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Välkommen till nr 3/2016 av Reuma-
Bulletinen. Numret inleds med Ralphs 
ledare med mod som tema. Brev från 
vetenskaplige sekr Christopher Sjöwall 
visar på den höga vetenskapliga aktivi-
teten i svensk reumatologi och utbild-
ningsansvariga Katarina Almehed och 
Vala tar upp kurser och andra begiven-
heter som är i vardande.

Som ett tema i detta nummer finns 
ST-utbildning. Såväl hur våra regiona-
la ST-studierektorer arbetar som hur 

man kan randa sig mot strömmen. Vi visar 
på universitetsST-läkare som randar sig på 
länssjukhus och en länssjukhusST som ran-
dar sig på ”fel” universitetssjukhus. Beträf-
fande studierektorer har jag som SPUR-in-
spektör blivit varse att vi inte riktigt hittat 
formen för den regionala ST-studierektorns 
roll versus den lokala. Vissa enheter saknar 
lokal studierektor, andra har osynlig sådan. 
Samarbetet mellan det lokala och regionala 
behöver utvecklas och diskuteras. 

2016 års läkarbemanningssiffror redovi-
sas och vi noterar ett all-time-high beträf-

fande antalet ST-läkare – 103 stycken! De 
22 nya specialisterna under 2015 gratuleras.

Månadens reumaenhet är Skånes Univer-
sitetssjukhus där Jens Christian Martineus 
och medarbetare berättar om sin verksam-
het och Eva Nordin har gjort en intervju 
med nye professorn Anders Bengtsson.

Våra två cartoonister Katerina Chatzidi-
onysiou och Tomas Weitoft bidrar.

Ioannis Parodis bidrar med krönika och 
Ur vardagen, det vill säga presentation av 
intressanta fall. En mycket spännande ar-
tikel är Eskilstuna-reumatologen Srood Di-
lans om hans år som reumatolog sin hem-
stad Sulaimaniya i Irakiska Kurdistan. 

Därutöver får vi nytt från SRQ av Sofia 
Ernestam. Historia med Ido har temat gikt 
med Ido själv som författare.

Gunnar Sturfelt har nyligen gått bort och 
Ola Nived skriver minnesord över honom.

Sedan 2009 samlas SRFs styrelse och re-
daktioner för ReumaBulletinen (såväl clas-
sic som vetenskap) i Fjällbacka under någ-
ra dagar i slutet av våren i samarbete med 
Mediahuset. I år blir detta 16-18 maj och då 
dras planer upp för kommande nummer av 
tidskrifterna och styrelsen planerar arbetet 
för det kommande året. Vi får dessutom i 
bästa fall en föraning om sommaren. I år 
har vi också arbete med jubileumsboken 
SRF 70 år och med samlingsutgåvan av His-
toria med Ido som vi kallar Reumatologins 
Rötter. Jag hoppas att ReumaBulletinen ger 
er en spännande och informativ läsning!

Tomas Bremell

Redaktörens rad

”Samarbetet mellan regional 
studierektor och lokal
behöver diskuteras”

REDAKTÖRENS RAD · Tomas Bremell
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Maria Bergman Kläth, Sarpsborg, Norge
Daniela Di Giuseppe,  Stockholm



Våga vara modig!
Att vara modig innebär att övervinna 
sin rädsla och utföra en aktiv handling 
trots den oro som finns och de risker 
som aktiviteten innebär. Modiga männ-
iskors beteenden tänjer på och ibland 
även spränger de våra gränser, de ut-
vecklar världen och mänskligheten, de 
inspirerar andra och kan bli våra hjäl-
tar, medan ”fegisarna” inte vågar stå 
upp och därmed, ofta passivt, bidrar till 
nedgång och bakåtsträvan.

Mod måste dock förenas med för-
nuft. Annars riskerar det att inte 
bli bra. Det kan till och med bli 

riktigt dåligt. Till exempel när en fanatisk, 
religiös självmordsbombare visar på upp-
levt ”mod” men där förnuftet inte finns på 
plats. 

Nu när våren kommer och det varje dag 
händer spännande och utvecklande saker 
i naturen (denna ledare skrivs i slutet av 
april) så är förändring och tillväxt verkligen 
påtagligt. Den naturkraft som visar sig är 
härlig och förmår verkligen ingjuta fram-
tidstro. Den energin går inte att stoppa. Men 
naturen är inte modig. Den bara är. Den har 
inget val. Men det har vi människor.

När något felaktigt eller direkt olämpligt 
pågår  såsom illa utförd eller oetisk sjuk-
vård, eller någon form av orättvis behand-
ling av en medarbetare eller medmänniska, 
då kan vi välja att sitta tysta eller  ska jag 
våga säga ifrån?  Ska jag vara den som vågar, 
och till och med kanske vara en visselblå-
sare? Det är ingen annan än jag själv som i 
slutändan kan avgöra den saken.

Utmana och ta risker
Inom SRF har det genom åren funnits 
många flitiga, framsynta och modiga med-
lemmar. Det är dessa som på många sätt 
drivit utvecklingen framåt. Att utmana och 
ta vissa risker är ibland nödvändigt. Det blir 
också tydligt när bakåtblickar görs, vilket 
exempelvis gjordes i samband med SRF 70 
års firandet i januari. Då uppmärksamma-
des bildandet av föreningen och de första 
åren med tuffa motsättningar inom svenska 
läkarkåren och även i SRF-styrelsen, och 
senare i kampen om att vara och förbli en 
egen medicinsk reumatologisk basspecia-
litet.

Mod kommer givetvis även behövas i 
framtiden. Det finns många kommande ut-
maningar inom svensk sjukvård och förstås 
även inom reumatologin. Vi i SRF vill att 
det ska bli så bra som möjligt för hälso- och 
sjukvården i Sverige och i synnerhet för 
den reumatologiska vården, forskningen, 

utbildningen och utvecklingen och därmed 
i förlängningen, för våra reumatiskt sjuka 
patienter, vars behandling och hjälp vi bär 
ansvar för.

SRF 70 år
SRF fyller 70 år och det har firats och fort-
sätter att firas på flera olika sätt under året. 
Trots denna mogna ålder har någon ”vi-
sion” för SRFs uppdrag inte tidigare formu-
lerats. Det är således dags nu, och i Umeå 
under Reumaveckan i september kommer 
styrelsen på årsmötet (onsdag em den 14 
september) att presentera ett eller flera för-
slag. Redan från slutet av maj kommer det 
på vår hemsida läggas ut dessa ”visions-för-
slag” men det blir alltså på årsmötet som 
det bästa ska klubbas.  

SRF är en förening som visar på mod, 

skulle jag vilja påstå. Vi vågar ta strid när vi 
anser det påkallat. Våra medlemmar är inga 
fegisar. Många vill och vågar framföra sina 
åsikter och kan även stå för dem på ett rak-
ryggat sätt. Det har jag kunnat konstatera 
på många av våra interna, och även exter-
na möten. Diskussionsvågorna kan bli höga 
men min erfarenhet under de senaste åren 
är att motsättningar och problem i de allra 
flesta fall kan lösas på ett konstruktivt sätt. 
När vi kan finna ett gott samarbete inom 
SRF blir vi samspelta och handlingskraftiga 
och kan driva våra frågor optimalt.

Slutprodukten blir därmed inte sällan 
ytterligare ett tecken på framsteg. Den er-
farenheten är viktig för att fortsätta bygga 
en stark, svensk reumatologi som kan och 
även ska vara internationellt ledande i Eu-
ropa och gärna även globalt (se visionsför-
slagen)!  

Fem spännande år
Detta är min näst sista ledare som jag skri-
ver i Reumabulletinen. Jag kommer nu till 
hösten, att efter fem år som ordförande för 
denna aktiva, innovativa och kraftfulla för-
ening, avsluta mitt arbete och uppdrag som 
ordförande i SRF. Det har varit fem spän-
nande år och mycket har hänt.

Men mer om detta i min sista ledare, i 
Reumabulletinens höstnummer (dvs nr 
5, 2016). Nu ser jag fram emot våren och 
Fjällbacka, sommaren och Eular i London 
i juni (fast jag själv har förhinder att åka), 
Almedalen i juli, skön sommarledighet med 
utlandsresa och firande, sedan i slutet av 
sommaren till Island och den Skandinavis-
ka kongressen SCR och strax därefter i sep-
tember Reumaveckan i Umeå. 

Till månadsskiftet juni/juli utger Reuma- 
bulletinen ett ”kongressnummer” inför Re- 
umaveckan i september, och den tidningen 
tar jag förstås med mig till hängmattan.

