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REDAKTÖR Tomas Bremell

Välkommen till nr 4/2010 av Reu-
maBulletinen. Numret domineras 
ett reportage från Höstkonferen-

sen med temat ”Forskning och klinisk 
verksamhet i samverkan – utmaningar för 
svensk reumatologi”. Konferensen besök-
tes av ca 40 personer och fylldes av diskus-
sion och synpunkter vilket Per Lundblads 
reportage speglar. Därutöver har Lars Kla-
reskog skrivit en viktig artikel om svensk 
reumatologisk forskning idag och i fram-
tiden. Vad vi gör bra och vad vi kan göra 
bättre. Denna artikel får gärna följas av fler 
inlägg om svensk reumatologisk forskning 
i kommande nummer. Gärna från andra 
professorer i professorskollegiet och av 
Future Faculty Rheumatology.

Tyvärr har vi inget på länssjukvårds-
temat i detta nummer, men återkommer i 
nästa nummer med detta. Länssjukvårds-
enheterna får gärna komma med tips och 
idéer avseende reportage eller artiklar 
som beskriver framgångsrika idéer och 
nyheter från länsnivån. Redaktionen vill 
gärna prioritera sådant material.

Socialstyrelsens riktlinjearbete har nu 
resulterat i en preliminär version och detta 
tas upp i artikel av Carl Turesson.

Från redaktionens sida ser vi gärna en 
diskussion om reumatologins uppdrag i 
framtiden. Johan Bratt inleder med ett in-
lägg i detta nummer.

Historia med Ido utgörs i detta num-
mer av Per Lundblads omfattande inter-
vju med svensk reumatologis nestor – och 
evigt unge – Frank Wollheim. 

Uppmärksamma även annonserna för 
2011 års möten under våren, nämligen Re-
gister- och Riktlinjedagarna (RR-dagarna) 
i Stockholm 27–28 januari och Vårmötet 
13–15 april i Göteborg.

Under 2011 kommer ReumaBulleti-
nen ut med fem nummer + matrikel, dvs. 
en ökning med ett nummer jämfört med 
i år. Detta innebär två nummer under vå-
ren och tre nummer under hösten, in-
klusive ett nummer med inriktning på 
Riksstämman. Vi kommer att under året 
ha ett nummer med ST-tema, följa upp pe-
nicillaminets historia med andra läkeme-
dels historik och fortsätta intervjuer med 
svensk reumatologis legendarer, Vi hoppas 
på debatt om forskning och svensk reuma-
tologis uppdrag i framtiden och kommer 
att spegla länssjukvårdens utmaningar 
och framgångsfaktorer. Jag tror att det är 

Redaktören har ordet

Välkommen	till	SRFs	Vårmöte	i	Göteborg	
13–15	april	2011	på	Medicinarberget

Årets	tema	är:
Inflammation,ben och bindväv – ett triangeldrama på spåret

Frågor	och	anmälan:
www.svenskreumatologi.se

Varmt	välkommen!
Boel Mörck, Verksamhetschef Reumatologi Sahlgrenska  
Universitetssjukhuset, Vice ordförande SRF

Hans Carlsten, Professor Reumatologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

viktigt att vi tänker 2020 – så att vi tar bra 
strategiska beslut och inte blir fast i att tit-
ta rakt framför tårna. 

Hemsidan kommer att från 2011 bör-
ja ta in reklam. Ett nytt långtidsavtal med 
avseende på reklamfinansierad hemsi-
da och utökat antal nummer har träffats 
med Mediahuset, vilket alla parter är nöj-
da med. 

Vi har fått mycket positiv respons på 
ReumaBulletinens och hemsidans ut-
veckling. En aktiv redaktion och läsar-
nas intresse och synpunkter kan förstärka 
denna utveckling. Hör gärna av er till mig 
med åsikter eller idéer.

Trevlig läsning av årets jultidning – 
ReumaBulletinen nr 4!

TOMAS	BREMELL
Redaktör
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ORDFÖRANDE Johan Bratt

»Det har ju haft en 
tydlig positiv effekt 
på rekryteringen till 

reumatologin att vi blev 
basspecialitet med cirka 

20–23 nya specialister/år. «

Vi går mot ljusare tider
Hallå	där	i	höstmörkret.	Tänk	på	att	
våren	och	ljusare	tider	närmar	sig.	När	
jag	skriver	detta	är	det	faktiskt	bara	
knappa	två	månader	fram	tills	det	vän-
der	och	vi	går	mot	ljusare	tider.

Årets höstkonferens besöktes av 
drygt 40 personer och behandlade 
under två dagar temat ”Forskning 

och klinik i samverkan”. Mötet beskrivs in-
gående på annan plats i tidningen. Bland 
flera viktiga punkter som togs fram vill jag 
särskilt lyfta fram två saker. Ett starkt be-
hov vad gäller samordning nationellt rö-
rande läkemedelsstudier framkom. Här 
har undertecknad tagit på sig uppgiften 
att bilda och samordna en grupp där an-
svariga för läkemedelsstudier ute på en-
heterna regelbundet kan träffas och hitta 
former för att samverka. Vi har mycket att 
vinna på att hjälpas åt när det gäller be-
dömning av studieprotokoll, organisation 
av enhetens prövningsverksamhet och 
inte minst när det gäller den ekonomis-
ka förhandlingen med inblandade läke-
medelsföretag. Där behöver vi bli tuffare 
och via samordning utverka bättre ekono-
miska avtal. Vi kommer inom gruppen att 
träffas första gången i samband med Riks-
stämman i Göteborg. Anna Rudin, ansvarig 
för prövningsverksamheten på Sahlgren-
ska, hade en imponerande presentation på 
höstkonferensen och beskrev hur man på 
ett föredömligt och strukturerat sätt hade 
definierat hennes uppdrag och arbetsupp-
gifter och prövningsenhetens organisation 
i Göteborg. 

I detta sammanhang vill vi från SRFs 
styrelse passa på att gratulera Ronald van 
Vollenhoven till professuren i terapiforsk-
ning inom inflammationssjukdomar vid 
Karolinska Institutet. 

Under höstkonferensen beskrev Future 
Faculty (tidigare benämnt Junior Faculty) 
sin verksamhet och visioner där man bl.a. 
uttryckte önskemål kring ökat samarbete 
och utbyte nationellt, skandinaviskt och 
europeiskt, vad gäller forskningsprojekt. 
Här skulle professorskollegiet och Futu-
re Faculty tillsammans kunna strukturera 
upp hur det skulle kunna gå till.

RIkTLINJEARBETET	 INOM svensk reumato-
logi är ju unikt då vi varje år gör en upp-

Den slutgiltiga versionen kommer att fast-
ställas hösten 2011.
 
ANDRA	 AkTIVITETER	 SOM	 PLANERAS är att 
Dagens Medicin även under 2011 kom-
mer att arrangera ett seminarium i Stock-
holm kring reumatiska sjukdomarna. I 
våras handlade det framförallt om de bio-
logiska läkemedlen vid RA. Denna gång 
kommer temat troligen även innefatta de 
inflammatoriska ryggsjukdomarna samt 
hur modern reumarehabilitering kan se 
ut. Preliminärt datum är satt till 24 mars.
SRFs styrelse funderar också kring att 
i samarbete med Reumatikerförbun-
det eventuellt ha ett program under Al-
medalsveckan sommaren 2011. Vi tror att 
detta skulle vara ett utmärkt forum att in-
formera kring Reumatologin och föra fram 
våra budskap kring omhändertagandet av 
de reumatologiska sjukdomarna såväl när 
det gäller farmakologisk behandling som 
rehabilitering. Vi återkommer kring mera 
detaljer framöver.

UNDER	2011	kOMMER	Socialstyrelsen ånyo se 
över specialitetsindelningen. Någon risk 
att vår position som basspecialitet skul-
le komma att ifrågasättas föreligger inte. 
Det har ju haft en tydlig positiv effekt på 
rekryteringen till reumatologin att vi blev 
basspecialitet med cirka 20–23 nya spe-
cialister/år. Vår roll inom immunomodu-
lation har dessutom stärkts under senare 
år. På en annan plats i denna tidning för-
söker jag framföra min syn på reumatolo-
gins uppdrag idag och i en nära framtid. 
Där framgår med all önskvärd tydlighet 
att vi har ett allt större uppdrag att utföra, 
både inom inflammatoriska led- och sys-
temsjukdomar som inom artros, smärt-
området och vad gäller prevention och 
hälsobefrämjande åtgärder.

AVSLUTNINGSVIS	VILL	JAG bara önska er alla 
en härlig jul och gott nytt år och hoppas att 
Riksstämman i Göteborg förlöpte till belå-
tenhet. Det vetenskapliga programmet ser 
synnerligen spännande ut och festarrang-
emanget lovar gott.

JOHAN	BRATT
Ordförande	SRF

gradering av våra viktigaste riktlinjer med 
en omfattande förankringsprocess in-
kluderande alla professorer, alla enhets-
chefer och alla deltagare i register- och 
riktlinjedagarna. Vi har nya sådana dagar 
27–28 jan uari. Alla är hjärtligt välkomna 
till dessa för diskussion och att där fram-
föra sina synpunkter. I år kommer vi ha 
ovanligt många riktlinjer att diskutera, då 
förhoppningsvis läkemedelsgruppen kom-
mer att kunna framföra förslag kring gra-
viditet och läkemedel samt vaccinationer. 

I mitten av november kommer den 
preliminära versionen av Socialstyrelsens 
nationella riktlinjer för rörelseorganens 
sjukdomar att publiceras på Socialstyrel-
sens hemsida. Dessa riktlinjer ska sedan 
diskuteras och granskas på en rad regio-
nala seminarier/hearings runt om i landet 
som Socialstyrelsen arrangerar, där såväl 
den medicinska professionen som besluts-
författare i landstingen kommer att delta. 
I samband med detta är det viktigt att vi 
framför krav på att om dessa riktlinjer ska 
kunna följas ute i regionerna och inom 
länssjukvården, så behöver vi med störs-
ta sannolikhet ökade personella resurser. 



ANNONS



ReumaBulletinen Nr 79 • 4/2010                7

Höstmånaderna	är	i	år,	som	alltid,	en	
intensiv	tid	inom	svensk	reumatolo-
gisk	vetenskap.	

Iskrivande stund är en del av oss just 
på väg att bege oss till American Col-
lege of Rheumatology:s årliga natio-

nella möte – denna gång i Atlanta, Georgia. 
När ni läser detta ligger ACR-mötet en bit 
tillbaka i tiden, och vi har även hunnit ge-
nomföra 2010 års upplaga av Svenska Lä-
karesällskapets Riksstämma – som vanligt 
med ett omfattande och varierat reumato-
logiprogram i dagarna tre. 

EN	HEL	DEL	AV	DE	ABSTRAcT som presenteras 
i posterform eller muntligt på riksstäm-
man har även i år tidigare presenterats på 
ACR-mötet eller på andra internationella 
möten. SRFs styrelse och professorskol-
legium ser mycket positivt på detta – det 
tyder på att forskare inom svensk reuma-
tologi är aktiva på stora kongresser och har 
presenterat många abstract. Det medför 
också att svenska reumatologer som inte 
har möjlighet att åka på längre kongress-
resor, men prioriterar riksstämman, får ta 
del av ett axplock av viktig forskning som 
de annars inte kommit i kontakt med på 
detta sätt. Riksstämman är också en viktig 
arena för interaktion mellan svenska fors-
kare och reumatologer, och för trevlig so-
cial samvaro.

PÅ	RIkSSTäMMAN	HAR	VI också delat ut årets 
Stora Forskningsstipendium inom Reu-
matologi från Pfizer – det ersätter det ti-
digare utdelade Wyethpriset. Välförtjänta 
stipendiater i år är Gunnar Sturfelt och 
Ola Nived från Reumatologiska kliniken 
vid Skånes Universitetssjukhus. Återi-
gen var det fråga om ett svårt val mellan 
flera högt meriterade forskare, som ran-
kades av internationella granskare. Moti-
veringen lyder: ”För ett superbt exempel 
på samarbete och ömsesidigt utbyte, med 
vida respekterad expertis och uthållighet 
i studier av SLE”. Ett stort grattis till Ola 
och Gunnar!

Årets Stipendium för Yngre Forskare 
från Pfizer (som ersätter Wyeths Stipendi-
um för Forskning inom Reumatologi – ”lilla 
Wyethpriset”) delas mellan Lena Björk-
man, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 

och Dimitrios Makrygiannakis, Karolinska 
Universitetssjukhuset. Motiveringarna var 
för Lena Björkmans del ”för unika och ut-
omordentligt nydanande fynd som förenar 
basal och klinisk forskning”. För Dimitrios 
Makrygiannakis: ”För arbeten av hög kvali-
tet som berör centrala sjukdomsmekanis-
mer vid reumatoid artrit, med uppenbar 
klinisk relevans inom överskådlig framtid”. 

Stort grattis även till Lena och Dimi-
trios!

Mottagaren av det nyinstiftade Reu-
matologistipendiet från MSD är i skrivan-
de stund ännu inte klar. Även denna fina 
forskningsutmärkelse delas ut på riks-
stämman.

JAG	VILL	I	DETTA	SAMMANHANG	påminna om 
två andra aktuella stipendier som SRF de-
lar ut. Det rör sig om Stipendium för Reu-
matologisk Forskning från Scandinavian 
research foundation/Scandinavian Jour-
nal of Rheumatology, samt om Abbotts 
Stipendium för Yngre Forskare inom 
Reumatologi. Båda annonseras på sepa-
rat plats i detta nummer av Reumabulle-
tinen. Kortfattat är målgruppen för det 

förstnämnda etablerade och framgångs-
rika forskare som ännu inte erhållit tjänst 
som professor, och i det andra fallet ak-
tiva forskare inom reumatologi som även 
är kliniskt verksamma och disputerat för 
mindre än fem år sedan. 