Men före dess önskar jag alla en skön för-
sommar, och glöm inte bort att vara modig 
med förnuft, åtminstone försöka!

Ralph Nisell
Ordförande SRF

ralph.nisell@karolinska.se

”Mod måste förenas med
förnuft. Annars riskerar

det att inte bli bra”

FRÅN STYRELSEN · Ralph Nisell
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Det omväxlande vädret gör verkligen 
skäl för benämningen ”aprilväder” när 
jag lyckas jag få lite tid över för att sam- 
manställa dessa rader. Organisations-
kommittén för årets Reumavecka i 
Umeå har haft bråda dagar under vå-
ren när vi satt ihop årets program. Vi 
hoppas naturligtvis att programmet ska 
uppfattas som aptitligt och locka minst 
lika många deltagare och vetenskapli-
ga bidrag som föregående års möten. 
Särskilt stolta är vi över de många – och 
meritmässigt tunga – internationella 
gäster som accepterat invitationen om 
att komma till Umeå och föreläsa i sep-
tember. Gå nu in på www.reumaveck-
an.se, kolla in detaljerna och anmäl dig 
i god tid!

Som jag tidigare avslöjat i mitt brev är 
professor Christopher Buckley, In-
stitute of Inflammation and Ageing, 

University of Birmingham, UK, årets Nan-
na Svartz-föreläsare. Professor Buckley har 
bland annat intresserat sig för betydelsen 
av fibroblasternas modulering av inflam-
mationsprocessen vid reumatoid artrit. 
Hans föreläsning ligger under tisdagsefter-
middagen.

Temasymposier
Onsdagens temasymposier inleds med Oli-
ka aspekter av spondartrit. Här kommer 
vi att få höra professor Dominic Baeten, 
Department of Clinical Immunology and 
Rheumatology of the Academic Medical 
Centre/University of Amsterdam, som gjort 
betydande insatser med sina studier av 
IL-17-inhibition vid psoriasisartrit och an-
kyloserande spondylit. Ämnet är förstås 
högaktuellt då vi precis fått ytterligare ett 
behandlingsalternativ vid dessa diagnoser 
med sekukinumab.

Professor Søren Jacobsen, Copenhagen 
Lupus and Vasculitis Clinic, Rigshospita-
let, tillika chefredaktör för Scandinavian 
Journal of Rheumatology, öppnar temasym-
posiet Hur ska vi definiera SLE? Kliniska 
definitioner vs. Framtidens diagnostik och 
monitorering. Förhoppningsvis får vi här 
en klinisk bakgrund till morgondagens bio-
medicinska tekniker som redan är här – om 
än inte i kliniskt bruk! Efter lunchen kom-
mer Komorbiditeter vid reumatoid artrit 
att diskuteras. Internationellt dragplåster 
är professor George D Kitas, Department  

of Rheumatology, Dudley Group Hospitals 
NHS Trust, West Midlands, UK.

Frukostsymposier
Vi spinner vidare på flera av de lyckade ny-
heterna från Tylösand. Ett av dessa är att 
guldsponsorerna ges möjlighet att arrang-
era frukostsymposier. Och i år har vi enats 
om att starta hela 15 minuter senare för att 
alla åhörare ska ha hunnit vakna! Bland 
de inbjudna och bekräftade föreläsarna på 
dessa sessioner märks professor Mikkel 
Østergaard, Center for Rheumatology and 
Spine Diseases, Rigshospitalet i Köpen-
hamn, samt Tom WJ Huizinga, Department 
of Rheumatology, Leiden University Med-
ical Center. Under fredagen, som även i år 
kommer att ha fortbildningstema, ligger 
post-EULAR. I skrivande stund är det inte 
helt klart vilka föreläsarna blir under denna 
session.

En SLE-pionjär har lämnat oss
Jag kan inte undgå att beröra det dystra 
beskedet som nyligen nått oss från Lund 
om att Gunnar Sturfelt – en pionjär inom 
svensk SLE-forskning – lämnat oss. Själv 
lärde jag känna Gunnar under min dokto-
randtid för omkring  15 år sedan, och fick 
ta del av hans breda kunskap om SLE i 
allmänhet och komplementsystemet i syn-
nerhet. Utöver sin fantastiska kliniska och 
immunologiska kunskap var Gunnar alltid 
positiv till samarbeten och delade mer än 
gärna med sig av data från den fantastis-
ka kohort av patienter med SLE som han 
tillsammans med Ola Nived samlat i Lund 
sedan början av 80-talet. Gunnar kommer 
att vara saknad av många, men hans gärning 
och den forskning han grundlagt lever kvar 
i Lund liksom på andra universitetsorter i 
Sverige.

Nytt avtal ger lägre priser
Ett viktigt steg för möjligheten till lägre 
priser på biologiska läkemedel och en ökad 
tillgänglighet av TNF-blockare har tagits i 
och med att Tandvårds- & läkemedelsför-
månsverket (TLV) förhandlat fram prisre-
duktioner med de två företag som i nuläget 
tillhandahåller etanercept. Avtalet är, såvitt 
jag vet, nu även ratificerat i de flesta regi-
oner & landsting. Naturligtvis skulle man 

ha önskat sig samma prisnivåer som Norge 
lyckats förhandla sig till, men detta är en 
början och avtalet gäller i första läget under 
6 månader.

Att switcha eller inte switcha?
I den situation man väljer att nystarta pa-
tienter på infliximab eller etanercept sak-
nas i nuläget argument för att inte använda 
det billigaste alternativet, dvs. original- 
läkemedel eller biosimilar. I den senaste 
versionen av SRFs policydokument från 
september 2015 framgår att byte från ori-
ginalpreparat till biosimilar hos patienter 
som befinner sig i remission, eller bedöms 
ha låg sjukdomsaktivitet, kan komma ifrå-
ga om den kliniska situationen så medger. 
Patienten bör informeras muntligt i dessa 
situationer. Strukturerad uppföljning, både 
avseende effekt och eventuella bieffekter 
är av största vikt, såväl för den enskilde pa-
tienten som för att på sikt kunna utvärdera 
biosimilarernas övergripande nytta och sä-
kerhet vid behandling av ett bredare spek-
trum av reumatologiska diagnoser.

Spännande framtid
Inom SRFs Bisimilararbetsgrupp följer vi 
utvecklingen med spänning. Med stor san-
nolikhet kommer vi att ha ännu fler biosi-
milarpreparat i vår arsenal inom de när-
maste åren. Förhoppningsvis bidrar det till 
lägre priser och möjligheter att behandla 
fler patienter med effektiva läkemedel. Jag 
tror att det är avgörande och viktigt att reu-
matologin får behålla en del av de pengar 
som biosimilarerna inbringar – detta för att 
öka incitamenten gällande introduktion, 
men också för att skapa ekonomiskt utrym-
me för nya läkemedel med nya ”moods-of-
action”. 

Jag tittar ut genom fönstret och konstate-
rar att artisten Prince hade rätt: Sometimes 
it snows in April.

Christopher Sjöwall
Vetenskaplig sekreterare

christopher.sjowall@liu.se

Internationell stjärnglans
under Reumaveckan i Umeå

”…en pionjär inom svensk 
SLE-forskning har lämnat oss”

FRÅN STYRELSEN · Christopher Sjöwall
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Brev från utbildningsansvariga
Denna gång är inte bara vår spalt vigd 
åt utbildningsfrågor utan hela numret 
har utbildningstema vilket vi så klart 
tycker är mycket roligt! När detta skrivs 
så har SK kurs i immunologi precis ägt 
rum i Göteborg.

Landets ST-läkare får snart åter till-
fälle att besöka Göteborg med an-
ledning av de nationella ST-dagarna 

i maj. SK kursutbudet kommande höst be-
står av Reumatologisk Farmakoterapi som 
går i Lund 5-9 september. Kurs om Kronis-
ka artritsjukdomar kommer gå som SK-lik-
nande kurs i Stockholm, 3-7 oktober medan 
kurs om Inflammatoriska sytemsjukdomar 
hålls i Göteborg 17-21 oktober (även den 
som SK-liknande kurs). 

Tentor
Under vecka 12 erbjöds ST-läkarna att skri-
va årets diagnostiska prov som författades 
av kollegorna i Linköping. I Falun var delta-
gandet 100%. Det återstår att se hur delta-
gandet var i resten av landet, vi jobbar just 
nu på att samla in utvärderingar av provet, 
både direkt från ST-läkarna via web-enkät 
samt från de regionala studierektorerna. 
Målsättningen bör vara att man skriver pro-
vet minst 4 gånger under sin ST-tid. Själv 
skrev jag provet nu för femte (kanske sista?) 
gången. Jag har dock ytterligare ett prov att 
se fram emot för till hösten planerar jag att 
bli klar med EULAR-online kursen och då 
blir det tenta på den. Jag kan absolut re-

kommendera EULAR kursen, men man får 
vara medveten om att den är väldigt omfat-
tande och tidskrävande! Som tur är så kan 
man vid behov förlänga kurstiden från 2 till 
3 år vilket jag fått göra då det har varit svårt 
att hinna med, framförallt under randning-
ar med jourtjänstgöring.

Det reumatologiska Europa-samarbetet
Tanken var att jag i detta nummer skulle 
rapportera från UEMS. Jag tog över repre-
sentantskapet i UEMS´ reumatologisektion 
från Johan Wallman för snart ett år sedan 
men har ännu inte varit på något möte då 
planerade möten nu blivit inställda vid 2 
tillfällen på grund av terrorist-attackerna 
först i Paris och sedan i Bryssel. Fortsätt-
ning följer…

Målbeskrivningen
Förra våren kom det som bekant en ny ver-
sion av Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd om läkarnas specialiserings-
tjänstgöring, (SOSFS 2015:8) som ersätter 
den ”gamla” versionen från 2008. Läkare 
som fått legitimation efter 1 maj 2015 MÅS-
TE gå efter den nya målbeskrivningen med-
an vi andra har chansen att gå klart enligt 

den gamla fram till 30 april 2022. De medi-
cinska delmålen är i stort sett oförändrade, 
den stora förändringen gäller de allmänna 
specialitetsövergripande delmålen. Vi har 
jobbat med nu under våren att komplettera 
den nya målbeskrivningen med SRFs re-
kommendationer och hoppas publicera det 
dokumentet på hemsidan inom kort.

Fortbildning är för specialister
Mycket av utbildningsaktiviteter fokuseras 
på ST-läkargruppen. Jag vill slå ett slag för 
att EULAR har återkommande web-basera-
de utbildningar där flera kan vara av intresse 
för specialister, som en del av fortbildning-
en under ett långt yrkesliv. Det är dessutom 
roligt att kunna berätta att ett par orter nu 
börjat planera för nya fortbildningskurser. 
Önskemålet för fortbildningskurser har va-
rit att det skall innebära att man får ett kon-
centrat av uppdateringar och nyheter, helst 
med viss klinisk vinkling. Gärna innefatta 
en övernattning och därmed möjligheten 
att träffa kollegor från olika delar av landet 
utan resestress. (Har man lång resväg hin-
ner man inte fram och åter under samma 
dag. Har man kortare resväg startar man i 
gryningen och är helt slut under dagens fö-
reläsningar.) Jag hoppas kunna informera 
mer om de nya kurserna i nästa Bullen efter 
sommaren. Fortbildningskurser hittar man 
lättast i kalendariet på SRFs hemsida.

EULARs online-kurser, startar i septem-
ber och har olika målgrupper. Läs gärna 
mer på www.eular.org/edu_elearning.cfm.

Vala Sigurdardottir
ST-läkare

Reumatologkliniken, Falu lasarett
Yngreläkarrepresentant SRFs styrelse
valgerdur.sigurdardottir@ltdalarna.se

Katarina Almehed
Överläkare Reumatologi

Sahlgrenska Universitetsjukhuset
Utbildningsansvarig SRFs styrelse

katarina.almehed@vgregion.se

FRÅN STYRELSEN · Katarina Almehed, Vala Sigurdardottir
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”EULAR kursen är att
rekommendera, men den är

omfattande och tidskrävande”
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Christopher Sjöwall
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Hälsouniversitetet
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Välkommen
till Reumaveckan i Umeå 2016

För tredje gången arrangerar Svensk Reumatologisk Förening (SRF) sitt störs-
ta möte i sin nya form - Reumaveckan - i samarbete med övriga professioner 
och patientföreningar.

Även detta år är mötet förlagt efter sommaren, en tidpunkt som är tänkt att 
permanentas. Det känns spännande och roligt att mötet åter hålls i Umeå, 
där vårmötet hållits vid två tidigare tillfällen, senast 2007. Reumaveckan 

kommer innehålla allt man kan tänka sig i form av ny kunskap, praktisk handlägg-
ning, registerarbete, nätverksbyggande och blickar mot framtiden. Vi kommer också 
att uppmärksamma att SRF fyller 70 år! Vi vill även passa på att hälsa våra samar-
betspartners från industrin hjärtligt välkomna – tillsammans utvecklar vi morgon-
dagens vård för de reumatiskt sjuka i Sverige. 

Varmt välkomna!

Boel Mörck
Ordförande i programkommittén

Vice ordf SRF

Umeå Folkets Hus 13-16 september

Information och anmälan finns på www.svenskreumatologi.se

Foto: Mats Wållberg

SRFs resestipendiater 2016 är följande sex personer:

Saedis Saevarsdottir, Stockholm  Christina Dackhammar, Göteborg
Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin, Falun Izabela Bartosik, Lund
Anna Ighe, Linköping  Åsa Ribers, Umeå
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Läs mer om hur du ansöker på www.svenskreumatologi.se



Jag vet inte om det var några av er som 
såg tv-serien ”Boy Machine” som gick 
på tv 4 i höstas? Jag såg bara de första 
två avsnitten, men det räckte. Budska-
pet framkom tydligt tycker jag -det är 
aldr

Jag och min väninna Anna är bandets 
dansare (!). Det går inte att förklara varför 
vi är med i bandet, det måste bara ses/upp-
levas
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ST-KRÖNIKA · Tor Olofsson
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Ioannis krönika
Jag har alltid varit stolt över att vara 
verksam på Karolinska sjukhuset och 
över att jag bidrar med forskningen 
vid Karolinska Institutet, men inte de 
där hemska dagarna då alla fikastun-
der handlade om Paolo Macchiarinis 
irrationella operationer. Ju mer detaljer 
man fick veta, desto mer illamående 
blev man.

Karolinska Institutet har onekligen 
fått ett sår som gör ont under plås- 
tret och som kommer att ta tid att 

läka. Å andra sidan var det kanske en nöd-
vändig och uppväckande storm i en stillhet 
som på sikt kunde ha blivit paralyserande. 
Mycket oönskat kan ju växa i vatten som 
inte rörs om då och då.

Paolo Macchiarini för mig osökt in på nå-
got mycket trevligare. Det italienska gänget 
växer och växer bland kollegiet på Karolin-
ska. Utöver Lara Dani har vi nu även Anto-
nella Notarnicola, Francesca Faustini och 
Giorgia Grosso hos oss, och det har inne-
burit ett lyft i både kompetens och trivsel. 
De där italienarna lyckas så oförskämt bra 
med att kombinera professionalism med 
spontanitet och blir lätt ens kompisar även 
utanför arbetsplatsen. Vi som kommer från 
andra sidan Joniska havet ser en del av oss 
själva hos dem och håller nog med om det 
som folk på bägge sidorna säger: ”una fac-

cia, una razza”, som betyder ett ansikte, en 
ras. Det kanske finns en viss risk för att jag 
uppfattas som dryg när jag säger att vi är så 
lika, men det är ju det vi är.

Ytterligare en anledning till att vara för-
älskad i Italien fick jag i samband med att 
jag deltog i ett studiebesök på Humanitas 
University i Milano i en svensk delegation 
lärare inom läkarprogrammet vid Karolin-
ska Institutet. Jag har bekantat mig med 
den italienska gästvänligheten upprepade 
gånger tidigare, men den här upplevelsen 
var utöver det vanliga och definitivt över 
alla förväntningar. Professor Alberto Man-
tovani, en världskänd immunolog, känd för 
sin forskning om bland annat pentraxiner, 
var vår värd och gjorde sitt bästa för att vi 
skulle lämna Italien med oförglömliga min-
nen. Jag blev imponerad av hur både under-
visningen och patientflödet på Humanitas 
var organiserade. Produktionen är jämför-
bar med vår egen på Karolinska trots att 
anläggningen är väsentligt mindre. Vi har 
mycket att lära oss. 