SRFS	HöSTkONFERENS ägnades i år åt ”Forsk-
ning och klinisk verksamhet i samverkan 
– utmaningar i svensk reumatologi”. Pro-
grammet och diskussionerna vid höstkon-
ferensen skildras i större detalj i en särskild 
artikel. Jag vill passa på att tacka alla som 
medverkade – både de som bidrog med 
intressanta dragningar och de som stod 
för värdefulla diskussionsinlägg och inte 
minst viktiga rapporter till berörda kolle-
gor på hemmaplan. Jag tycker att diskus-
sionen visade att det finns många viktiga 
utmaningar som är gemensamma för fler-
talet reumatologkliniker – även om förut-
sättningar och forskningsmiljöer ser lite 
olika ut i skilda delar av vårt land.

AVSLUTNINGSVIS	VILL	JAG göra reklam för 
två viktiga tilldragelser i början av nästa år: 
SRFs register- och riktlinjedagar 27–28/1 
i Stockholm, och SRFs Vårmöte 13–15/4 i 
Göteborg. 

Inom svensk reumatologisk forskning 
pågår säsongen hela året, utan uppehåll – 
till skillnad från sportens värld med raff-
lande upplösningar och sega försäsonger. 
För att alla i laget skall komma upp i sin 
högsta standard och hålla sig skadefria 
krävs en god (forsknings)spelidé och både 
bredd och djup i spelet!

cARL	TURESSON
Vetenskaplig	sekreterare
turesson.carl@mayo.edu

VETENSKAPLIGE SEKRETERAREN Carl Turesson

Svenska forskare internationellt aktiva

» För att alla i laget skall 
komma upp i sin högsta 
standard och hålla sig 
skadefria krävs en god 

(forsknings)spelidé och både 
bredd och djup i spelet! «

Ordinarie:
Marie Holmqvist, Stockholm

Associerade:
Sara Nilsson, Malmö
Lina Wirestam, Linköping
Niklas Hagberg, Uppsala

Nya	medlemmar	i	SRF
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Två saker är särskilt viktiga att 
komma ihåg om dessa riktlin-
jer: 1) De berör inte alla aspekter 

på handläggning av patienter inom rö-
relseorganens sjukdomar, utan man har 
koncentrerat sig på områden där det rå-
der kontrovers och finns behov av väg-
ledning. 2) Riktlinjerna har utformats i 
första hand för att vara ett stöd för sjuk-
vårdshuvudmän vid prioriteringar och 
resursfördelning. När det gäller handfasta 
rekommendationer för den kliniska varda-
gen spelar riktlinjer från specialitetsför-
eningar som SRF fortsatt stor roll, liksom 
lokala och regionala vårdprogram utarbe-
tade av professionen. En grundtanke är att 
utvecklingen bör gå mot att dessa riktlinjer 
stämmer överens i sina viktiga delar. 

NäR	NU	PRELIMINäRVERSIONEN har publice-
rats så innebär det en milstolpe för några 
av oss som har arbetat intensivt med dessa 
frågor under de senaste dryga tre åren. Vis-
sa, som Tomas Bremell, har varit med ännu 
längre med viktiga förberedelsearbeten.

När man påbörjar ett sådant här ar-
bete så är det naturligt att man funderar 
på flera olika scenarion för utvecklingen. 
Ett möjligt exempel var att man på fel-
aktiga grunder skulle påtagligt begrän-
sa våra möjligheter att förskriva modern 
och framgångsrik läkemedelsbehandling. 
Vi kan nu konstatera att så inte verkar bli 
fallet. 

Jag vill passa på att tacka medlemmar-
na i faktagrupperna för RA – reumatolo-
gerna Eva Baecklund, Ewa Berglin, Maria 
Bokarewa och Jon Lampa, samt sjukskö-
terskan Ingrid Larsson och sjukgymnasten 
Sofia Hagel – respektive AS/PsoA – reu-
matologerna Lennart Jacobsson (ordfö-
rande), Gerd-Marie Alenius, Nils Feltelius 
och Ulla Lindqvist samt sjuksköterskan 
Valentina Bala och sjukgymnasten Nina 
Brodin. Vi har varit mycket angelägna om 

att prioteringsgruppen skulle få ett adek-
vat och fullständigt underlag – men man 
skall komma ihåg att våra möjligheter att 
påverka vissa delar av beslutsprocessen 
varit mycket begränsade. Prioriteringarna 
sätts av en multidisciplinär prioriterings-
grupp, med högkompetent och ansvars-
full reumatologisk medverkan (Johan 
Bratt, Annika Teleman och Agneta Udd-
hammar (vice ordförande i prioriterings-
gruppen)), och projektledningen ansvarar 
gemensamt för rekommendationerna. Ef-
tersom det är frågan om ett myndighetsbe-
slut så är det i sista hand Socialstyrelsens 
ledning som bestämmer vad som skall stå 
i riktlinjerna.

SOM	 ORDFöRANDE	 I	 faktagruppen för RA 
kan jag konstatera att det finns en del kon-
troversiella områden där aktuell evidens 
får ett viktigt genomslag och tydligt påver-
kar prioritering och resursfördelning. Det 
gäller inte minst behandling med biologis-
ka läkemedel. Behandling med TNF-häm-
mare i kombination med metotrexat för 
metotrexatnaiva patienter med tidig RA, 
hög sjukdomsaktivitet och flera ogynn-
samma prognostiska faktorer har erhål-
lit prioriteringsgraden 2 på en skala från 1 
till 10 (1=högst prioritet). Samma priorite-

ringsgrad har man satt för tillägg av TNF-
hämmare för patienter med ofullständig 
effekt av metotrexat. Båda åtgärderna in-
går bland de centrala rekommendationer-
na i preliminärversionen av riktlinjerna. 

Det som har varit kontroversiellt, och 
där det förts fram andra synpunkter, är 
framför allt bedömningen av tidig RA-stu-
dier. Jag vill framhålla att vi i faktagrup-
pen anser att det är fullt rimligt att det t.ex. 
förekommer ett omfattande bortfall pga. 
dålig effekt, och att detta bortfall kan vara 
överrepresenterat i gruppen som erhållit 
en mindre effektiv placebobehandling. Vår 
tolkning av de aktuella studierna stämmer 
överens med såväl EULARs som ACRs vär-
deringar.

NäR	DET	GäLLER	REHABILITERING vid RA kan 
man betrakta utfallet på två olika sätt. Å 
ena sidan har man klara ställningstagan-
den om låg prioritet för bassängträning 
som syftar till att förbättra kondition och 
styrka och för utlandsvård i varmt klimat. 
Å andra sidan har man högre prioritering-
ar för bassängträning som primärt syftar 
till förbättrad rörlighet, för övervakad trä-
ning för att förbättra styrka och kondition, 
och för teamrehabilitering i dagvårdsform, 
framför allt vid tidig RA. Man kan se det 
som att riktlinjerna syftar till att reumato-
logisk rehabilitering, där man går från ar-
bete med åtgärder som är inriktade på att 
begränsa och kompensera för statusför-
ändringar till tidiga insatser för att möj-
liggöra långsiktig förändring på sikt, bör 
innefatta evidensbaserade åtgärder som 
ger tydlig patientnytta. 

Även inom området AS och psoriasisar-
trit innefattar riktlinjerna förändringar 
som har stor betydelse för klinisk praxis. 
Om riktlinjerna följs noga så kommer de 
sannolikt att leda till en ökning av antalet 
MR-undersökningar vid misstanke om in-
flammatorisk ryggsjukdom, och en ökning 

Nyheter om riktlinjer
När detta nummer av Reumabulletinen kommer ut har preliminärversionen 

av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar nyligen 
publicerats. Dessa riktlinjer innehåller delar som har stor betydelse för den 

reumatologiska professionen – framför allt inom avsnitten som behandlar RA 
respektive ankyloserande spondylit och psoriasisartrit.
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Checklistan é en käck lista!

Målbeskrivningen har till sig 
kopplat en checklista som 
skrevs 2008. Målbeskrivning-

en är tänkt att hålla över tid medan check-
listan är vår alldeles egna egendom som vi 
kan ändra i så ofta vi vill. För att det ska bli 
praktiskt genomförbart ändrar vi inte hela 
tiden utan kanske istället vartannat år. Just 
nu reviderar vi checklistan och beräknar 
vara klara till årsskiftet. Vi vill uppmana 
alla ST-läkare och handledare att använ-
da checklistan. Den är användbar för att 
kartlägga vad man sett och läst. Vi tar gär-
na emot synpunkter på dess utformning, 
även mellan perioderna av revision. Som 
sagt, den är vår egendom och ska vara ett 
hjälpmedel.

ÅRETS	HöSTkONFERENS	HADE forskning som 
tema. Vi fick höra många kloka och tan-
keväckande synpunkter. Cecilia Carlens, 
Christopher Sjöwall och Thomas Mandl 
berättade om hur det var att forska under 
ST och Björn Löfström fördjupade ämnet 
ytterliggare genom att belysa den forskan-
de ST-läkarens situation utanför universi-
tetssjukhusen. Man hade upplevt olika 
typer av svårigheter och använt sig av oli-
ka lösningar, men det som framkom tyd-
ligt var hur berikande forskningen var för 
det kliniska arbetet. Morgondagens pro-

YNGRELÄKARREPRESENTANT Kajsa Öberg
Roger Hesselstrand UTBILDNINGSANSVARIG

fessorskollegium kommer att bestå av da-
gens forskande ST-läkare.

NäSTA	ÅRS	DIAGNOSTISkA prov kommer som 
vanligt ske vecka 12. Alla handledare har 
därför ett halvår på sig att planera in tid för 
rättning och genomgång av provet. Både 
rättning och genomgång ska vara klara 
före sommaren.

kOMMANDE	kURSER ANNONSERAS fortlöpan-
de. Håll utkik på kalendariet på vår hem-
sida, www.svenskreumatologi.se, och på 
IPULS hemsida så att ni inte missar något. 
Just nu håller vi på med planerna inför en 
framtida SK-liknande kurs i bilddiagnos-
tik. Hoppas på kursstart 2012.

Efter en enkät som skickades ut till alla 
er ST-läkare med frågor kring kursutbud 
och om nuvarande kursutbud är tillräck-
ligt, har vi förstått att vissa kurser anses 
svårare att komma med på. Vi försöker 
fortlöpande parera detta med att via SRF 
anordna kurser som både skall täcka be-
hoven att uppfylla målbeskrivningen samt 
vidga våra kunskapsvyer kring reumatolo-
gins gåtor. 

VI	HAR	BäGGE	ARBETAT i två år med dessa 
frågor. Det har varit otroligt stimuleran-
de att vistas i den lärandemiljö som SRFs 

styrelse utgör och det har varit fantastiskt 
roligt att kommunicera och etablera rela-
tioner med kollegor och andra runt om i 
vårt land. Vi är starkt övertygade om att 
svensk reumatologi utvecklas mot en allt 
starkare specialitet med allt större drag-
ningskraft. I samband med riksstämman 
i Göteborg avgår vi. Vi är tacksamma för 
det förtroende vi fått av SRFs medlemmar 
och för allt vi lärt oss av våra betydligt mer 
erfarna kollegor i styrelsen. Det är i skri-
vande stund oklart för oss vilka som blir 
våra efterträdare, men de som kommer på 
årsmötet kommer att bli varse.

ROGER	HESSELSTRAND
Utbildningsansvarig

kAJSA	öBERG
Yngreläkarerepresentant

av antalet terapirefraktära patienter som 
behöver biologisk behandling.

PRELIMINäRVERSIONEN	 kOMMER att gå ut 
på remiss, varvid många olika myndighe-
ter och andra intressenter får möjlighet 
att tycka till. Därutöver är spontana kom-
mentarer välkomna. Riktlinjerna kommer 
att finnas tillgängliga via Socialstyrelsens 
hemsida till och med 28/2, och under den-
na tid finns det förhoppningar om att det 
kan komma in värdefulla synpunkter. 

Som angivits ovan så tror jag alltjämt att 
SRFs riktlinjer spelar en viktig, komplette-
rande roll. Inte minst är det värdefullt att 
vi har möjlighet att uppdatera dokumen-

ten varje år – vilket är nödvändigt med 
tanke på den snabba utvecklingen inom 
reumatologisk forskning. 

I	ÅRETS	VERSION	AV SRFs riktlinjer för RA 
kommer det att komma en del nyheter: Ar-
betsgruppen håller på med en uppdatering 
av dokumentet, med bl.a. en anpassning 
till GRADE-systemet för evidensgrade-
ring. Samtidigt arbetar den nybildade ar-
betsgruppen för säkerhetsfrågor vidare, 
och arbetsgruppen för kardiovaskulär 
prevention håller dels på med ett omfat-
tande arbete om antireumatisk medici-
nerings betydelse för kardiovaskulär risk, 
dels med upprättandet om ett system för 

rapportering av traditionella riskfaktorer 
för kardiovaskulär sjukdom till SRFs RA-
register. Förhoppningen är att detta skall 
underlätta såväl implementering som ut-
värdering av riktlinjerna.

SRFs riktlinjer diskuteras som vanligt 
på register- och riktlinjedagarna. 

cARL	TURESSON	
Vetenskaplig	sekreterare

Faktagruppsordförande	för	RA	i	arbetet	med	
Socialstyrelsens	nationella	riktlinjer	

Ordförande	i	arbetsgruppen	för	riktlinjer	för	lä-
kemedelsbehandling	vid	RA.