Då vi är inne på temat undervisning vill 
jag prisa en människa som har betytt myck-
et för undervisningen på vår institution. 
Lollo Moumtzoglou, som varit kursadmi-
nistratör för kursen Klinisk medicin i mer 
än fyrtio år, är inte längre bland oss. Hon 
gick bort hastigt för några dagar sedan, tre 
månader efter en njurtransplantation som 

hon hade önskat sig i många år. På varje Get 
together-resa ritade Lollo en njure och be-
rättade för alla om att hon längtade efter att 
en kompatibel njure skulle hittas för att hon 
då skulle kunna njuta av långa somrar i sitt 
hus i Alexandroupolis i norra Grekland. En 
dröm som aldrig blev av. Jag kommer ihåg 
hur glad hon blev när jag hjälpte henne med 
att etablera en kontakt med dialysenheten 
på Alexandroupolis sjukhus, vilket möjlig-
gjorde åtminstone några veckors sommar-
vistelse på ställen som fick henne närmare 
den bortgångne grekiske maken. Lollo har 
varit förknippad med kursen, hon var en 
del av kursen. Allas älskade, både studen-
ternas och lärarnas älskade Lollo. Farväl. 
Jag hoppas att du fann din saknade man i 
himlen. Här nere kommer vi att sakna dig.

Jag skriver dessa rader på ett flygplan 
som tar mig till Aten och till mina föräld-
rar som jag inte sett på ett år nu. På forsk-
ningsfronten har våren varit febril och jag 
kommer antagligen inte att kunna koppla 
av när jag är där, men jag ser fram emot det 
grekiska påskfirandet, som blir mitt andra 
påskfirande för i år. Den grekisk-ortodoxa 
påsken infaller mycket sent i år, nämligen 
den första maj, medan den katolska pås-
ken var ovanligt tidig. Tur för mig som får 
ta del av båda. Mor och far, mormor och 
morfar, älskade släktingar och vänner och 
sist men definitivt inte minst stora mängder 

KRÖNIKA · Ioannis Parodis

Från studiebesöket på Humanitas University i Milano. Från vänster till höger: Joel Ohm (kursamanuens för kursen Klinisk medicin), Giovanni 
Ferrara (klinisk amanuens vid Lung- och allergikliniken), Ioannis Parodis, Jan Östergren (övergripande ansvarig för läkarutbildningen), Al-
berto Mantovani.



välsmakande lammkött. Man kan väl inte 
önska sig så mycket mer. Eller jo, lite bättre 
tur med mina manuskript kan jag nog öns-
ka mig. Forskningen är underbar men visst 
håller du med om att publiceringsproces-
sen är trist och nedslående? ReumaBulle-
tinen publicerar dock alltid mina krönikor, 
vilket får vara min tröst. 

Jag avslutar med en ny dikt, denna gång 
från en modern flerfaldigt prisad grekisk 
poet, prosaförfattare och översättare som 
föddes i Aten 1928 och som lystrar till nam-
net Titos Patrikios. Dikten är en del av ett 
större poem där poeten prisar olika delar av 
kroppen. Jag valde att översätta händerna. 
Det var den minst makabra och mest neu-
trala delen av en i mitt tycke något grov 
men intressant text. Läs gärna och reflekte-
ra. Och glöm inte att le!

Ioannis Parodis
ioannis.parodis@karolinska.se
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KATERINAS CARTOON · Katerina Chatzidionysiou

Jag prisar händerna
Del 5 av 7 ur Jag prisar kroppen

Jag prisar händerna, som formar materien,
som skriver på papper, på skrivmaskin, på dator,

som kan prata när de är tysta, dessa händer i silver,
som kramar, som smeker, som tar farväl för alltid,

de händer som rör vid det lortiga och förblir oförargliga,
som lyfter barn, sjuka, sårade.

Jag prisar fingrarna, som rör instrument och bringar musik.
Jag prisar de händer som arbetar hårt, de grova,

de som är nötta av maskiner, de som blöder av verktyg,
de som är trötta av hushållsarbetet,

dessa fingrar med spruckna, flagnade naglar.
Jag prisar de händer som fattar vapen för friheten,

men numera endast då jag har undersökt dem och försäkrat mig om
att den frihet de lovar inte är en ny träldom.

Titos Patrikios
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Regional ST-studierektor
medför specialister i hela landet
Regional ST-studierektorfunktion bör-
jade projekteras inom Svensk Reuma-
tologisk Förening (SRF) 2003 och kom 
i bruk 2004 med svensk reumatologi 
uppdelad i sex sjukvårdsregioner utgå-
ende från de sex universitetssjukhusen 
(Lund, Göteborg, Linköping, Stockholm, 
Uppsala och Umeå). Funktionen inne-
bar ett ökat ansvarstagande från regi-
onsjukhusets sida gentemot omgivan-
de region. 

Detta och mycket mer kan man läsa 
om i Reumabullen nr 4 år 2009. 
Ett nummer som helt ägnades åt 

ST-läkaren och ST-utbildning. Då hade en 
revidering skett av SRF-dokumentet som 
beskriver den regionala studierektorns 
funktion och föreslår rimlig tidsåtgång och 
status på kliniken. Ett tydligt ställningsta-
gande till att vi alla, men speciellt universi-
tetsklinikerna, har ett ansvar för reumaut-
bildningen i Sverige. Bland annat beskrivs 
att studierektorn bör ingå i klinikledningen 
eller liknande sammanhang, för att på ett 
effektivt sätt kunna tillse att utbildnings-
frågor får en tydlig vikt och att den regio-
nala studierektorn kan arbeta med frågorna 
utifrån en tydlig plattform. Drygt 6 år har 
gått sedan innehållet i uppdraget beskrevs 
senast, mycket är sig likt men det börjar bli 
aktuellt att se över innehållet. Jag uppfat-
tar att den regionala ST-studierektorn tar 
ett mycket stort ansvar och uppfyller en 
väsentlig funktion för att garantera en god 
specialistutbildning i hela Sverige. Man bi-
drar också till möjligheten att rekrytera nya 
kollegor på både stora och mindre sjukhus. 
Men vi får heller inte glömma de som arbe-

tar lokalt på sitt sjukhus eller sin enhet med 
utbildning. Kanske som lokal studierektor. 
Att ST-läkaren är lokalt förankrad och har 
möjlighet att delta i sjukhuslokala aktivite-
ter, med stöd för sig och sin handledare på 
plats, är också mycket viktigt i det dagliga 
arbetet. Den regionala studierektorn skall 
inte (behöva) ta hela ansvaret för ST-läkar-
na i regionen. Jag vill därmed ge en eloge 
till alla som värnar och ser till att vi håller 
en hög klass på specialistutbildningen! För 
den som vill läsa hela SRFs uppdragsbe-
skrivningen för en regional studierektor 
finns den under ”ST dokumentarkiv” på 
SRFs hemsida. 

Du kanske inte vet vem som är regionala 
ST-studierektor i ditt område? På flera or-
ter har det skett personbyte på uppdraget 
under sista året. Jag har därför bett var och 
en om en kort beskrivning av vad de arbetar 
med nu.

Inga-Lill Engvall, regional studierektor 
Stockholm och Gotland
Jag heter Inga-Lill Engvall och är precis ny-
tillträdd ST studierektor och började i mars 
i år. I regionen har vi 17 ST läkare (14 på 
Karolinska, 2 i Danderyd och 1 på Gotland). 

Vi har ST regionutbildning tre eftermid-
dagar varje termin med föreläsning och tid 
att diskutera ST frågor. Vi träffas alla till-
sammans, förutom videolänk till Gotland. 
Jag kommer träffa ST läkarna och deras 
handledare i samband med planering och 
revidering av utbildningsprogram en gång 
om året. Jag kommer också vara med vid 
diskussion och planering av delmål 20. Just 
nu är min största utmaning att sätta mig in i 
allt som är nytt för mig.

Aladdin Mohammed, regional studie-
rektor för södra sjukvårdsregion
Jag började som studierektor 1:e januari 
2016. För att underlätta kontakt och sprida 
information till alla ST-läkare och handle-
dare i området använder jag mail. 

Vi har en region-ST dag per månad. Det-
ta är en heldags utbildning med olika tema 
varje gång. Vi bjuder in interna såväl som 
externa föreläsare till dessa tillfällen. Vi 
äter lunch tillsammans och avslutar alltid 
med att ta upp allmän information, nyhe-
ter och uppdateringar. Exempel på teman 
i vår är ”interstitiella lungsjukdomar och 
reumatologi” samt ” polymyosit”. Det har 
nyss varit diagnostiskt prov i reumatologi 
och nu planerar jag en temadag där ST-lä-

kare och handledarna gemensamt ska gå 
igenom Socialstyrelsens målbeskrivning 
och rekommendationerna från SRF. Många 
kollegor (ffa nya) är inte helt insatta i de nya 
riktlinjerna för 2015. 