ANNONS
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Onsdag

14.00	 Inledning	
Boel Mörck, Johan Bratt

	 	
Hälsa,	kost	och	reumatism	
Stephan Rössner

	 	
Paneldebatt	–	hälsa	kost	och	reumatism

 Stephan Rössner, Lars Ellegård,  
Ingiäld Hafström, Esbjörn Telemo

	 Moderator:	Hans Carlsten 

	 Artrit	i	konsten
Ido Leden

 Kvällsaktivitet

Torsdag	 Ben	och	brosk

8.00-10.00	 Arbetsgrupper	och	intressegrupper	
inkluderande	bl.a.	reumaseniorer,	FRS	och	
Future	Faculty.	Future	faculty	kommer	ha	
programmet:	“You	don’t	have	to	be	that	
good	to	get	EU	funding”	(Piotr Mydel)

 Kaffe och besök på utställning

10.30-11.00	 Från	stöttepelare	till	dynamiskt	organ	–	
benfysiologi	och	osteoimmunologi
Marie Lagerquist

11.00-11.30	 Ben,	brosk	och	artrit	
–	hur	hänger	det	ihop?
Hans Carlsten

*
11.40-12.10	 Biomarkörer	för	ben	och	brosk	vid	

reumatisk	sjukdom
 Tore Saxne
 
 Lunch

13.00-13.45	 Osteoporos	och	osteopeni	–	hos	
reumatiker	
Mattias Lorentzon

14.45-14.15	 Hur	kan	påvisande	av	benförlust	i	
händerna	ha	betydelse	för	val	av	
behandling	vid	reumatoid	artrit?	
Marie Hoff

*
14.30-15.00	 TBA

M Östergaard

 Kaffe och besök på utställning

15.30-16.45		 Inte	bara	hand-	och	fotöversikt	
–	nya	möjligheter	för	diagnostik	och	
terapi	på	röntgen	
Ylva Aurell (Ultraljud), Mats Geijer (MR), 
Michael Zieglasch

17.00-18.00	 Föreningsmöte	SRF

 Vårmiddag

Fredag	 Bindväv	

8.30-10.00	 Scleroderma	–	are	we	on	our	way	to	solve	
one	of	rheumatologies	most	elusive	
enigmas?	
Oliver Distler

 Kaffe och besök på utställning

10.30-12.00	 Presentation	av	nydisputerade
Carl Turesson

*
12.00-12.30	 Inflammation,	ben	och	bindväv	–	är	vi	ett	

triangeldrama	på	spåret?
Mats Dehlin

 Avslutning och lunch

*	Pausdans med sjukgymnast Janos Filep

Svensk	Reumatologisk	Förenings	vårmöte	
13–15	april	2011

Frågor	och	anmälan:	www.svenskreumatologi.se
Preliminärt	program
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Utvecklingen inom reumatologin 
har under 2000-talet varit syn-
nerligen kraftfull och dynamisk 

med betydande forskningsframsteg, nya 
effektiva behandlingar och systematisk 
registrering och uppföljning av patienter 
med inflammatoriska led- och systemsjuk-
domar. Behandlingskostnaderna har dock 
blivit höga. Behandlingen av reumatiska 
sjukdomar före år 2000 belastade framfö-
rallt samhällsekonomin på grund av långa 
slutenvårdsperioder (inklusive rehabili-
tering), omfattande hand- och ortoped-
kirurgiska åtgärder samt återkommande 
sjukskrivningsperioder och ofta förekom-
mande sjukpensionering, men förhållan-
devis låga läkemedelskostnader. Nästan 
det omvända gäller idag. De effektiva nya 
behandlingarna med biologiska läkeme-
del har inneburit att flertalet av patien-
ter med inflammatoriska	 ledsjukdomar 
kan behandlas så effektivt att risken för 
att utveckla invalidiserade ledförändring-
ar har minskat kraftigt. Detta har i sin tur 
inneburit ett minskat behov av slutenvård, 
slutenvårdsrehabilitering, klimatvård, pa-
ramedicinska insatser och kirurgiska åt-
gärder. Patienter med reumatoid artrit 
är allt mer sällan långtidssjukskrivna och 
antalet förtidspensioneringar har minskat. 
Kostnaderna för läkemedel har dock ökat 
kraftigt. 

För att kunna fortsätta att effektivt be-
handla och följa upp patienter med in-
flammatoriska ledsjukdomar utan att 
läkemedelskostnaderna fortsätter att öka 
okontrollerbart, krävs att denna patient-
grupp givetvis fortsättningsvis sköts inom 
reumatologin. De nationella behandlings-
riktlinjerna från Socialstyrelsen som pu-
bliceras i preliminär version i mitten av 
november och som kommer att föreligga 
i definitiv version hösten 2011 kommer att 
leda till ökad användning av de biologiska 
läkemedlen vid RA, framförallt i de regio-
ner som nu ligger lågt i förskrivning. Vad 
gäller psoriasisartrit och spondylartropa-
tier innebär riktlinjerna en ökad insättning 
av TNF-blockerande behandling generellt 
i landet. Vi måste dock utveckla våra möj-
ligheter till skräddarsydd individualiserad 
behandling, och etablera strategier kring 
behandlingslängd vad gäller de biologiska 
läkemedlen.

Gällande rehabiliteringen	 av	 patien-

ter	med	inflammatoriska	ledsjukdomar	så 
behöver vi fundera i nya banor. Vi behö-
ver tidigt identifiera risk för funktionshin-
der och kunna erbjuda teamrehabilitering 
inom dagvården. Den ”moderna” rehabi-
litering behöver lägga allt mer fokus på 
tidig patientinformation inklusive web-
baserad sådan, inslag av KBT och egen-
vård. Resurser som frigörs från reduktion 

av slutenvårdsrehabilitering, klimatvård, 
paramedicinska insatser bör satsas på 
kraftfulla informations- och motivations-
insatser framförallt tidigt i sjukdomen 
och på att utveckla aktiv och patientstyrd 
samordning med externa aktörer. Resur-
ser behöver också användas till att stärka 
sjuksköterskesidan med fler ssk inom infu-
sionsverksamhet och inom terapiuppfölj-
ning (ledstatusutbildade ssk, m.m.).

Kunskaperna och forskningsframgång-
arna, inte minst genom immunologiska 
analysmetoder och genetisk kartläggning, 
innebär att flera inflammatoriska	system-

sjukdomar nu snabbt kan diagnostiseras 
och erbjudas allt effektivare behandling-
ar. Troligen kommer detta att innebära att 
patienter med olika organmanifestationer 
t.ex. njur-, hud- eller tarmengagemang kan 
identifieras lida av bakomliggande immu-
nologiska systemsjukdomar som kräver ett 
mer multiprofessionellt omhändertagan-
de. Här har reumatologin en nyckelroll. 
Vi besitter unik kompetens och erfaren-
het vad gäller de biologiska läkemedlen/
immunomodulation och är en central 
specialitet när det gäller handläggningen 
av dessa patienter. Samordning av de oli-
ka organspecialistverksamheterna som 
handlägger inflammatoriska sjukdomar 
kommer att krävas för ett effektiv om-

Ordförande Johan Bratts artikel nedan – om reumatologins uppdrag – är också en inbjudan till läsekretsen att komma 
med synpunkter. ReumaBulletinen välkomnar kommentarer och idéer om vårt uppdrag nu och i framtiden. Hur kom-
mer svensk reumatologis uppdrag att se ut år 2020? Tar vi hand om artrossjuka patienter på samma sätt som vi nu tar 
emot patienter med reumatoid artrit?  Skall vi vara enheter för immunomodulation oavsett vilket organ som drabbas?

Vi behöver rekrytera ytterligare kanske 200 ST-läkare de närmaste fem åren. Kan Socialstyrelsens riktlinjer för 
rörelseorganens sjukdomar vara en hävstång för att få mer läkartjänster? På vilket sätt kan SRF verka för fler tjänster?

Vi ser fram emot inlägg från läsarna!

Reumatologins uppdrag
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händertagande av patienten. Stora pa-
tientgrupper handläggs idag på enskilda 
specialistkliniker där utredning, behand-
ling och forskning skulle kunna effek-
tiviseras om ett tydligare nätverk kring 
patienten skulle organiseras. Samordning 
i ett ”inflammationscentrum” för öppen- 
och slutenvårdsresurser bör därför ske 
i den framtida sjukvårdstrukturen. Det-
ta bör också innefatta samarbete/närhet 
med kliniskt forskningscentrum. En så-
dan struktur planeras för Nya Karolinska 
i Stockholm.

Den ökade invandringen gör även att 
nya i Sverige tidigare ovanliga sjukdo-
mar kommer att öka, t.ex. morbus Behcet. 
Denna utveckling, det vill säga att ett an-
tal tidigare svårdiagnosticerade allvarliga 
sjukdomar som t.ex. kroniska febertill-
stånd (av oklar genes) kunnat klarläggas 
och diagnosticeras inom reumatologin, 
gör att reumatologin än mer än tidigare 
blivit en oundgänglig specialitet i handläg-
gandet av patienter med systemsjukdomar.

I gruppen artrossjukdomar talar mycket 
för att reumatologin behöver utvidga sitt 
uppdrag. Pågående forskning kring artros-
mekanismer kommer säkerligen innebära 
ett genombrott vad gäller farmakologiska 
behandlingsmöjligher inom en snar fram-
tid. Reumatologin måste då vara beredd 
att ta sitt ansvar och leda utvecklingen och 
implanteringen av dessa läkemedel i vår-
den via läkemedelsstudier, register, effekt 
och biverkningsuppföljning. Här besitter 
vi inom specialiteten unika kunskaper från 

vår erfarenhet kring Svenska reumatologi-
register och ARTIS. 

Vad gäller den stora patientgruppen 
med kronisk	smärta	och	fibromyalgi bör 
vi, utöver den rena diagnostiska uppgiften, 
även vara beredda att ta ett ansvar vad gäl-
ler terapisidan. Den pågående forskningen 
kring smärtforskning, både när det gäller 
kvarstående smärtproblematik vid inflam-
matoriska tillstånd där vi bedömer själva 
inflammationen vara i remission och vid 
kroniska smärtsyndrom såsom fibromy-
algi, kommer även här sannolikt innebära 
möjligheter till nya behandlingsprinciper 
som reumatologin bör leda implemen-
teringen av. Redan i dagsläget besitter vi 
reumatologer en stor kunskap rörande dif-
ferential diagnostik kring smärta, och vårt 
uppdrag bör innefatta ett större engage-
mang när det gäller denna patientgrupp 
gentemot primärvården och andra speci-
alister. 

Vårt arbete och uppdrag kring prevention	

och	hälsobefrämjande	åtgärder kommer 
att bli allt viktigare. Den främsta orsa-
ken till överdödlighet hos RA-patienter är 
kardiovaskulär sjukdom, beroende på den 
kroniska inflammationen. Patienterna har 
ofta en minskad fysisk aktivitet jämfört 
med friska. Det finns stark evidens för att 
träning vid RA och andra inflammatoriska 
reumatiska sjukdomar medför förbättrad 
styrka och kondition utan att smärta eller 
inflammatorisk aktivitet ökar. Den fysiska 
aktiviteten leder också till en förbättrad 
kardiovaskulär hälsa.

Via resultat från den epidemiologiska 
studien EIRA vet vi att rökning är förenat 
med förhöjd risk att insjukna i RA. Vi vet 
också att rökning minskar effekten av de 
TNF-blockerande läkemedlen. Mot den-
na bakgrund, att rökning kan påverka både 
risken att insjukna och effekten av läkeme-
delsbehandling, bör vi ta ett stort ansvar 
när det gäller information till såväl patien-
ter som anhöriga kring detta. Detsamma 
gäller fysisk aktivitet.

Därmed finns stora och ännu nästan helt 
outnyttjade möjligheter att genom åtgär-
der riktade mot förändring av livsstil och 
exponering för vissa omgivningsfaktorer 
påverka risken att insjukna i inflammato-
riska led- och systemsjukdomar. Här mås-
te vi inom reumatologin ta ett ökat ansvar.

För att klara av vårt uppdrag inom reu-
matologin framöver så behöver vi bli fler 
reumatologer, framförallt inom länsreu-
matologin men även vid region/universi-
tetskliniker. 

Våra tidigare beräkningsgrunder kring 
behovet av reumatologer, det vill säga 1 
heltid reumatolog/40 000 för länssjuk-
vård och 1 heltid reumatolog/100–150 000 
för regionsjukvård, är med ovan beskrivna 
ökade uppdrag för reumatologin sannolikt 
för lågt räknat. Vi behöver titta över beho-
vet av reumatologspecialister utifrån vårt 
uppdrag och sedan argumentera och verka 
för att vi blir fler reumatologer och reuma-
sjuksköterskor runt om i landet.

JOHAN	BRATT

Reumatologisk forskning i Sverige
Bredd, spets eller båda? Pek, effekter eller båda? Och till vilken nytta?

Svensk Reumatologisk Fören-
ings höstkonferens ägnades i år 
åt forskning och reumatologisk 

sjukvård. Ett tema som behandlades 
var vad som är ”bra forskning” och vad 
som är ”spets och bredd” i forskningen. 
Följande artikel är ett försök att sam-
manfatta inledningen och diskussionen 
kring detta ämne från min egen person-
liga synpunkt. Huvudpoängen är att vi 
behöver ”spets”, dvs. unika och nya idé-
er för att starta forskningslinjer, men att 
vi samtidigt behöver ”bredd”, dvs. med-
verkan från många (man kan kalla det 
”bredd”) med uppföljning och genom-

förande av de riktigt bra projekten, för att 
forskningen ska utvecklas och komma till 
praktisk och klinisk nytta. 

Vad	menar	vi	med	”bra”	forskning	och	
hur	kan	denna	mätas?
Forskning och forskningens kvalitet är nå-
got som konstant och kontinuerligt mäts 
och bedöms – i varje urval av artiklar till 
ansedda tidskrifter och vid varje tilldel-
ning av anslag efter ansökan. Och sådan 
bedömning behövs uppenbarligen, inte 
minst eftersom det finns många fler idéer 
och presumtiva forskare än det finns re-
surser för forskning i världen.

Det som är intressant och ofta kontro-
versiellt, är hur bra forskning mäts, vilka 
kriterier som används och hur bedöm-
ningsmetoderna påverkar den forskning 
som bedrivs. Först några ord om vad som 
faktiskt mäts idag och hur reumatologin 
står sig vad gäller just dessa kriterier:

Uppsatser	i	vetenskapliga	tidskrifter ut-
gör den mest använda och mest utnyttjade 
kommunikationsvägen för kunskap. De två 
mest använda sätten att enkelt mäta kva-
liteten i dessa uppsatser är att beskriva 
dels impaktfaktor för den tidskrift i vilken 
uppsatsen är publicerad (denna impakt-
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faktor bygger på hur många tidigare ar-
tiklar i denna tidskrift citerats), dels hur 
ofta den aktuella artikeln citerats (denna 
mätning ger alltså viss fördröjningseffekt). 
Användning av faktisk citering av de en-
skilda artiklarna är rimligen det bästa av 
dessa två mått, och är vad som alltmer an-
vänds för utvärdering av forskningskvali-
tet. Därutöver mäter man ju också antal 
artiklar (kvantitet) och totala citeringar 
(både kvantitet och kvalitet).

Flera sammanställningar av forskning-
ens kvalitet, mätt med bibliometri, har ny-
ligen gjorts i Sverige (och i Finland) och 
visar sammanfattningsvis att reumatolo-
gin i Sverige dels har den bästa kvaliteten 
bland alla specialiteter i de två länderna, 
dels är den enda kliniskt/medicinska som 
platsar bland de fem forskningsområden 
(av samtliga 244 mätta inom all forskning 
i Sverige) som ligger i världstopp vad gäller 
kvalitet (citeringar av enskilda uppsatser). 
För detaljer, se tabell 1 och 2.

Så vi borde vara – och är ju –väldigt 
nöjda med detta, och vi och många andra 
i Sverige har skäl att diskutera och analy-
sera hur detta gått till, och hur vi kan bibe-
hålla och utveckla vad som skapats så här 
långt. Men samtidigt är uppsatser och ci-
teringar bara en liten del av forskningens 
resultat, särskilt i relation till vår kliniska 
uppgift. Och vi behöver diskutera om vår 
forskning dels angriper de mest väsentliga 
och i Sverige forskningsbara problemen, 
dels om våra insatser verkligen gör skill-
nad, och förändrar kunskapsläget och/el-
ler klinisk praktik, eller om det mest är väl 
citerade tillägg till den stora internationel-
la strömmen, utan att tillföra något unikt 
och nytt. 

Sådana nya bidrag kan ju gälla:
• Effekter i sjukvården
• Bidrag till nya terapier
• Bidrag till ny diagnostik
• Bidrag till prevention 
• Bidrag till att initiera nya forskningslin-

jer (skolor)

För att diskutera hur vi kan ta oss från upp-
satsskrivning med god ”impakt”, till mer 
påtagliga resultat (som inom områdena 
ovan), presenteras här några exempel på 
sådan forskning som enligt min uppfatt-
ning verkligen förändrat kunskapsläget 
och i flera fall ändrat klinisk praktik i hela 
världen. Jag presenterar några av dessa fall 
tillsammans med kommentarer om hur jag 
tror att de fynd/framsteg som gjorts, skulle 
kunna ha utvecklats än mer effektivt om 
vi till fullo utnyttjat hela den svenska po-
tentialen. Min förhoppning är att en ge-
nomgång av sådana ”illustrationsfall” kan 

hjälpa oss att utveckla nationellt samarbe-
te och strukturer så att kommande forsk-
ningsfynd kan utnyttjas ännu mer effektivt 
än de som gjorts tidigare.

Några	exempel	på	nyckelfynd	(”upptäck-

ter”) är följande, naturligtvis ofullständiga 
lista: Min lilla kommentar (gjord lite ”ef-
terklokt”, många år senare, är i kursiv):

■ TNF finns i synovialvätska hos RA-pa-
tienter (1988; Tore Saxne, Frank Wollheim 
m fl). Detta fynd gjordes samtidigt som 
TNF-receptorn för första gången klonades 
av Inge Ohlson (hematolog, också i Lund). 
Mer kunde kanske ha gjorts om en bättre 
translationell infammationsforskning hade 
funnits.

■ IFN-alpha och SLE; den nu domineran-
de modellen för patogenes vid SLE; origi-
nalupptäckt från Lars Rönnblom. 
Kanske kunde vi gjort mer i Sverige för att 
stödja ett nationellt SLE-nätverk och före-
slå att de första stora anti-IFN-alpha-stu-
dierna kunde gjorts här? Nu finns ett sådant 
nätverk, och det mesta ligger framför oss, 
men vi måste arbeta effektivt för nu har hela 
världen insett betydelsen av Lars R:s fynd.

■ De stora skadorna vid septisk artrit or-
sakas av inflammation, inte av bakterier, 
och kan bromsas av kortison m.m. (Andrej 
Tarkowski).
Kanske kunde vi drivit kliniska prövningar 
kring denna hypotes tillsammans? Och det-
ta kan nog fortfarande göras, gärna i samar-
bete med länder som har högre frekvens av 
denna sjukdom, en början finns i ett samar-
bete Andrej hade med Latinamerika.

■ RA-associerade lymfom drivs av inflam-
mation, inte av immunsuppression (Eva 
Baecklund m.fl.). Dessa studier besvarade 
den fundamentala frågan om det är immun-
stimulation eller immunsuppression som 
driver lymfomutvecklingen vid RA. Dessut-
om visade fynden (och senare uppföljning 
i ARTIS) att det sannolikt är sjukdomsak-
tivitet och inte effekt av TNF-blockad som 
är skäl till ökad lymfomfrekvens hos RA-pa-
tienter jämfört med befolkningskontroller.
Vi har nu möjlighet att följa upp detta i en 
nationell ”Autolymfom-studie” som Eva 
startat i samverkan med hematologer och 
onkologer för att ta reda på mekanismerna 
bakom utveckling av RA-associerade lym-
fom och hur olika behandlingar påverkar 
både RA och lymfom.

Sweden

Rheumatology 1.05 1.84 0.79

Clinical Neurology 0.99 1.43 0.43

Otorhinolaryngology 0.88 1.21 0.32

Surgery 1.03 1.33 0.29

Anesthesiology 1.28 1.53 0.25

Physiology 0.57 0.81 0.24

Biochemistry & Molecular Biology 0.74 0.96 0.22

Rehabilitation 0.87 1.07 0.20

Immunology 0.55 0.74 0.18

Dermatology 1.34 1.51 0.18

Biochemical Research Methods 1.16 1.05 -0.11

Medicine, General & Internal 2.10 1.92 -0.19

Allergy 1.35 1.12 -0.23

Ophthalmology 1.11 0.83 -0.28

Biotechnology & Applied Microbiology 1.38 0.97 -0.41

Ämne Top10 Antal publikationer per år Medel-citering A

Materials Science, Ceramics 2,49 17,4 1,95

Biodiversity Conservation 2,48 12,6 1,86

Parasitology 2,43 15,3 1,51

Medical Laboratory Technology 2,18 23,6 1,68

Rheumatology 2,14 87,7 1,64

Tabell	1.		Reumatologi	är	det	forskningsfält	i	Sverige	som	mest	har	förbättrat	sin	
internationella	konkurrenskraft	de	senaste	10	åren.

Tabell	2.		Utvärdering	(inom	alla	vetenskapliga	fält)	av	svensk	forsknings	internationella
konkurrenskraft;	tabell	över	de	5	mest	framgångsrika	områdena	(av	244).

Evaluation	report	2009  Clinical research in Sweden and Finland, Academy of Finland

Förändring i
internationell
citeringsfrekvens
under 10 år
(världsgenomsnitt=1.0)

1994–1996 2004–2006 skillnad

Svenska ämnesområden med stor andel högt citerade publikationer (top10 < 2)

Anm. Baserat på publikationer från åren 2002–2006 och ämnen med minst 50 fraktionerade publikationer under 
båda perioderna (dvs. ett genomsnitt på minst 10 per år).
A Fältnormerad medelcitering för alla svenska publikationer i ämnet.

Källa:	Vetenskapsrådets	rapportserie	(utgiven	27	jan	2010)
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■ Djurexperimentella artritstudier som 
klarlagt helt nya mekanismer som kan an-
gripas med läkemedel som är effektiva hos 
möss (Rikard Holmdahl). 
Vi bör skapa möjligheter att snabbt utveckla 
sådana läkemedel i Sverige om de fortsätter 
att se lovande ut. Att kunna ta terapier från 
tidig utveckling (bl.a. i djur) och snabbt vi-
dare till människa, kräver en bra nationell 
struktur för terapistudier. En sådan är på 
gång inom ett SRF-initiativ, lett av Johan 
Bratt.

■ Myositpatienter blir bättre, inte sämre, 
av att träna. Mekanismerna för detta bör-
jar klarna (Ingrid Lundberg, Cristina Opa-
va). Att rätt utformad fysisk träning är en 
av de viktigaste komponenterna i terapin 
vid myosit är nu internationellt helt accep-
terat och är nu den nya sanningen i alla de 
stora läroböckernas myositkapitel (de fles-
ta nu skrivna av Ingrid L), och studierna 
har därmed helt vänt upp och ner på tidi-
gare behandlingsriktlinjer. 
Nationella prövnings- och uppföljningspro-
gram kan nu göras för att se hur fysisk trä-
ning bäst ska kombineras med olika andra 
behandlingar.

■ Anti-CCP antikroppar före sjukdomsde-
but ger en helt ny syn på när artritutveck-
ling börjar (Solbritt Rantapää-Dahlqvist 
m.fl.) Detta fynd har ju förändrat synen på 
när processen vid RA börjar, och lett till ett 
helt nytt och stort forskningsfält i världen. 
Fyndet kan nu följas upp i svenska bioban-
ker och med nya assayer. Stora möjlighe-
ter finns i Sverige att följa upp detta, men 
kräver resurser och samverkan inom ett nu 
mycket ”hett” fält.

■ Nya sätt att använda outcome-instru-
ment i registerstudier och förbättringsar-
bete utvecklas i svenska kvalitetsregister 
(Staffan Lindblad, Pierre Geborek, Johan 
Askling m.fl.). 
Detta kan användas och utvecklas långt 
mer än hittills, och våra registerstudier har 
ju gett ett mycket stort genomslag i hela 
världen, och kan ju utnyttjas ännu myck-
et mer, särskilt om de kombineras med bio-
logiska metoder baserade på insamling av 
biologiska material, särskilt blodprover från 
många patienter som inkluderas i kvalitets-
registren. Flera sådana initiativ har påbör-
jats, men borde kunna drivas mycket mer 
kraftfullt genom både nationella och regio-
nala initiativ.

■ RA-patogenes är beroende av MHC 
klass II, av cytokiner och av specifika im-
munreaktioner, som drivs av en kombina-
tion av gener och omgivning.

Detta är idag en dominerande modell för 
RA-patogenes: detta kan leda till ny specifik 
terapi som vi skulle kunna utveckla i Sverige.

■ Flera viktiga forskarinitierade behand-
lingsstudier (Swefot, Barfot-kortison m.m.) 
har genomförts som redan har stor betydel-
se för praktisk handläggning och terapi: Vi 
bör tillsammans utveckla bättre procedu-
rer för nationella prövarinitierade studier. 
Detta är på gång med Ronald van Vollenho-
ven, Johan Bratt och Swefot-gruppen som 
samordnare.

Slutsatsen	blir att forskning kräver både in-
dividers unika idéer och stora samarbeten:
• Bra forskningsidéer initieras ofta av en 

eller ett fåtal individer med unika idéer, 
som utvecklas i ett kreativt klimat.

• Forskningsidén kan växa till verklig 
forskning om det finns en kreativ och 
tillräckligt stor miljö, unika resurser 
(t.ex. unik kunskap, unika register, uni-
ka biobanker) och medarbetare.

• För att forskningen ska bli en forsk-
ningslinje (och medföra en ”skillnad”) 
krävs medverkan från många forskare, 
och ofta många kliniker (för klinisk/
translationell forskning).

• Och för att forskningen ska få genom-
slag och reproduceras behövs intensivt 
internationellt samarbete med andra le-
dande grupper i världen.

• Vi måste alltså ha miljöer och indivi-
der som skapar de unika idéerna (kan-
ske kan man kalla detta spets), men vi 
måste också ha strukturen och uthållig-
heten som krävs för att idéerna ska bli 
till forskning som ”makes a difference” 
(kanske kan man kalla detta bredd).

Men vi ska inte gynna sådan ”bredd” som 
inte bidrar till ny kunskap som är väsentlig 
eller som inte används (citeras och sprids).

Hur	ska	bra	forskning	initieras	och	
drivas	inom	”eftersatta”	områden?
Detta är en vanlig fråga, där vi inte ska 
glömma att hela reumatologin för 20 år 
sedan var ”ett eftersatt område”, som nu 
förändrats i grunden med hjälp av fram-
gångsrik forskning. Slutsatsen blir rimli-
gen att vi bör använda samma koncept med 
rekrytering av bra basforskare (från såväl 
molekylär forskning som från epidemio-
logi) till fältet, skapa bra miljöer för dessa 
forskare att göra originella fynd och sam-
verka internationellt. Och att vi samtidigt 
bygger nationella samverkansstrukturer 
(t.ex. artrosregister) med hjälp av vilka vi 
kan följa upp ”upptäckter” och skapa kli-
niskt användbar kunskap.

Avslutningsvis, det mesta finns framför 
oss, och vi har både möjligheter och an-
svar att utnyttja de fantastiska möjligheter 
som just nu finns inom svenska reumatolo-
gi att bidra till både prevention och så små-
ningom bot för en rad av de idag kroniska 
reumatiska sjukdomarna.

LARS	kLARESkOG
Professor

Reumatologiska	kliniken	och	
Reumatologiska	enheten,	

Karolinska	Universitetssjukhuset	och	
Karolinska	Institutet,	Stockholm

■	 Bra forskningsidéer initieras ofta av en eller ett fåtal individer med 
unika idéer, som utvecklas i ett kreativt klimat.

■ Forskningsidén kan växa till verklig forskning om det finns en kreativ 
och tillräckligt stor miljö, unika resurser (tex unik kunskap, unika 
register, unika biobanker) och medarbetare.

■ För att forskningen ska bli en forskningslinje (och medföra en 
”skillnad”) krävs medverkan från många forskare, och ofta många 
kliniker (för klinisk/translationell forskning).

■ Vi måste ha miljöer och individer som skapar de unika ideerna 
(kanske kan man kalla detta spets), men vi måste också ha strukturen 
och uthålligheten som krävs för att idéerna ska bli till forskning som 
”makes a difference” (kanske kan man kalla detta bredd).

Men vi ska inte gynna sådan ”bredd” som inte bidrar till ny kunskap som 
är väsentlig eller som inte används (citeras och sprids).