Christina Östman Blomberg, regional 
studierektor i Uppsala-Örebroregionen 
Mitt namn är Stina Blomberg och jag har 
arbetat som regional studierektor sedan 
2010 inom Uppsala-Örebroregionen. Stu-
dierektorarbetet på regional nivå innefattar 
både utbildningssamordnande och stöttan-
de funktioner, liksom deltagande i SRF:s 
nationella studierektorsnätverk. 

Regionala ST-utbildningsdagar ordnas 
2-3 gånger per termin och har traditionellt 
hållits i Uppsala. Eftersom vår region är 
geografiskt vidsträckt och ST-läkarna inte 
är så många på varje reumatologenhet pri-
oriteras att ST-läkarna erbjuds utbildnings-

UTBILDNING · Katarina Almehed

Inga-Lill Engvall

Aladdin Mohammed

Christina Östman Blomberg



tillfällen där man faktiskt träffas och kan 
utbyta tankar och erfarenheter. Vi har lyck-
an att tillhöra en region med många enga-
gerade kollegor som gärna delar med sig av 
sina kunskaper och under det senaste året 
har, förutom utbildningar i Uppsala, två 
regionala utbildningsdagar hållits i Falun 
och Gävle och varit mycket uppskattade. Vi 
planerar för fortsatta utbildningstillfällen i 
regionen framöver!

Ett regelbundet inslag under året är en 
tvådagars höstlig lunch-till-lunchsamman-
komst i Uppsala då vi fördjupar oss i ett 
tema, teoretiskt och praktiskt. Komplette-
rande har vi ett återkommande moment, 
en ”knäckfallsrond”, med medverkande 
inneliggande patienter och en efterföljan-
de diskussion kring utredning och vidare 
handläggning. Det brukar var ett uppskat-
tat tillfälle till diskussion kring slutenvårds-
patienter.

Ambitionen i rollen som regional studi-
erektor är att i vår region med ST-läkare 
spridda på kliniker på över 30 mils räckvidd 
erbjuda en så jämlik utbildning som möj-
ligt. Tillsammans med regionens utbild-
ningsengagerade och kunskapsöverförande 
specialistkollegor hjälps vi åt att ge våra bli-
vande specialister en god grund att stå på!

Lovisa Leifsdottir, regional ST-studie-
rektor Västragötalandsregionen
Jag är studierektor sedan 1:e februari 2015. 
Det har tagit ett tag för mig att komma un-
derfund med alla delar som ingår i studie-
rektorsarbetet, men nu känner jag mig lite 
varmare i kläderna. I skrivande stund finns 
24 ST läkare i reumatologi i regionen. Vi 
har sedan många år tillbaka regelbunden 
ST-undervisning för alla ST läkare i regi-
onen, en fredag eftermiddag i månaden. 
Innehållet är organiserat utifrån målbe-
skrivningen, med teman som växlar så att 
alla väsentliga ämnen skall täckas in under 
en ST-läkares utbildningstid. Jag samord-
nar informationen från kliniska utvärde-
ringar, ”sit in” och kliniska placeringar för 
utbildningsläkarna. Två till tre gånger per 

år håller jag i specialistläkarkollegier på 
Sahlgrenska och håller kontakten med en-
hetscheferna för regionens övriga reumak-
liniker genom vårt sk sektorsråd. De senas-
te månaderna har jag ägnat en del tid åt att 
organisera de nationella ST dagar i reuma-
tologi som vi kommer hålla här i Göteborg 
12-13:e maj. 

Lena Innala, regional ST-studierektor i 
den norra regionen
Jag är distriktsläkare i botten och har arbe-
tat på reumatologen i Umeå sedan -00, blev 
färdig reumatolog specialist 2004. Jag har 
varit studierektor sedan jan-15 då jag tog 
över efter Ewa Berglin. Efter disputation 
2014 har jag till största delen arbetat heltid 
i sjukvården. 

I dagsläget är det 7 ST-läkare i norra re-
gionen. Vi har regionmöten 2 gånger per 
år (specialister samt ST-läkare) och även 
separata ST- regionmöten åtminstone en 
gång per år. Senaste ST-regionmötet var 
dec-15 och handlade om ”neutrofila derma-
toser”. Det ordnades tillsammans med stu-
dierektorn på hud kliniken. Eftersom det är 
långa avstånd i Norrland så är det utmärkt 
att ha tillgång till videolänk. Den största ut-
maningen framöver för oss är att rekrytera 
nya ST-läkare i reumatologi.

Åsa Reckner Olsson, regional ST-studie-
rektor region Östergötland 
Från och med hösten 2012 är jag VFU-an-
svarig på reumatologkliniken på Universi-
tetssjukhuset i Linköping, vilket jag trivs 
ypperligt med. Någon stor föreläsare kom-
mer jag aldrig att bli, men bedsideundervis-
ningen och dess möjlighet att förmedla kun-
skap och de klokskaper yrkeslivet hittills 
begåvat mig med är min melodi. Steget till 
att för ett drygt halvår sedan ta över stafett-
pinnen från Jan Cedergren, medicinsk led-
ningsansvarige (MLA), kändes inte långt. 
   Än så länge är jag novis på området – nå-
got som förhoppningsvis studierektorsut-
bildningen som börjar i morgon ska råda 
bot på – men jag känner mig redan tillfreds 

med utmaningens blandning av formalia 
och praktikaliteter. Jag hoppas kunna för-
kovra mig dag för dag och bli en bra resurs 
för regionens alla ST-läkare, inte minst ge-
nom att interagera med landets övriga stu-
dierektorer.

Katarina Almehed
Utbildningsansvarig SRF

katarina.almehed@vgregion.se
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UTBILDNING · Lovisa Leifsdottir, Linnea Höper, Karin Svensson, Tomas Bremell

Randning mot strömmen
Randning under ST kan göras på olika 
sätt. Nedan beskriver Regional ST-stu-
dierektor Lovisa Leifsdottir (SU), ST-lä-
kare Linnea Höper (SU) och överläkare 
Karin Svensson (SkaS, Skövde) den 
randning mot strömmen som innebär 
att ST-läkare från universitetssjukhuset 
tjänstgör 3-6 månader på länssjukhus. 
Som ett annat exempel på randning 
mot strömmen finns en intervju med 
ST-läkaren Christian Dahl från Kalmar 
som gjort sin universitetssjukhusrand-
ning på ”fel” universitetssjukhus.

ST-utbildning i Västra Götaland
På Sahlgrenska Universitetssjukhuset job-
bar just nu nitton ST läkare i Reumatologi 
och totalt finns det tjugofyra ST läkare i 
hela Västra Götalandsregionen (VGR). ST 
läkarna från regionen randar sig i allmän-
het ett år på SU, största delen av den tiden 
inom slutenvården. 

Som del av SUs egna ST läkares utbild-
ning till specialist i Reumatologi ingår ock-
så upp till 6 månaders randning på Reuma-
tologklinik på något av länssjukhusen inom 
regionen; i Borås, Skövde, Uddevalla och 
Alingsås, samt Capios Reumatologi klinik 
i Varberg. Detta har sedan flera år tillba-
ka varit en viktig del av ST utbildningen i 
Reumatologi på Sahlgrenska. Det ger ST 
läkarna en bild av hur reumatologi mot-
tagning fungerar på ett mindre sjukhus. 
Motiveringen är delvis att stötta de övriga 
verksamheterna som ibland har svårt att 
rekrytera arbetskraft. På mindre ställen kan 
det vara skört när få läkare bär upp hela 
verksamheten och en slutar eller blir sjuk. 
Då kan viss avlastning utifrån vara av värde.

Inte mindre viktigt är att ge ST läkarna 
från SU möjlighet att lära känna en något 
annan typ av Reumatologi än som praktise-
ras på en universitetsklinik. I vissa fall har 
sedan länsklinikerna kunnat värva ST läka-
re från SU permanent.

Sedan 2004 har detta varit inskrivit i alla 
ST kontrakt på Reumatologen Sahlgren-
ska. Till början gick det lite trögt. De flesta 
väntade tills sista stunden att göra sin rand-
ning pga omställningen att behöva pendla 
en längre sträcka till jobbet. Allt eftersom 
åren har gått har detta dock blivit mer av en 
självklarhet som en del av utbildningen och 
numera är det inte ovanligt att ST läkarna 
önskar gå ut på sina länssjukhusrandning 
tidigt under utbildningen, första eller andra 
året.

I helhet är detta en positiv del av utbild-
ningen och det blir ett form av kunskapsut-

byte mellan universitetskliniken och länsk-
linikerna som förbättrar samarbete och 
ökar förståelse mellan oss.

Det vanliga är ju att ST läkare från läns-
sjukhusen kommer och randar sig på Uni-
versitetsklinikerna under ett år men vår er-
farenhet är att det är en positiv upplevelse 
att också resa ut och se hur det funkar på 
andra ställen. Därför ser vi detta som en 
viktig och positiv del av våra ST läkares ut-
bildning även om det går i viss mån lite mot 
strömmen.

Lovisa Leifsdottir
ST-studierektor Reumatologi VGR

Randning på Skaraborgs sjukhus
Klockan är 05:20 när alarmet på mobilte-
lefonen går igång. Jag snoozar i nio minu-
ter innan jag likt en zombie tar mig upp 
ur sängen. Allt är förberett dagen innan. 
Kaffe, kläder, matlåda. 05:57 ställer jag mig 
vid en mörk spårvagnshållplats och exakt 
två minuter senare rullar buss 16 mot cen-
tralstationen. En tågresa och en ytterligare 
bussresa senare kliver jag in på reumato-
logmottagningen på Skaraborgs sjukhus i 
Skövde. Klockan är 07:54. 

Jag gillar verkligen inte tidiga morgnar. 
Sedan jag gick på gymnasiet har jag sett till 
att bo så nära skola och jobb som möjligt för 
att kunna skjuta upp uppgåendet ytterliga-
re någon minut. Som ST-läkare på reumato-
logen på Sahlgrenska Universitetssjukhu-
set ingår det emellertid i vårt ST-kontrakt 
att vi gör en länsjukhusrandning på tre till 
sex månader. När turen kom till mig och jag 
fick möjligheten att åka till Skövde, var jag 
initialt lite skeptisk. Visst är det så att det 
finns många människor som pendlar flera 

timmar varje dag frivilligt utan att det är 
något större bekymmer, men jag hade haft 
turen nog att slippa detta tidigare. Möjlig-
heten att få arbeta på och ta lärdom av en 
arbetsplats där man gör allt precis på sam-
ma sätt fast ändå helt annorlunda överväg-
de dock med råge alla bekymmer de tidiga 
morgnarna må ha gett. Riktlinjerna är de-
samma, men utförandet till viss del an-
norlunda. Dagsjukvården har samma mål, 
men är organiserad på ett lite annat sätt. 
Sjuksköterskorna jobbar i ett team och tar 
ett stort ansvar för patienterna. Man inspi-
reras av hur alla personalkategoriers kom-
petens utnyttjas på bästa sätt och den task-
shifting som har utvecklats. Också det som 
är bra med sin hemmamottagning blir tyd-
ligt och man uppskattar allt som fungerar 
utmärkt och friktionsfritt där. I jämförelse 

”Jag gillar verkligen
inte tidiga morgnar”

Amanda Mitander, SU

Christina Maglio, SU

Lovisa Leifsdottir, SU



med mottagningen på Sahlgrenska är flödet 
på SkaS mindre, remisserna färre och tele-
fonen ringer inte tillnärmelsevis lika ofta. 
Svårigheterna ligger inte på samma sätt i att 
få flödet att fungera, utan mer om ta hand 
om hela variationen av svårigheter och 
sjukdomar som patienten presenterar. Det 
är onekligen lättare att lägga in en patient 
på avdelning för utredning och få tillgång 
till vissa specialundersökningar och speci-
alkompetenser från andra kliniker när man, 
som på Sahlgrenska, är på samma sjukhus. 
Avståndet blir dock mycket kortare när 

man känner eller i alla fall känner till var-
andra. Att, i ett jämfört med Sahlgrenska 
lugnare tempo, få öva remissbedömning 
och konsultsamtal som ST har varit mycket 
uppskattat. För Amanda Mitander, mig och 
Cristina Maglio som haft placering i Skövde 
under de senaste två åren har upplevelser-
na nästan bara varit positiva. Omhänderta-
gandet och introduktionen var fantastiskt. 
Vi rekommenderar ST-läkare på universi-
tetssjukhusen att, om de har möjlighet, ran-
da sig på en länssjukhusenhet i regionen. 
Vi hade förmånen att få del av restid som 
arbetstid och resan betald. Detta gjorde 
pendlandet mindre chockartat och vårt fo-
kus kunde ligga utbildning och inspiration.

Linnea Höper
ST-läkare, SU

Från Skövdes horisont
Stor betydelse för reumatologins utveck-
ling i Västra Götalandsregionen har sek-
torsrådet i reumatologi haft. Behovet av 
reumatologer i regionen har tydliggjorts. 
Regionalt finansierade ST-tjänster har möj-
liggjort rekryteringen av nya medarbetare 
i bl a Skövde. ST-läkarna i reumatologi har 
en särställning med egen studierektor och 
undervisning på SU en gång i månaden. 
ST-läkarna från regionen tjänstgör på SU 
6-12 månader vilket förekommer för många 
av specialiteterna i Skövde.

Reumatologin är dock en av de första 
(eller den första?) specialiteten på SU som 
har randning inom sin specialitet utanför 

universitetssjukhuset inskrivet i ST-kon-
traktet. Här har avståndet från Göteborg 
till randande klinik spelat in och vi i Skövde 
fick vänta på vår första SU-randning. Förra 
året hade vi tre SU-ST-reumatologi hos oss.

De som tjänstgjort hos oss har kommit en 
bit i sin ST och frikostigt delat med sig av re-
flektioner och intryck. Vi har haft många gi-
vande diskussioner, och glada skratt, om be-
handlingsriktlinjer och handläggning som 
ibland skiljer sig åt mellan de olika klini-
kerna. Skövdes verksamhet bygger helt på 
öppenvård och ST-läkarna arbetar själv-
ständigt och får ta mycket eget ansvar på 
mottagningen. Det redan goda samarbetet 
med SU förbättras ytterligare och vi tycker 
även att vi kommit närmare den reumato-
logiska forskningen som bedrivs på univer-
sitetet. Vi deltar nu i några av deras projekt 
vilket uppskattas av medarbetarna här i 
Skövde. 

Patienterna i Skövde uttrycker sin upp-
skattning över att träffa ”reumatologer från 
Göteborg” och känner sig mycket trygga 
över det goda samarbetet mellan reumato-
logerna i regionen.

Det har varit lite praktiska problem med 
tågbiljetter och restid men hittills har vi 
lyckats lösa detta.

Det är flera specialiteter i Skövde som har 
rekryteringsproblem och jag tror detta är 
ett av många bra sätt att lösa problemet på. 

Karin Svensson
medicinsk chef

Reumatologenheten i Skövde
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Skaraborgs sjukhus

Karin Svensson, SkaS Skövde

Anna-Lena Jernstedt, SkaS Skövde

Linnea Höper, SU
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Universitetstjänstgöring på ”fel” klinik - 
något att uppmuntra
Christian Dahl, ST-läkare i reumatologi 
från Kalmar valde ”fel” universitetssjuk- 
hus för sin regionrandning. Normalt åker 
ST-läkare i Kalmar till Linköping eller 
Lund för sin universitetssjukhusrandning.

Christian tog istället kontakt med Göte-
borg. Jag pratar på telefon med Christian 
när han är hemma och vabbar med förkylda 
yngsta barnet som pockar på uppmärksam-
het hela tiden, men som småbarnsförälder 
har Christian hög simultankapacitet.

Varför till Göteborg? 
– Min fru som är ST-läkare i kvinnosjuk-
domar skulle också randa sig men hennes 
kollegor i Kalmar avrådde från Lund. Sam-
tidigt har min fru två syskon boende i Gö-
teborg vilket underlättade att söka sig hit. 
Vi, fru och tre barn, fick hjälp att hyra ett 
hus i Askim i andra-hand till ett rimligt pris 
och det gick även att ordna skola och dag-
hem för barnen. Sedan hade jag hört att det 
var bra på Reumatologkliniken i Göteborg.

Hur blev det? 
– Jag är jättenöjd. Jag har fått arbeta mycket 

på avdelning och fått mängdträning i ovan-
liga sjukdomar. Jag har fått se udda diagno-
ser och uppskattar att jag fått se att man tar 
hand om många inflammatoriska sjukdo-
mar – inte enbart reumatologiska. 

Utbildningsmiljön – hur är den? 
– Jag har mötts av ett trevligt bemötande, 
ett öppet trevligt klimat med bra beman-
ning och därmed gott om tid att ta reda på 
saker – att förkovra sig. 