Ett försök till slutsats:



Ett stipendium per år delas ut till en forskare från 
vart och ett av följande lärosäten: Umeå Universitet, 
Uppsala Universitet, Karolinska Institutet, Göteborgs 
Universitet, Linköpings Universitet och Lunds Uni-
versitet. Vid prioritering av stipendiater skall hänsyn 
tagas till såväl den nominerade forskarens meriter 
som projektets originalitet och utvecklingspotential. 

Om stipendiejuryn bedömer att det inte finns någon 
nominerad som uppfyller kriterierna för stipendiet  
från något av lärosätena, delas inte något stipendium 
ut till forskare från det lärosätet under det aktuella 
året. Stipendiet skall användas för att finansiera 
en månads heltidsforskning under det kommande 
året. Stipendiatens arbetsgivare fakturerar SRF för 
lönekostnader inklusive sociala avgifter.

Stipendiaterna utses av SRF:s styrelse på förslag 
från stipendiejuryn, som består av de medlemmar i 
SRF:s professorskollegium som inte arbetar vid det 
aktuella lärosätet och inte har jävsförhållanden som 
påverkar bedömningen.

Nomineringen skall innehålla nomineringsbrev av 
senior kollega, CV (max 2 sidor) och en kortfattad 
beskrivning av forskningsprojektet (max 1 sida).  
Intygande från verksamhetschef, att sökande  
kommer att beredas uttag av tilldelad forskarmånad, 
skall bifogas ansökan.

Nomineringen skickas till: 

Vetenskaplig sekreterare Carl Turesson, 
E-post: carl.turesson@med.lu.se 

Stipendiaterna offentliggörs vid en ceremoni 
vid SRF:s vårmöte.
Sista nomineringsdag 2011-03-01 

Abbotts stipendium för yngre 
forskare inom reumatologi
I syfte att stödja vidareutveckling och rekrytering inom reumatologisk forskning delar Svensk Reumatologisk Förening 
(SRF) i samarbete med Abbott Scandinavia AB ut stipendier för nydisputerade forskare. Stipendiaten skall vara 
medlem i SRF, kliniskt verksam inom reumatologi, ha disputerat under de fem senaste åren och bedriva aktiv  
forskning inom området inflammatoriska sjukdomar inom reumatologi. 

Sista nomineringsdag 2011-02-01



ANNONS
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I	år	hade	41	deltagare	från	hela	Sve-
rige	kommit	till	Stockholm	för	SRFs	
höstmöte.	Temat	för	årets	konferens	
var	”Forskning	och	klinisk	verksamhet	
i	samverkan	–	utmaningar	för	svensk	
reumatologi”.

Föreningens ordförande Johan Bratt 
hälsade alla välkomna, och ut-
tryckte sin glädje över att det var så 

många som kommit till detta sjunde möte 
i ordningen.

– Vi ska tala om den eviga frågan – om 
hur man ska förena klinik och forskning, 
sa han inledningsvis.

Han tackade Carl Turesson (SRFs sty-
relse), Ingrid Lundberg (Professorskol-
legiet) samt Gunnel Nordmark (Future 
Faculty Rheumatology – tidigare Junior 
Faculty) för deras insatser med att utfor-
ma programmet, och tillade att han hop-
pades att det skulle leda till en intensiv 
diskussion.

Viktigt	att	rekrytera	tidigt
Först ut var Tore Saxne som ställde frå-
gan vad framgångsreceptet för att rekry-
tera unga forskare bestod av – och vad kan 
bli bättre?

Tore inledde med att visa en artikel i 
Läkartidningen som handlade om brister 
i den akademiska miljön som hindrar ST-
läkaren att forska. I sammanfattningen av 
artikeln påpekades att det behövs åtgärder 
inriktade på den akademiska miljön, samt 
att ökad närhet mellan sjukvård och aka-
demi kan behövas för att få ST-läkare att 
forska mer.

– Rekryteringen av kliniker till ”labbän-
ken” har blivit allt svårare, vilket hämmar 
translationell forskning, sa Tore. 

Han ansåg att det därför var viktigt att 
rekrytera så tidigt som möjligt.

Sedan lämnade han över till Christoffer 
Sjöwall, som berättade hur han själv kom 
in i forskningen och reumatologin.

– Eftersom jag var särskilt intresserad 
av immunologi redan när jag läste medi-
cin, insåg jag att reumatologin ju hand-
lar om praktisk immunologi, förklarade 
Christoffer.

Forskning	kräver	större	engagemang
Christoffer försvarade sin avhandling år 
2006, och han tror själv att han blev en 
bättre kliniker av att forska.

– Men jag tror också att jag blir en bätt-
re forskare av att vara kliniker, tillade han.

Han framhävde också vikten av att man 
får vara verksam i en miljö som är positiv 
till forskning.

– Det gäller från klinikchefen till un-
dersköterskorna! Det är också viktigt med 
en kontinuitet i forskningen – som ST är 
det svårt, med alla randutbildningar, SK-
kurser m.m.

Forskning kräver ett större engage-
mang än vanligt arbete på kliniken.

Akutarbetet	ett	hinder
Thomas Mandl från Malmö berättade om 
sina erfarenheter. Han introducerades till 
forskningen redan under kandidattiden, 
och disputerade 2008. 

Först radade han upp ett antal exempel 
på vad som är kul med klinisk forskning: 

Det ger en omväxling, ger ny kunskap 
och kan användas i patientarbetet och kom-
mer därmed patienten till godo, var några 
av dessa.

Men dilemmat för den forskande klini-
kern är bland annat att man har olika hu-
vudmän och därmed olika lojaliteter, samt 
att chefen undrar varför man inte alltid är 
med på möten.

– Det är viktigt med tid, slog Thomas 
fast. Dessutom är det så att arbete på akut-
intaget tar mer tid och blir allt tyngre, och 
komptiden blir allt mer nödvändig att ägna 
åt att vila upp sig på. Detta går ut över både 
det kliniska reumatologiarbetet – och över 
möjligheten att forska, sa Thomas.

Enklare	för	ST-läkarna
Cecilia Carlens är verksamhetschef för 
reumatologikliniken vid Karolinska Uni-
versitetssjukhuset i Stockholm. Hon be-
rättade om sin egen forskningsbakgrund.

– Det är inte alltid rätt att rekrytera ti-
digt – jag tyckte själv inte att det var så 
roligt då, utan var mer intresserad av kli-
niken i stället, sa hon.

När hon kom till Karolinska var det vis-
serligen en bra forskningsmiljö, men det 
visade sig att det ändå inte var så lätt att få 
tid till forskning där.

– Det fanns pengar – men det dagliga 
patientflödet måste också hanteras, påpe-
kade Cecilia.

Det handlade alltså åter om att hitta tid.
– Det är faktiskt enklare för ST-läkarna 

– man räknar inte med dem på samma sätt 
i verksamheten för de är ofta borta på an-
nat, ansåg hon.

Hon tyckte också, trots sitt eget inledan-
de påstående, att man ska rekrytera tidigt.

– Man får inte mer energi med åren, 
konstaterade hon torrt.

I den diskussion som följde på detta 
ställdes frågan om alla reumatologer ska 
forska – Lars Klareskog menade att det 
även var viktigt att stimulera gott kliniskt 
arbete och menade att kravet på disputa-
tion för att bli överläkare på Karolinska 
borde slopas. En läkare kan medverka i 
forskning utan att disputera.

Stipendier
Johan Bratt och Carl Turesson redogjorde 

Forskning i fokus på höstkonferensen

Cecilia	Carlens,	Christoffer	Sjöwall	och	Thomas	Mandl.

HÖSTKONFERENSEN
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därefter för vad SRF kan göra för att un-
derlätta utvecklingen till självständig fors-
kare. De tre instrument för forskning som 
man förfogar över är Professorskollegium, 
Future Faculty Rheumatology samt olika 
möten. Förutom de traditionella mötena, 
räknade Johan även upp ReumaBulletinen 
samt hemsidan.

– Det är olika forum att agera i, förtyd-
ligade Johan.

Carl Turesson beskrev de olika stipen-
dierna som SRF har, och deras syften.

– De ska premiera och stimulera fram-
gångsrik forskning och stödja utveckling 
av nya forskare. De ska uppmärksamma 
och stödja starka forskningstraditioner 
samt underlätta kongressresor.

Han fortsatte med att beskriva samtliga 
dessa stipendier.

– Riksstämman är ett forum där yngre 
kollegor kan presentera sin forskning. Det 
sker via posterutställningen, och de pris vi 
delar ut, samt vid sektionssymposiet med 
muntlig presentation av utvalda abstract, 
fortsatte Carl.

Nytt	namn
Anna-Karin Ekwall och Gunnel Nordmark 
berättade därefter att nätverket Junior Fa-
culty har bytt namn – det heter numera Fu-
ture Faculty Rheumatology (FFR). 

– Det är en intresseförening inom SRF 
och ett nationellt nätverk för forskare 
inom reumatologi, förklarade de.

Arbetet inom FFR leds av en styrgrupp 
bestående av sex ordinarie medlemmar – 
en från varje universitet – och sex supp-
leanter. De har årsmöte i samband med 
Riksstämman, och ett styrgruppsmöte i 
samband med SRFs vårmöte. Dessutom 
hålls via video/telefon ett andra möte un-
der tidig höst.

– Under verksamhetsåret 09/10 har 
vi hållit ett vetenskapligt möte vid Riks-
stämman i Stockholm, och ett vetenskap-
ligt seminarium vid Vårmötet 2010. Vi har 
haft en kurs – ”How to write a successful 
research application” och även skapat en 
hemsida, sa Anna-Karin.

Visioner	
Dessutom har man ägnat sig åt vad An-
na-Karin kallade för ”forskningspolitiskt 
arbete”. FFR har skrivit ett förslag på för-
bättringar av regler kring forskartjänster 
för läkare vid SU/Sahlgrenska Akademin 
i Göteborg.

– En del av förslaget har redan antagits, 
berättade hon.

– Om man betänker den korta tid som 
ni har funnits, är det imponerande att se 
vad ni har åstadkommit, sa Tomas Bremell.

I framtiden vill FFR anordna FFR-sym-
posium – gärna i samband med Vårmötet 
– med inbjudna internationella föreläsa-
re. Att skapa kontakter med skandinaviska 
och europeiska nätverk, utveckla men-
torsprogram, och utbytesprogram mellan 
forskningsenheter, är några av de andra vi-
sionerna de har.

kokbok	för	forskning	på	länssjukhus
Forskning utanför universitetssjukhus – 
möjligheter och svårigheter var rubriken 
för nästa pass. Moderator Ingemar Pe-
tersson inledde. Han har bakgrund som 
allmänläkare innan han blev reumatolog, 
och beskrev sitt eget första forskningspro-
jekt.

– Jag ville forska på artros och gjorde 
en doktorandanmälan. Den avslogs efter-
som det ansågs som ”ett icke forsknings-
bart område”! Jag gav mig dock inte, utan 
fick stöd och kunde så småningom dispu-
tera, berättade Ingemar.

Han presenterade därefter två personer 
med färskare erfarenheter. Den första av 
dessa var Björn Löfström som forskat på 
SLE och cancer. 

Björn presenterade vad han kallade för 
en ”kokbok” för forskning på länssjukhus.

– Projektet måste vara praktiskt genom-
förbart, man måste ha en bra handledning 
men även andra kontakter – personella 
och materiella. Dessutom ekonomiska re-
surser och en acceptans för att man fors-
kar på den ordinarie arbetsplatsen, var 
hans recept.

När han blickade tillbaka på sin egen 
forskning, kunde han konstatera att tiden 
han lade ner varierade stort – mellan 0 och 
5% vissa perioder och upp till 50% under 
andra.

Han tyckte, trots att han ibland kände 
sig ensam, ändå att det hade varit övervä-
gande positivt, och tillade att han tyckte 
att han blivit en bättre kliniker av sin forsk-
ning.

kan	man	bo	kvar?
Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin ställde frågan 
om det går att bo kvar på landet samtidigt 
som man forskar. I hennes fall betydde 
”landet” Falun.

– Det finns ingen direkt forskningstra-
dition på min klinik där, sa hon.

Men på Falu lasarett finns Centrum för 
Klinisk Forskning (CKF) där man samlar 
ihop resurser.

– Det finns alltså möjligheter. Och det 
finns andra positiva faktorer: Positiva kol-
legor – man delar ju med sig av sina erfa-
renheter till kliniken – verksamhet och 
ekonomi, intresserade universitetskliniker 
och handledare, för att ta några exempel.

Fast det finns naturligtvis svårigheter 
också. Britt-Marie pekade bl.a. på avståndet 
till institutionen och handledarna samt de 
resor och övernattningar detta för med sig.

 – Men intresset som finns i botten, och 
även den nya IT-tekniken gör att svaret på 
min fråga – om det går att bo kvar – ändå 
blir ett ja, konstaterade hon.

Läkemedelsprövningar
Varför ska man medverka i kliniska pröv-
ningar, frågade Carl Turesson som var mo-
derator för nästa pass.

Ämnet var Klinisk prövningsenhet, och 
ställde frågan hur vi optimerar vårt arbe-
te med kliniska studier. Carl svarade själv 
på sin fråga.

– Det bidrar till viktig kunskapsutveck-
ling om nya behandlingar och skänker en 

Britt-Marie	Nyhäll-Wåhlin,	Ingemar	Petersson	och	Björn	Löfström.
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värdefull lokal erfarenhet av behandling-
en. Dessutom ger det en kompetensut-
veckling för dem som medverkar.

Carl pekade också på några skäl att inte 
medverka.

– Det är mer arbete (och krångel) än 
man tror och det tar tid från annan verk-
samhet. Resurserna och patientunderla-
get kan vara otillräckligt. Och hur ska man 
hantera sin relation till industrin?

Anna Rudin är forskningsanvarig läka-
re vid FoU-enheten vid SU i Göteborg.

– Forskning är inte bara läkemedels-
prövningar. Det finns mycket annat ock-
så – som handlar om utveckling, hävdade 
Anna.

koppling	mellan	lab	och	klinik
Anna arbetar som forskningsansvarig lä-
kare 40%, och gav en (mycket lång) detal-
jerad lista över de arbetsuppgifter hon då 
ska utföra. 

– Därför är det tur att jag är bra på att 
delegera, fortsatte hon.

Anna redogjorde för rutinerna för 
samordning och kvalitetsgranskning av 
kliniska forskningsprojekt och kliniska lä-
kemedelsprövningar i Göteborg. Samord-
ning är ett nyckelbegrepp, påpekade hon. 

– Processen ”från osäkert ax till säker 
limpa” i läkemedelsprövningar är otroligt 
lång. Det är mycket som sker i början, och 
lite i slutet. Men det är det som sker i slu-
tet som syns!

Hon visade också en plan över typen av 
forskning som bör bedrivas vid reumatolo-
giska kliniken vid SU, vad som ska göras i 
laboratoriet och vad som ska göras på kli-
niken.

– Vi vill få en koppling mellan dessa bäg-
ge, sa Anna.

Argument	för	och	emot
Elke Theander beskrev hur det går till när 
man gör kliniska prövningar i SUS – dvs. 
det sammanslagna sjukhuset som bildats 
av Malmö och Lund, och som fått namnet 
Skånes Universitetssjukhus.

– Vi har alltid kliniska prövningar på 
gång, det varierar mellan fyra och tio stu-
dier i olika faser. Huvudsakligen handlar 
det om RA, men vi har också haft Sjögrens 
syndrom, psoriasisartrit och ANCA-asso-
cierade vaskuliter, sa Elke.

Hon berättade också bl.a. att det är 
minst två ansvariga prövare per studie och 
att det alltid finns minst två sjuksköterskor 
som kan studien ”någorlunda”.

– Så att det finns någon som kan göra 
det som måste göras om någon är sjuk el-
ler borta, förklarade Elke.

Sjukgymnaster och sjuksköterskor är 
utbildade som ledbedömare och alla läka-
re har eller får GCP-utbildning.

För att hitta patienterna till en studie 
krävs olika strategier. Det kan t.ex. ske 
genom mottagningslistor eller remiss-
granskningar.

– Argumenten för att delta är att vi får 
en tidig erfarenhet av nya farmakologiska 
principer. Vi får också en del utbildning 
gratis, och intäkter för att avlöna forsk-
ningssköterska. Vi sparar också en del lä-
kemedelskostnader – förutsatt att vi väljer 
patienterna i överensstämmelse med våra 
insättningsprinciper i övrigt. Det tycker 
jag är viktigt: Patienterna hade vi ju haft 
ändå!

Argumenten mot är, enligt Elke, att det 
tar tid att hitta patienterna, de får fler be-
sök per patient jämfört med rutinvård och 
att de administrativa kraven hela tiden 
ökar.

Carl rundade av detta pass med att be-
skriva NordStar. Det är, som namnet anty-
der, ett nordiskt nätverk som är startat för 
jämförande studier avseende läkemedels-
prövningar vid tidig RA.

– Det är dock fortfarande på diskus-
sionsstadiet, avslutade han.

kulturskillnader
Translationell forskning var nästa ämne. 
From bench to bedside and back again var 
rubriken och frågan var hur vi skapar för-
utsättningar för denna forskning.

Translationell forskning definieras som 
en skola för forskning som bygger på nära 
och ömsesidigt utbyte med konkreta vård-
fall. 

– Den utgår från en patients hälsositu-
ation, och dess målsättning är att snabbt 
uppnå resultat som kan leda till bättre di-
agnostik och terapi, förklarade moderator 
Gunnel Nordmark.

Lars Rönnblom talade om translatio-
nell medicin (TM). Han talade om vikten 
av att det är ett team som arbetar med den-
na typ av forskning.

– TM kräver tålamod – det tar lång tid. 
Det kräver också ett kliniskt kunnande, 
tillgång till bra laboratorium och pengar. 

Men det finns lösningar på detta: Tek-
nikutveckling, klinisk skolning och djur-
data var några. 

– Djurdata lär oss mycket om vissa mo-
lekylära mekanismer. Men man måste ha 
stor försiktighet vid överföring av resulta-
ten på människan.

Det finns mängder med bra laboratori-
er ute i världen påpekade han. Forskning-
en är mycket dyr, så därför kräver den ett 
samarbete mellan industrin och akademin, 
konstaterade han också.

Elke	Theander,	Carl	Turesson	och	Anna	Rudin. Gunnel	Nordmark,	Hans	Carlsten	och	Lars	Rönnblom.
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Han fortsatte med att beskriva sitt team 
som arbetar med SLE, och hur de struk-
turerat sin organisation med alla externa 
samarbetspartners. 

Ett problem är att det finns kulturskill-
nader mellan industrin, akademin och kli-
nik. Industrin kan dessutom lägga ner ett 
projekt från en dag till nästa.

En	fråga	om	ledarskap
Hans Carlsten talade om hur man skapar 
förutsättningar för translationell forsk-
ning (TF).

– Den brukar ritas som en pil som går 
från molekyl via experiment, djurmodel-
ler, patienter och epidemiologi till samhäl-
le. Men det tycker jag är fel. Pilen måste gå 
åt båda hållen, sa Hans.

Bland förutsättningarna för större TF-
miljöer listade Hans bl.a. följande:

– Det måste finnas en tillräckligt stor 
enhet med flera olika yrkeskategorier och 
kritisk massa. Det måste också finnas bra 
relationer mellan sjukvård och akademi. 
Det sistnämnda innebär att vi måste dis-
kutera ledarskapet – både inom akademin 
och inom sjukvården!

Han tillade att det som diskuterats un-
der dagen – tid till forskning – ytterst en-
dast handlar om ledarskap.

Förutsättningar för begränsade TF-
projekt är bl.a. smala frågeställningar, att 
man samarbetar med andra grupper samt 
en nationell och internationell samverkan.

– Vi måste vädja till klinikcheferna att 
uppmuntra de yngre läkarna till att arbe-
ta en period på laboratoriet, sa Lars Rönn-
blom i den efterföljande diskussionen.

– Detta för vår specialitets skull – det 
händer så mycket på molekylärnivå som 
påverkar den kliniska verksamheten! 

Informella	träffar	är	viktiga
Det sista ämnet för dagen var forskningens 
integration i den kliniska vardagen – hur 
balanserar vi klinikens och forskningens 
behov? Ingrid Lundberg var moderator.
Johan Bratt redogjorde för erfarenheterna 
från Karolinska. 

– Fikarummet är en viktig enhet. Där 
träffas olika personer, och där uppstår dis-
kussioner och frågeställningar.

Men andra möten, informella träffar 
– särskilt dessa – och forskningsdagar är 
också viktiga. 

– Det är också viktigt att involvera an-
dra personalkategorier i forskningsprojek-
ten. De kan titta på olika aspekter av det 
hela. Det måste finnas en tydlig implemen-
tering i den kliniska vardagen – och vice 
versa: Att man tar fram data som kan an-
vändas i forskningen, fortsatte han.

Strategiska	satsningar
Boel Mörck berättade att hon vänt på bok-
stäverna på FoU-enheten och kallade den 
för ”Ufo-gruppen” istället. 

– Detta för att jag vill sätta ordet utveck-
ling först!

Hon beskrev strategiska satsningar som 
man genomfört i Göteborg. 

kliniska	projekt	i	den	kliniska	vardagen
Sista talaren denna första dag blev Helena 
Hellström som beskrev hur man på reuma-
tologkliniken i Falun balanserar klinikens 
och forskningens behov.

– Men jag vill byta ut forskningens be-
hov mot orden forskarens behov istället 
– för det är det som är viktigt på länssjuk-
husnivå, sa Helena.

Hon fortsatte med att konstatera att 
verksamheten alltid går först – och att så 
måste det vara.

– Läkemedelsstudier diskuteras alltid 
först i läkargruppen. Frågorna handlar om 
huruvida vi är intresserade, om vi kommer 
att hitta patienter, vem som ska vara ansva-
rig prövare m.m. 

– Vi ställer upp för varandra. Kliniska 
projekt i den kliniska vardagen – det är vad 
vi är vana vid, sa hon.

I dagens sista diskussion framförde en 
deltagare åsikten att Helena har helt rätt 
när hon säger att verksamheten måste gå 
först.

– Det måste vara så! Forskningen är helt 
beroende av att kliniken fungerar bra.

Mäta	forskning	
Konferensens andra dag inleddes med att 
Lars Klareskog i ett anförande diskuterade 
balansen mellan konkurrenskraftig spets-
forskning och behovet av värdefull klinisk 
forskning inom eftersatta områden. Han 
uppehöll sig först vid vad som menas med 
”bra” forskning, och hur denna kan mätas.

– Man kan mäta pek – det är det mest 
primitiva sättet. Man kan också mäta an-
talet citeringar, en stor del av de uppsatser 
som skrivs citeras aldrig, sa Lars.

Reumatologi är det forskningsfält i Sve-
rige som mest har förbättrat sin interna-
tionella konkurrenskraft under de tio sista 
åren. Då är siffran mätt i antal citeringar.

– Reumatologi ligger som ett av de fem 
mest framgångsrika områdena – av totalt 
244 – av svensk forsknings internationella 
konkurrenskraft, konstaterade han också.

Unika	idéer	
Under diskussionen dagen före, hade Hans 
Carlsten ställt frågan om svensk reumato-
logisk forskning lett till några ”upptäck-
ter”. Lars hade därför ställt samman en 
lista med ett tiotal sådana.

– Ta TNF som ett exempel. Redan 1988 
beskrev Tore Saxne att TNF fanns i syno-
vialvätska hos RA-patienter. Samtidigt be-
skrevs TNF-receptorn för första gången av 
Inge Ohlson. 

Han påpekade att mer kanske kunde 
ha gjorts på området, om en bättre trans-
lationell inflammationsforskning funnits 
vid denna tidpunkt i Sverige.

– IFN-alpha och SLE är ett annat exem-
pel: Den nu dominerande modellen för pa-
togenes vid SLE är en originalupptäckt av 
Lars Rönnblom. Kanske vi kunde ha gjort 
mer i Sverige för att stödja ett nationellt 
SLE-nätverk? Då kunde vi också ha före-
slagit att de första stora anti-IFN-alpha 
studierna kunde ha gjorts här!

Lars slutsats var att bra forskningsidéer 
ofta initieras av en eller ett fåtal individer. 

– Men för att utveckla denna forskning 
så att den verkligen resulterar i en kliniskt 
påtagbar skillnad, krävs en medverkan 
från många forskare och ofta många kli-
niker! 

Därför måste vi ha miljöer och indivi-
der som skapar de unika idéerna (detta kan 
kallas spets), men också strukturen och ut-
hålligheten som krävs för att idéerna blir 
forskning som skapar denna skillnad (som 
kan kallas bredd), var hans slutsats. 

(Lars Klareskog utvecklar själv detta på 
annan plats i denna tidning, reds anm).

I	vilken	ordning	nämns	man	i	peket
Efteråt ställdes flera frågor till Lars, och 
det blev diskussion.

– Om vi har många forskare – blir forsk-
ningen utspädd då? Finns det en motsats 
mellan många och begreppet kvalitet?

Lars ansåg att det är viktigt att vi har 
bra forskare. Hur många de är, är inte det 
viktiga.

– Man kan inte starta upp en forskning 
bara för att den behövs – man måste ha en 
strategi också, underströk han.

Det akademiska meriteringssystemet 
var också föremål för debatt. En fråga rör-

Lars	Klareskog
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de om var i ordningen man hade sitt namn 
placerat på peket.

– Det borde vara bättre att stå som fem-
te namn på ett högkvalitativt pek, än som 
första namn på ett mindre betydelsefullt. 
Men så är det inte idag.

Nationella	riktlinjer
Socialstyrelsens riktlinjer för rörelseor-
ganens sjukdomar var nästa punkt på dag-
ordningen. Carl Turesson var moderator, 
och han hälsade Göran Zetterström från 
Socialstyrelsen välkommen.

– Riktlinjernas yttersta syfte är att de 
ska leda till bästa möjliga effekt för patien-
ten, klargjorde han.

Göran gick sedan igenom organisatio-
nen av arbetet med riktlinjer, och proces-
sen hur dessa tas fram. 

Carl Turesson är ordförande i arbets-
gruppen för riktlinjer för RA. Han berätta-
de om processen med att ta fram just dessa. 
De omfattar en tillstånds- och åtgärdslista 
som är granskad och evidensbaserad.

– I gruppen började vi med brainstor-
ming, och ställde sedan samman ett antal 
punkter efter strukturerad litteratursök-
ning. Sedan sållade vi och skickade ut på re-
miss och gjorde strykningar, berättade Carl.

Prioriteringar
Carl jämförde också med SRFs egna riktlin-
jer. Dessa har vissa fördelar, enligt honom.

– De har ett uttalat syfte att vara till 
stöd vid kliniskt beslutsfattande. De tar 
ställning till alla aspekter på läkemedels-
behandling, ger en större möjlighet till 
nyansering och uppdateras dessutom år-
ligen, påpekade han.

Agneta Uddhammar berättade sedan 
hur de arbetat med prioriteringar i de na-
tionella riktlinjerna. Allvarligt tillstånd 
och stort behov, stor medicinsk nytta samt 
låg kostnad per effekt har stor prioritering.

I diskussionen efteråt underströks vik-
ten av att man inte kan jämföra priorite-
ringsgraden 1–10 mellan olika sjukdomar. 
Detta instämde Göran i.

– Det finns en risk att man gör det ändå. 
Det borde finnas en ”varningstext” för be-
slutsfattare när de tar del av det här, ansåg 
en luttrad deltagare.

Utveckling	mot	gemensam	standard
Carl gick sedan igenom riktlinjerna så som 
de ser ut idag i den preliminära versionen. 
Han hade först samlat de viktigaste nyhe-
terna.

– TNF-hämmare + metotrexat rekom-
menderas vid tidig RA, hög sjukdoms-
aktivitet och ogynnsam prognos. Detta 
överensstämmer med SRFs egna riktlin-
jer, konstaterade han.