Dessutom har vi regelbundna undervis-
ningstillfällen - både för ST-läkarna (en ef-
termiddag/månad) men också gemensamt 
på kliniken.

Vad tar du med dig hem till Kalmar? 
– Kunskaper om systemsjukdomar, ökad 
vakenhet för olika reumatiska sjukdomar 
med diskreta symptom såsom muskelsjuk-
domar och lungsymptom och värdering och 
användning av nya antikroppsmarkörer. Nu 
skall jag förbereda några överläkare här i 
Göteborg för att kunna ringa och fråga om 
patienter när jag är hemma i Kalmar.

– 20 maj blir sista arbetsdagen i Göte-
borg. Då har jag varit 9 månader på Reuma-
tologkliniken i Göteborg.

Kanske är det så att randning på ”fel” 
universitetssjukhus kan bli rätt.

Tomas Bremell

”Jag har fått mängdträning i 
ovanliga sjukdomar”

UTBILDNING · Lovisa Leifsdottir, Linnea Höper, Karin Svensson, Tomas Bremell

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det inringade området är det nya högteknologiska Bild och InterventionsCentrum (BOIC)

Christian Dahl



ReumaBulletinen Nr 109 · 1/201618



ReumaBulletinen Nr 111 · 3/2016 19

REUMATOLOG I IRAK · Srood Dilan

Nedan följer en artikel av Srood Dilan om 
hans arbete som reumatolog i sin hem-
stad Sulaimaiya i norra Irak 2014-2015. 
Srood Dilan är kurd-sorani  och kom till 
Sverige i december 1993, är gift samt 
har 11-årig dotter och 5-årig son. Han 
har arbetat som läkare i Västerås, Hall-
stahammar, Hudiksvall och Gävle (spe- 
cialist i allmänmedicin 2003) men un-
der senare år i Eskilstuna där han blev 
specialist i reumatologi 2009. Namnet 
Srood betyder nationalsång och bärs 
eftersom hans pappa var den som 
sjöng denna kurdiska sång (Nawroz - 
sången) för första gången 1948. Sång-
en sjungs första dagen på det nya året 
(ca 21 mars) och betraktas av många 
som en kurdisk nationalsång. Familjen 
är därför välkänd i Kurdistan.

Jag läste till läkare i hemlandet Irak på 
Salahhaddin University. Utbildningen 
var på 6 år och därefter hann jag göra 

ett års AT innan det blev militärtjänstgö-
ring, då detta var under Irak-Iran kriget. 
1986 sökte jag som 27-åring asyl i grannlan-
det Iran på grund av kriget. 

Det tog inte så många månader innan 
jag blev anställd som läkare på ett sjukhus 
i staden Korramabad, som är huvudstad 
i provinsen Lorestan i sydvästra Iran. Där 
arbetade jag under fyra år. Jag stannade i 
Iran ytterligare två år och arbetade på oli-
ka ställen som läkare innan jag flyttade till 
Sverige i december 1993. Under dessa år 
hade jag alltid kvar drömmen om att flytta 
tillbaka till min hemstad Sulaimaniya i nor-
ra Irak.

I Sverige tog det drygt tre år för mig att 
få min svenska läkarlegitimation och där-
efter arbetade jag som läkare i Västerås, 
Hallstahammar, Hudiksvall, Gävle och sist 
Eskilstuna. 

Under tiden blev jag specialist i både all-
mänmedicin och reumatologi. Jag tänkte 
mig aldrig att jag skulle bo resten av livet i 
Sverige; jag längtade tillbaka till min hem-
stad och närheten till min familj, vänner 
och släktingar.

Resan hem till Sulaimaniya
En dag 2014 bestämde jag mig för att för-
verkliga min dröm och prova att åtminsto-
ne under ett år arbeta som reumatolog i Su-
laimaniya. Innan dess hörde jag att man har 
byggt upp ett mycket fint privat sjukhus, 
Faruk Medical City, i min hemstad. Man 
har där haft möjlighet att skapa en liknan-
de arbetssituation som i Sverige med rena 

fina läkarrum, datorer och tillgång till olika 
specialiteter. Där fanns även en bra röntge-
navdelning, möjlighet att lägga in patienter 
som hade behov av behandling mot inre or-
ganengagemang. Det fanns också möjlighet 
att arbeta på kontrakt med fasta löner.

Ett skäl till att jag valde att arbeta på ett 
privat sjukhus var att staten i det dåliga 
ekonomiska läget inte erbjöd möjlighet till 
anställning. Ett annat alternativ skulle ha 
varit att öppna egen privatklinik, men det 
skulle tagit lång tid att bli känd och eta-
blerad som reumatolog i Sulaimaniya och 
det skulle ha inneburit ekonomisk förlust. 

Med tanke på oroligheterna i Irak åkte jag 
ensam utan familjen, som fick stanna kvar 
i Sverige, men med förhoppningen att det 
med tiden skulle bli bättre och lugnare i 
hemlandet.

Arbetstiden var kl. 8.00 till 17.00 lördag 
till och med torsdag. Vi var lediga på fre-
dagar. Arbetet med dokumentationer och 
administration var mindre betungande, och 
det gjorde att jag faktiskt upplevde mindre 
stress och trötthet än i Sverige. Det fanns 
mycket mer tid för det sociala livet, jag 
var ute på kvällarna med gamla kompisar 
och bekanta och hade roligt och hann fle-
ra gånger gå på små konserter på kvällarna. 
Jag kunde hälsa på bekanta och släktingar, 

där jag ofta blev bjuden på god mat. Jag 
hann till och med besöka en del bekanta 
och släktingar som var sjuka och ge dem 
råd och behandling.

 
Arbetsmiljön
Faruk Medical City är ett stort och nybyggt 
privatsjukhus med kirurgisk inriktning. 
Tanken var att folk skulle slippa resa till 
Iran, Jordanien och Europa för att genom-
gå stora kirurgiska ingrepp så som hjärt-by-
pass, höft-och knäproteser och neuroki-
rurgiska ingrepp. Sjukhuset hade även 
avdelningar för internmedicin, kosmetisk 
kirurgi, rehabilitering och reumatologi.

Jag arbetade på sjukhuset under fjorton 
månader på avdelningen för reuma-rehab. 
Där fanns god tillgång till bra läkarrum, 
två duktiga sjukgymnaster från Jordanien 
och välutbildad personal för patientservi-
ce, som hjälpte till med planeringen av vårt 
dagliga polikliniska arbete. Vi deltog också 
i rehabiliteringen av patienter som under-
gått ortopediska ingrepp i knän och höfter 
samt postoperativ behandling av traumapa-
tienter med krigsskador. Detta var ett om-
råde som jag inte hade med mig i bagaget 
från min utbildning till reumatolog. 

 
Patientkategorier
Min dagliga mottagning dominerades av 
smärtpatienter. De kunde ha smärtor i 
ryggraden, artros i knän eller höfter och 
meniskskador. I andra hand kom rena reu-
matologpatienter.

Ganska snabbt samlade jag dock ihop pa- 

Reumatolog i Sulaimaniya, Irak

Staden Sulaimaniya

”Jag åkte ensam till Irak med 
tanke på oroligheterna”
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tienter med inflammatorisk reumatisk led- 
och systemsjukdom bl. a RA, psoriasisar-
trit, SLE, systemisk skleros och juvenila 
artriter. Dessa skötte jag ensam och många 
respekterade sina planerade återbesök. 
Några patienter sökte sig till min mottag-
ning för en second opinion och hade redan 
en reumatisk diagnos med en ganska bra 
behandlingsplan.

Svårigheter under arbetet
Det tog flera månader innan jag kände mig 
som en del i teamet, då det var ganska splitt-
rat. Helt optimalt så som jag hade önskat 
blev det aldrig, trots många försök att samla 
gruppen till ett mer sammansvetsat team. 

Prioritering och rätt placering av patient- 
erna var ett bekymmer. Ledningen hade 
svårt att sortera ut rena reumatologis-
ka patienter till mig, och därför fick jag t 
ex. många patienter med olika former av 
icke-inflammatorisk ryggsmärta.