Dessutom är tillägg av TNF-hämmare 
förstahandsval vid otillräcklig effekt av 
metotrexat. 

Underlaget för evidensbaserade rikt-
linjer vid RA, sammanfattade Carl så här:

– Det har skett en stark ökning av jäm-
förande kliniska prövningar de senaste 
åren. Det har också skett en utveckling mot 
gemensam standard, med likartad studie-
design och jämförbara effektmått.

– Men det är så att evidensen ibland är 
starkare, och ibland svagare, än man tror. 
Det finns en stark variation inom olika om-
råden av reumatologin. Därför är obser-
vationsstudier viktiga för slutsatser om 
säkerheten.

Risker	med	evidensgraderingen
En av deltagarna ville diskutera evidens-
graderingens giltighet, och började med de 
äldre preparaten som fortfarande används.

– För dessa är naturligtvis studierna 
också gamla, och därför får de sämre evi-
densgrad. För de nya – som anti-TNF – 
finns det däremot väldigt bra och välgjorda 

studier. Därför får de högre evidensgrad. 
De allra nyaste preparaten har vi inte hel-
ler så bra studier på – de kommer ju alltid 
några år senare. De får alltså också lägre 
evidens. Det finns risker med detta – är 
evidensgraderingen verkligen att lita på 
fullt ut?

Ulla Lindqvist berättade sedan om ar-
betet med att ta fram riktlinjerna för an-
kyloserande spondylit och psoriasisartrit. 

Hur	påverkar	FoU-listan	forskningen?
Sista passet kom att handla om det som So-
cialstyrelsen satt på FoU-listan.

– Det är inte en önskelista – utan FoU-
listan handlar om sådant där man vet att 
studier pågår, men där det inte finns till-
räckligt med data för att något resultat ska 
kunna föras in i rekommendationerna, för-
tydligade Göran.

Carl ställde i sitt anförande frågan om 
hur denna lista påverkar vår forskningsa-
genda.

– FoU-listan är ett kontroversiellt om-
råde där vägledning behövs. Mer forskning 
skulle kunna ändra evidensläget.

Han exemplifierade med en rad åtgärder 
som står på listan när det gäller odifferentie-
rad artrit, och utsättning av TNF- hämmare.

Därmed var höstkonferensen till ända. 
Johan Bratt tackade alla som kommit, och 
sammanfattade vad som framkommit un-
der dagarna – samt vilka nya arbetsupp-
gifter som framkommit för SRF under 
konferensen.

– En sådan uppgift är att försöka knyta 
ett nationellt nätverk bland oss inom reu-
matologin som arbetar med läkemedels-
studier. 

– Vi tar den bollen, konstaterade han.

PER	LUNDBLAD

Johan	Bratt,	Boel	Mörck,	Ingrid	Lundberg	och	Helena	Hellström. Agneta	Uddhammar,	Ulla	Lindqvist,	Carl	Turesson	och	Göran	Zetterström.
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Frank	Wollheim	är	ett	mycket	väl	känt	
och	aktat	namn	inom	svensk	reuma-
tologi.
Han	är	fortfarande	i	allra	högsta	grad	
aktiv,	trots	att	han	har	fyllt	78	år.

Reumabulletinen får en intervju 
med Frank i hans tjänsterum, som 
ligger lite avlägset beläget i reu-

matologklinikens lokaler i Lund.
Hit kommer Frank varje dag han inte 

är bortrest och ”hoppas att han inte är för 
mycket i vägen”.

– Jag hjälper studenter i liten utsträck-
ning, och föreläser ibland, förklarar han.

Läkemedelskontrakt	öppnade	gränsen
Frank är född i Tyskland år 1932. När han 
var fem år gammal, lämnade hans familj 
landet och kom till Sverige. Anledning-
en var naturligtvis det nazistiska styret, 
Franks föräldrar insåg vad det skulle leda 
till.

Det rådde arbetslöshet bland läkare 
i Sverige på den tiden, så det var ganska 
svårt att få komma hit.

– Men pappa hade en god vän i Lund. I 
Berlin hade pappa lyckats sälja ett patent 
på ett läkemedel till läkemedelsföretaget 

CIBA. Med hjälp av det kontraktet och 
vännen Sven Ingvar, öppnades Sveriges 
gräns hösten 1937, berättar Frank.

Fortfarande minns han själva resan.
– Vi kom på färjan Viktoria. Den är upp-

huggen idag, men man sparade själva mat-
salen som idag finns på Kockska stiftelsen 
i Trelleborg. Jag minns hur jag blev för-
färligt sjösjuk, och jag spydde i matsalen 
– samma matsal där jag nu äter middag en 
gång om året!

känner	sig	svensk
Frank växte upp i Lund. Han minns att han 
bara kunde ett enda svenskt ord.

– I det hus där vi bodde, fanns det en 
stor trädgård. Längst bort fanns det ett 
hål i staketet, och där kröp jag ut. Det låg 
en lekplats lite längre bort, och där träf-
fade jag Bengt som var ett år yngre än jag. 
Han hade en hink och spade som jag blev 
intresserad av, och jag hade en leksaksbil 
som han blev intresserad av. Bengt blev 
både min svensklärare och kompis den da-
gen, minns Frank.

Året därpå började Frank i skolan – som 
sexåring, vilket var mycket ovanligt i Sve-
rige vid den här tiden. Han var yngst i en 
klass som bara bestod av pojkar. 

– Året därpå fick jag byta till den klass 
som det ursprungligen var menat att jag 
skulle gå i. Den var blandad med pojkar 
och flickor, och där trivdes jag mycket 
bättre, fortsätter han.

Frank påpekar att trots att hans föräld-
rar var katoliker, lät de Frank och hans två 
syskon (en yngre bror föddes i Lund, en 
äldre syster hade följt med från Tyskland) 
växa upp som protestanter.

– Därför hade vi inga problem med att 
”bli svenskar” – vi kände oss inte främ-
mande i Lund.

När hans föräldrar efter krigsslutet flyt-
tade tillbaka till Tyskland 1948, blev alltså 
alla barnen kvar i Sverige.

Första	kontakten	med	reumatologi
På hösten 1950 påbörjade Frank sina medi-
cinstudier i Lund.

– Det var min bästa kompis i klassen 
som ville läsa det, så jag hängde med, för-
klarar han sitt val.

Att börja läsa medicin i Lund år 1950 
var förfärligt, anser Frank.

– Det var hemskt! Vi hade en mängd lik-
delar som låg i formalin från vilka vi skulle 
dissekera fram kärl och muskler och ner-
ver. Vi luktade formalin så att ingen ville 

Frank Wollheim – nestor inom 
svensk reumatologi
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sitta bredvid oss efteråt. Man hade inga 
handskar på den tiden, och formalindof-
ten är svår att tvätta bort.

Under den medicinska utbildningen 
blev Frank så småningom amanuens i far-
makologi. Han fick då ett uppdrag där han 
skulle studera metabolism av sömnmedel 
med organiskt brom.

– Frågan var hur snabbt bromidjoner 
frisattes i kroppen, och om man riskerade 
få bromism, berättar han.

För att ta reda på det krävdes det pa-
tienter som låg inne på avdelningen länge. 
Franks professor rekommenderade ho-
nom därför att ta kontakt med Gunnar Ed-
ström på reumatologen.

– Jag gick sedan dit varje morgon för att 
hämta urinproverna som samlats in på pa-
tienterna. Det var min första kontakt med 
reumatologin – och det resulterade i så 
småningom i min första publikation!

Mottagning	gemensamt	med	ortoped
Vid den här tiden fanns det en profes-
sor i Malmö som hette Jan Waldenström. 
Frank minns honom som mycket karis-
matisk.

– Mot slutet av min utbildning gjorde 
jag två månaders assistenttjänst på hans 
klinik. Som ett resultat av det, fick jag se-
dan ett vikariat vid MAS (Malmö Allmän-
na Sjukhus) i allmän internmedicin.

En ortoped på sjukhuset hade börjat 
göra synovektomier på patienter med RA, 
och han ville ha en internist som tog hand 
om den medicinska sidan av reumatolog-
patienternas vård. Det uppdraget gick till 
Frank.

– Det fanns RA-patienter på intern-
medicinska avdelningen på MAS som 
behandlades tämligen oprofessionellt. Or-
topeden och jag började med en gemen-
sam mottagning för dessa patienter. Det 
var så det gick till när jag – som alltså var 
djupt okunnig – fick handlägga patienter 
med RA, förklarar Frank.

kyrkböckerna	ledde	till	USA
En annan uppgift som Frank fick var att 
studera immunbristsjukdomar. Walden-
ström ville att han skulle studera s.k. akvi-

rerad hypogammaglobulinemi hos vuxna 
– kunde detta sällsynta tillstånd vara ärft-
ligt?

Bakgrunder var två olika patienter som 
led av sjukdomen. Bägge hade föräldrar 
som kom från samma ort – Visseltofta i 
norra Skåne.

– Det gällde att ta reda på om dessa var 
släkt – dom kände inte varandra. Jag fick 
alltså gå till kyrkböckerna, och då visade 
det sig att de faktiskt var det, fast fem ge-
nerationer bakåt berättar Frank.

Efter att ha samlat in blodprover från 
totalt nio patienter, resulterade Franks ar-
bete i en artikel som publicerades i Lancet 
1961. Ett annat resultat av samma arbete 
var att han fick ta med sig blodproverna i 
en frysbox till USA.

Arbetet i USA innebar att Frank fick be-
tydligt bättre laboratorieutrustning att ar-
beta med.

– Dessutom hade jag 75% av min tjänst-
göring på laboratoriet. Jag publicerade 
trots detta bara två arbeten under det för-
sta året.

Docent
Från början var det meningen att han skul-
le stanna ett år, men Frank lyckades få för-
längt med ytterligare ett.

– Det blev verkligen ”skördeåret”, an-
ser han.

De 25% som Frank arbetade kliniskt 
under tiden i USA, tillbringade han med 
reumatologpatienter.

– Då fick jag verkligen lära mig att un-
dersöka rörelseorganen grundligt.

Efter hemkomsten blev Frank klinisk 
amanuens i klinisk kemi. Då kunde han 
fullfölja de sista delarna av avhandlings-
arbetet. 1967 blev han färdig specialist 
i internmedicin, och året därefter lade 
han fram sin avhandling och blev docent 
i praktisk medicin.

– Jag fick fast underläkartjänst på in-
värtesmedicin vid MAS samma år. Wal-
denström sa till mig att ”du skall bli vår 
reumatolog”.

”Skicklig	på	placebo”
Specialist i reumatologi blev Frank år 1969.

– Jag skötte då hela reumatologin på 
MAS – ensam på en underläkartjänst, 
minns han.

Året därpå flyttade Frank till Linkö-
ping, där han fick en tjänst som biträdan-
de överläkare och klinisk lärare. Några år 
senare utlystes en tjänst som biträdande 
överläkare i Malmö. Frank blev uppma-
nad att söka den och kom därför tillbaka 
i oktober 1972.

– Okunnigheten inom andra specialite-
ter om reumapatienter var oerhört stor på 
den tiden. Vi hade 30 ortopeder anställda 
– och en reumatolog. Det var en nybyggar-
tid, konstaterar han.

– Guldsalt, klorokin och acetylsalicyl-
syra var grundmedicinerna på den tiden. 
Dessutom utnyttjade vi skickligt placebo-
effekten! Patienterna tyckte om mig – och 
många blev initialt bättre...

Insåg	tidigt	teamets	betydelse
Frank berättar också att han vid den här 
tiden hade insett teamarbetets betydelse 
som Kåre Berglund hade importerat till 
Sverige.

– I kärntruppen på mottagningen in-
gick sköterska, sjukgymnast, arbetstera-
peut och kurator. Vi hade sex sängplatser, 
men ingen underläkartjänst till att börja 
med. När vi så småningom beviljades en 
sådan, var det svårt att få någon som sök-
te. De ansåg att det var för deprimerande.

Fast till slut kom en nybliven doktor 
som ville bli reumatolog, och ville börja 
hos Frank.

– Det var Ylva Lindroth – som då som 
nu sprudlade av energi och engagemang.

Förde	samman	forskningen
Ett stort genombrott för reumatologin kom 
– enligt Frank – år 1973. Då publicerades i 
Lancet en artikel där man i en studie hade 
jämfört behandling med penicillamin med 
placebo för RA-patienter. Studien bekräf-
tade signifikanta effekter av penicillamin.

– Det hade använts tidigare, men den 
kontrollerade studien bröt isen, konstate-
rar han.

Det blev snabbt så att ”akademiskt 
sinnade reumatologer”, för att använda 
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Franks uttryck, började studera penicil-
lamin – vilket resulterade i en rad spän-
nande internationella kontakter. Själv 
satte han med sin lärare Carl-Bertil Lau-
rell igång med att studera hur penicillamin 
påverkade proteinkomplex i blodet.

– Jag fann förändringar som korrelera-
de med de kliniska effekterna och berät-
tade om de första resultaten på EULARs 
kongress 1975 i Helsingfors.

Penicillamin blev under några år det 
mest använda DMARD i många länder.

– Det ersattes vid mitten av 1980-talet 
av metotrexat, som var både säkrare och 
effektivare. Men penicillamin används 
fortfarande i stor utsträckning i Japan.

Flitig	författare
Annars är anti-TNF-terapin den viktigas-
te förändringen som Frank varit med om 
under sin karriär. Han påpekar också att 
det var hans gamla elev Tore Saxne – som 
nu är professor vid Reumatologen i Lund 
– som första gången påvisade förekomsten 
av TNF i ledvätska hos RA-patienter.

– Men en av de viktigaste förändring-
arna i min egen karriär var upptäckten att 
defekten hos patienter med agammaglo-
bulinemi inte drabbar den stabiliseran-
de delen av molekylen som behövs för att 
gammaglobulin ska fungera i slemhinnan, 
anser han.

Den upptäckten gjorde Frank redan när 
han var i USA 1965. Resultatet publicera-
des i JEM 1966.

Referensen från JEM 1966 är en av de 
första träffar man får om man söker på 
Frank i Medline. Totalt är antalet träffar 
idag 185.

– Det är inte särskilt märkvärdigt med 
dagens mått, anser han.

Lockades	till	Lund
Sommaren 1982 kom Frank till Lund som 
överläkare och professor. Han efterträdde 
därmed Kåre Berglund.

– Det var bl.a. Dick Heinegård som jag 
redan arbetat tillsammans med, och den 
betydligt större forskningspotentialen 
som lockade mig hit, förklarar han. Må-
nadslönen minskade emellertid med 4000 
kronor.

Samarbetet med Dick Heinegård hade 
redan börjat i Malmö. Frank berättar att 
Dick kom och hälsade på honom och sade 
att han behövde en ”ung och flink” dok-
tor som kunde hjälpa honom att studera 
ett broskprotein som han karaktäriserat – 
aggrekan.

– Jag svarade då att ”den doktorn har 

jag”. Det var Tore Saxne som börjat arbeta 
hos mig som underläkare då.

Tore började laborera hos Dick, och de 
fann till sin förvåning att ledvätskans halt 
av aggrekan visade invers korrelation till 
broskskadan vid RA.

– Det blev Tores första, i avhandlingen 
ingående, arbete och publicerades i Lancet 
1985, konstaterar Frank.

Fyra	projekt	i	Lund
Omställningen att komma till Lund från 
Malmö blev ganska stor.

– Det var en stor klinik där många ar-
betade. Men det var inte mycket forskning 
– ingen som arbetade på kliniken hade 
disputerat. Men det fanns två unga forsk-
ningsintresserade läkare som hade startat 
studier av SLE. Det var Gunnar Sturfelt 
och Ola Nived. Deras handledare hade 
lämnat Lund så jag fick ärva dem. 

Dessutom startade Frank tre andra pro-
jekt. Det första gällde Dick och Tore som 
arbetade med biomarkörer för artrit.

– Det andra var ett kliniskt projekt med 
Kerstin Eberhardt om tidig RA. Det gällde 
att rekrytera dessa patienter, ge dem op-
timal behandling och se vad de tidiga in-
satserna ledde till. En styrka i den studien 
var att vi kvantifierade röntgenologin i de-
struktionsprocessen.

– Den tredje studien gällde skleroder-
mi. Internationellt sett var det en sjuk-
dom som ofta behandlades av hudläkare. 
Men det är en autoimmun sjukdom som 
idag huvudsakligen sköts av reumatologer. 
Reumatologen i Lund blev först i Sverige 
med att starta en sklerodermienhet.

Frank tillägger att snart kom även Pier-
re Geborek i Lund med sin avhandling om 
artriters patofysiologi.

– Han var den förste som kunde påvisa 
hur blodflödet i slemhinnan påverkades av 
trycket i leden. Han mätte också styvhet 
och andra fysiologiska saker.

Svensk	reumatologi	samverkar	bra
Vi frågar Frank om vad han tror kan kom-
ma att bli framtidens forskningsresultat.

– Kartläggningen av sjukdomsassocie-
rade gener pågår för fullt och man hoppas 
att det skall leda till bättre insikt i sjuk-
domsprocesserna och till ny behandling. 
Kunskap om miljöfaktorer är emellertid 
lika nödvändig, den viktigaste kända är 
rökning. Jag gissar att mikrobiologin rym-
mer okända tillkommande faktorer.

– Det är möjligt att det är så att det är en 
blandning av var för sig ofarliga bakterier 
som tillsammans kan starta autoimmun in-
flammation. Dessutom kan det vara så att 
den ursprungliga skadan inträffar långt 
före insjuknandet, vilket försvårar upp-
täckt. 

Frank förklarar att han tänker på exem-
plet erusipelotrix artrit hos grisar. 

– De infekteras vid partus, då finns 
det gott om den tetracyklinkänsliga bak-
terien. Artriten startar vid tre månaders 
ålder och då är bakterierna borta. Anti-
biotika kan förebygga men inte behandla 
sjukdomen.

Han anser att det glädjande nog idag är 
mycket som är bra i svensk reumatologi.

– Kåren är stark och enig idag – forsk-
ningen håller hög nivå. Registren fungerar. 
Vi vet vad vi gör – och vad vi kan göra, det 
gör vi!

Samarbetet mellan olika lärosäten är 
också bra – bättre än i många andra länder.

– Det finns naturligtvis en viss konkur-
rens – men så ska det vara.

klinik	på	universitetssjukhus	bör	
präglas	av	forskning

Men det finns även sådant som kan för-
bättras.

– Någon gång under utbildningen bor-
de man vistas ett år i ett annat land. Detta 
för att få perspektiv på sin specialitet, an-
ser Frank.

HISTORIA MED IDO Frank Wollheim



28                ReumaBulletinen Nr 79 • 4/2010

Dessutom menar han att vi måste understryka för de unga att 
– trots alla datorer, magnetkameror m.m. – så är anamnesen och 
den kunniga och grundliga fysikaliska undersökningen basen i om-
händertagandet av patienter. 

– Jag hoppas vi kommer att hålla fast vid det!
Att klinikerna vid universitetssjukhusen ska ha en större ge-

nomströmning och rotation på sina specialister, står också på 
Franks önskelista.

– Man ska hålla starkt på forskningsintensiva kliniker – alla på 
ett universitetssjukhus har skyldighet att forska!

Viktiga	personer
Jan Waldenström är en av de ledstjärnor Frank har haft under 
sin långa karriär.

– Det var han som fick mig att bli internist. Men jag vill också 
nämna Ralph C Williams – min lärare i USA – som gav mig labo-
ratorievana och öppnade dörren för experimentell medicin för 
mig. Till slut vill jag även nämna Carl-Bertil Laurell som lärde 
mig vikten av biologiskt tänkande och systematik, säger Frank.

Vi frågar honom också vilka han ser som de viktigaste samar-
betsparters han haft. Svaret kommer snabbt och tveklöst:

– Det är Dick Heinegård. Men jag vill även nämna Holger Pet-
terson. Han och jag var de första i Sverige som använde radiolo-
gisk kvantifieringen av leddestruktion med Larsen index.

Internationell	prägel
Cutting Edge är idag en institution inom svensk reumatologi, och 
det hela började när Frank skulle pensioneras 1997. 

– Då ordnade medarbetarna en fantastisk Festschrift. Själv vis-
ste jag ingenting! En av de inbjudna den gången var just Ralph 
Williams, minns han.

Ingen anade den gången att mötet sedan skulle bli en tradition. 
I år genomförde man det 13:e i ordningen. (Man har även prelimi-
närt bestämt ett datum för nästa år).

– När jag kom till Lund, startade jag Kåre Berglund-föreläs-
ningen med syftet att exponera kolleger för internationella fors-
karprofiler med anknytning till reumatologi. Idag ingår den i 
Cutting Edge. Vi har som princip att en föreläsare bara inbjuds 
en gång, och att sju av de totalt åtta föreläsarna är internationella, 
förklarar Frank.

Intresse	för	humaniora	
Som gymnasist hade Frank två favoritämnen: Det var den – något 
udda – kombinationen av kemi och filosofi. Att det förhöll sig så 
beror enligt honom själv helt på de lärare han hade.

– Mitt intresse för humaniora har alltid funnits kvar hos mig. 
Jag har ett favoritcitat av Nietzsche som har följt mig genom hela 
livet, och som jag fortfarande känner starkt för, berättar Frank 
och uttalar valda ord från ”Also sprach Zarathustra” på oklan-
derlig tyska.

Vi ber om en översättning, och den lyder ungefär som följer:
– ”Jag känner sympati för den som sitter vid spelbordet, och 

när tärningarna falla tursamt då frågar sig – har jag fuskat?”
En sak kan man med säkerhet konstatera om Frank Wollheims 

långa och mycket imponerande karriär – något fusk innehåller 
den sannerligen inte!

PER	LUNDBLAD
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Rheumatoid arthritis (RA) and systemic 
lupus erythematosus (SLE) share a com-
plex etiology consisting of both genetic 
and environmental components. Stimu-
lation of lymphocytes and various other 
immune cells, release of cytokines, acti-
vation of complement and production of 
autoantibodies due to loss of tolerance to 
self-antigens, contributes to the patho-
genesis of both RA and SLE. These two 
complex diseases also share genetic fac-
tors such as those in the HLA, PTPN22, 
STAT4 and 6q23 loci, but their respective 
clinical phenotypes are clearly different. 
RA is characterized by symmetric arthri-
tis of peripheral joints, which is chron-
ic and progressive. In contrast, arthritis 
is only one among several clinical mani-
festations of SLE. Malar rash, photosen-
sitivity, serositis and nephritis are a few 
indicatives of SLE but not of RA. The two 
clinical diseases seldom overlap and it is 
therefore thought that different etiologi-
cal factors lie behind these two complex 
diseases. Such etiologic factors could be 
genetic factors with some being specific 
for SLE and others being specific for RA 
or alternatively the differential factors 
could be environmental. To scrutinize the 
genetic and environmental factors as well 
as the clinical characteristics within RA 
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Karolinska	Institutet,	Institutionen	för	medicin
Disputation:	Onsdagen	den	28	april	2010
Huvudhandledare:	Leonid	Padyukov,	PhD,	Karolinska	Institutet,	Institutionen	för	medicin,	Enheten	för	reumatologi
Fakultetsopponent:	Professor	William	E.R.	Ollier,	Centre	for	Integrated	Genomic	Medical	Research	(CIGMR),	
University	of	Manchester,	Great	Britain

and SLE may allow us to easier charac-
terize important subgroups within these 
two heterogeneous diseases. The overall 
aim of this thesis was to re-evaluate the 
contribution of the HLA loci in rheumat-
ic diseases in view of new data regarding 
autoantibody status in RA and SLE. We 
provide novel data for RA in two differ-
ent disease subtypes, i.e. with presence or 
absence of anti-citrullinated peptide anti-
bodies (ACPA). Our data supports differ-
ent genetic and etiological backgrounds 
for these two subsets by demonstrating 
distinct associations of risk and/or pro-
tection conferred by different genes/al-
leles within the extended HLA locus. For 
ACPA-positive RA we demonstrate a new 
finding where HLA-DPB1 was shown to 
associate with this subset only. Further, we 
confirm the protective effect from HLA-
DRB1*13 which also seem to neutralize 
the effect observed from the shared epi-
tope alleles in ACPA-positive disease. In 
addition, by scrutinizing the gene-envi-
ronment interaction between HLA-DRB1 
shared epitope alleles and smoking in AC-
PA-positive RA we observed that even 
though the different shared epitope al-
leles are associated with different magni-
tudes of increased risk of ACPA-positive 
RA, the shared epitope-smoking interac-

tion was found to be uniform. Concerning 
ACPA-negative RA, we observe that the 
previously associated DRB1*03 allele did 
not by itself increase the risk for develop-
ment of the disease, rather in the combi-
nation with DRB1*13. For SLE, we confirm 
in two Caucasian cohorts, that low copy 
number variation (CNV) of C4A togeth-
er with HLA-DRB1*03 associates with de-
velopment of the disease. In addition, we 
define three different subgroups of SLE 
characterized by presence of the SSA/SSB 
and antiphopsholipid (aPL) autoantibod-
ies and the HLA-DRB1 alleles *03, *04 and 
*15. These findings are similar to what we 
previously demonstrated for RA regarding 
definition of different subgroups corre-
lating to autoantibody profiles and HLA-
DRB1 alleles. Based on our observations, 
we suggest that these three subgroups of 
the disease should be considered in future 
studies of genetic and environmental risk 
factors of SLE. With these data, we hope to 
add on to the previous knowledge of how 
to be able to more clearly define distinct 
subgroups and by that, contribute to bet-
ter prediction of disease development and 
improve targeted therapy for RA and SLE.
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Rheumatoid arthritis (RA) is a systemic di-
sease not only restricted to the joints, but 
can also be associated with the develop-
ment of extra-articular manifestations. 
Extra-articular RA (ExRA) is of clini-
cal importance because of the associated 
morbidity and increased risk of prematu-
re mortality compared with RA patients 
in general. The aims of this work were to 
identify patients with ExRA in early RA 
cohorts, to find risk factors for ExRA and 
poor outcome, and to study consequences 
of ExRA. Two community based cohorts, 
the BARFOT cohort and the Malmö RA 
cohort, were studied. The BARFOT cohort 
was an inception cohort, which was follo-
wed according to a structured protocol. An 
unselected population of RA outpatients 
more closely reflects the actual appearan-
ce of ExRA in a RA population. All patients 
fulfilled the 1987 ACR classification crite-
ria for RA and severe ExRA was identified 
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according to prespecified definitions (the 
Malmö criteria for ExRA). 

In the first paper the prevalence of 
rheumatoid nodules (RN) at early RA diag-
nosis was 7% and there was a strong asso-
ciation between smoking and RN, but only 
among those with antibodies to rheuma-
toid factor (RF).

In the second paper risk factors for se-
vere ExRA were investigated. High levels 
of disease activity and disability during the 
first 2 years after RA diagnosis, smoking 
and positive RF were predictors.

In the third paper, the relation between 
RN at early RA diagnosis and joint dama-
ge was investigated. RN was a predictor of 
radiographic progression of joint destruc-
tion over 5 years. However, only antibodies 
to cyclic citrullinated peptides and presen-
ce of erosive disease at RA diagnosis were 
independently associated with radiograp-
hic progression.

In the fourth paper the incidence of se-
vere ExRA after treatment with the first 
TNF-inhibitor was studied. A lower inci-
dence of ExRA was found in patients tre-
ated with TNF-inhibitors as compared to 
those not treated with TNF-inhibitors, alt-
hough the differences did not reach statis-
tical significance.

In conclusion, data from these stu-
dies suggest the following risk factors for 
ExRA: Smoking, high disease activity and 
disability burden and positive RF. The 
presence of RN at RA diagnosis was asso-
ciated with radiographic progression. Tre-
atment with TNF-inhibitors may decrease 
the incidence of ExRA.

Key	words:	Rheumatoid	arthritis,	extra-articular	
manifestations,	rheumatoid	nodules,	smoking,	
disease	activity	burden,	radiographic	progression,	
TNF-inhibitor	treatment
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