Ett av de stora problemen under mitt 
arbete var svårigheten att kunna erbjuda 
sluten vård för reumatiska patienter med 
inre organengagemang. Det berodde dels 
på höga kostnader för patienten och dels på 
att läkemedel som Sendoxan och biologis-
ka preparat inte fanns tillgängliga på Faruk 
Medical City. En del biologiska läkemedel, 
såsom Remicade, Enbrel och Humira fanns 
bara på det statliga sjukhuset. Dessa läke-
medel distribuerades från Baghdad till var-
je stat med fasta andelar. Detta fungerade 
inte alltid och om en patient sviktade på sin 
behandling och det blev aktuellt att byta, 
kunde det hända att det inte fanns medici-
ner att tillgå på grund av stopp i leveranser-
na från Baghdad av någon anledning.

De patienter som hade det ekonomisk 
bra kunde klara att betala förpolikliniska 
CT- och MR-undersökningar, men det var 
stora bekymmer för patienter med sämre 
ekonomi. Många gånger försökte jag lösa 
detta genom att jag hade god kontakt med 
en del kollegor på statliga sjukhus, som 
kunde ordna inläggningar och dyrbara un-
dersökningar till ett mycket lägre pris.

Flera gånger saknade jag resten av mitt 
team så som sjukgymnaster och arbetste-
rapeuter och tillgång till särskild varmvat-
tenbassäng för kvinnor. Jag saknade också 
kontakten med fler reumatologer runt mig 
för diskussioner och möjlighet till att få 
second opinion ibland. Några regelbundna 
röntgenronder fanns inte heller.

Lärdomar till följd av svåra förhållanden 
Jag lärde mig en hel del om muskuloskele-
tala smärtor, såsom lumbago, diskprolap-
ser, thoracic outlet syndrome, artros och 
besvär från axlar, nacke och rygg. Jag fick 
även träffa många små barn med CP-skad-
or, som skulle genomgå rehab och patien-
ter som skulle genomgå operativa ingrepp 
efter skott- och splitterskador och dylikt. 

Sjukgymnasterna lärde mig en hel del ef-
tersom jag etablerade en god kontakt med 
dem.

Till följd av att det inte fanns några regel-
bundna och planerade röntgenronder, var 
jag tvungen att ha bra kontakt med radiolo-
gerna för att få möjlighet till bra och snab-
ba röntgenbedömningar, framför allt för de 
patienter som hade rest från andra städer 
och som skulle tillbaka hem igen samma 
dag. Möjligheten att gå ner direkt till rönt-
genkollegor för att diskutera röntgen-, CT- 
och MR-fynd lärde mig en hel del, speciellt 
om smärtpatienter med artros, meniskska-
dor och diskbråck.

Ett av mina bekymmer var att jag var ut-
bildad i vuxenreumatologi och aldrig hade 
tagit hand om barn med reumatisk sjuk-
dom. Jag löste det genom att i samband med 
en resa tillbaka till Sverige träffa en kollega 
på Mälarsjukhuset, som är specialiserad i 
barnreumatologi. Han gav mig en hel del 
praktiska råd och mycket skriftligt material 
angående medicinering till små barn. Där-
efter blev jag modigare och vågade t.ex. or-
dinera Methotrexatedoser till barn. 

Jag fick träffa många barn med reumatis-
ka besvär. En del hade redan sökt flera lä-
kare. Jag minns en liten femårig flicka som 

genomgått artroskopi flera gånger på miss-
tanke om ortopedisk diagnos. Hon kom till 
mig buren av sin pappa, då hon inte kunde 
stå eller gå på grund av smärta och svullnad 
i ena knäet, en juvenil monoartrit. Dagen 
efter sprang hon i korridoren efter min in-
traartikulära Kenacortinjektion. Efter det 
fick jag spruta flera barn intraartikulärt.

En stor andel av mina patienter hade för-
slitningar i knän. Alla hade inte råd att få en 
protes, vilket kostade 10 000 dollar på sjuk-
huset. Jag planerade konservativ behand-
ling av sådana patienter med smärtlindring, 
träning och intraartikulära injektioner (en 
blandning av Hyalgan och Kenacort) med 
jämna mellanrum. I kombination med aktiv 
sjukgymnastik gav det många en stor lätt-
nad och lindring.

I rummet bredvid mig fanns ett orto-
pediskt team, som jobbade med planera-
de knä- och höftproteser. Vi kunde ibland 
samråda med varandra och detta lärde mig 
en hel del. Bland annat en diagnos som jag 
aldrig stött på i Sverige, så kallad Pigmente-
rad villonodulär synovit (PVNS). Ett annat 
intressant fall för mig var den unge 40-åriga 
mannen som kom till min mottagning med 
flera månaders anamnes på ensidig stelhet 
och värk i höften, som visade sig vara en så 
kallad synovial kondromatos i höftleden.

Höft med synovial kondromatos
Ett flertal kvinnliga patienter med led- och 
muskelvärk i åldrarna mellan 18 och 40 år, 
som kom till mig med misstanke om reuma-
tisk ledsjukdom, visade sig lida av hypoty-
reos och D-vitaminbrist och de blev bra på 
substitutionsbehandlingar.

En inneliggande patient på avdelningen 
var en 40-årig kvinna där man misstänk-
te autoimmun reumatisk systemsjukdom. 
Hennes olika symtom var feber, lymfade-
nopati, hudreaktion, leverenzym-påverkan, 
hematologiska anomalier så som eosino-
fili och värk från leder och muskler. Hon 
var ett lärorikt fall då den kliniska bilden 
berodde på en reaktion på Salazopyrin, så 
kallat DRESS syndrome (Drug rash with 
eosinophilia and systemic symptoms).

Tillbaka till Sverige
Efter 14 månader bestämde jag mig för att 
åka tillbaka till Sverige. Dels kändes det 
mycket tryggare för mina barn och familj 
med tanke på inbördeskriget (kriget med 
ISIS) och dels kände jag att jag höll på att 
tappa min reumatologiska kompetens, då 
jag ofta var ensam beslutsfattare. Men sam-
tidigt kände jag mycket dåligt samvete för 
de som jag lämnade kvar, framförallt min 
mamma och mina patienter, men även mina 
vänner och släktingar.

Srood Dilan
överläkare Reumatologenheten Eskilstuna 

srood.dilan@dll.se

Srood föreläser om gikt.

Srood Dilan
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LÄKARBEMANNING FÖR REUMATOLOGI

Specialistläkare  Offentlig tjänst     240 (+10)

   Privat tjänst     13 (-3) 

   Totalt      253 (+7)

   Tjänstgöringsgrad specialister   68% 

ST-läkare         103 (+4)

Behov   Sett regionvis (dvs. såväl länssjukvård som regionsjukvård) behövs 5 specialister/100 000 invånare.
   (med ca 70% tjänstgöringsgrad) dvs totalt 480 specialister i reumatologi. Kan också uttryckas som 4
   specialister/100 000 invånare för länssjukvård och 1 specialist/100 000 invånare för regionsjukvård.

Nu finns 253 spl varav 70 offentliga och 13 privata pensioneras inom 10 år = 170 kvar. ST-utbildning idag = 103. Utbildningskrav = 207 nya 
ST-läkare ytterligare på 10 år (utöver nuvarande 103). Nya specialister 2000-2015 = 254 (13-18-12-18-13-11-15-12-9-24-15-13-25-21-13-22=16/
år). Ett annat mått på utbildningskrav skulle vara socialstyrelsecertifiering av 31 nya specialister/år t.o.m. år 2025. Vi måste alltså kraftigt öka 
utbildningen jmf med idag. Bemanningen är uträknad med det uppdrag vi har idag dvs begränsat till enbart kunskaps- och bedömningsan-
svar vid artros eller värktillstånd.

Läkarbemanning för
reumatologi, mars 2016

1. Regionsjukhus   Specialistläkare  ST-läkare

   140 (+10)   63

Karolinska  40 (+3)    16 (-3) 

Sahlgrenska  36 (+4)      17  

Lund/Malmö (SUS)  21 (+2)     12 (+2) 

Linköping (länsklin) 12 (+2)     4 (-1)  

Uppsala   14      3    

Umeå (länsklin)  11    5 (+2)

Örebro   6 (-1)    6   

2. Länssjukhus  Specialistläkare  ST-läkare

   89 (+1)   36 (+2) 

Kristianstad  3     1 

Helsingborg  3 (-1)     1 (-1)  

Blekinge   3 (-1)     3  

Halland   5    2 (+2)

Växjö   3     1 

Borås   5    2 

Skövde   6 (+2)    1 (-1) 

Uddevalla  5 (+1)   2

Jönköping  4    3 

Kalmar   1 (-2)    2 

Danderyd  7 (+1)    1 (+1) 

Sörmland  4 (-1)    3   

Västerås   7     2  

Karlstad   4     2 

Falun   7     3  

Gävleborg  6     2   

Östersund  4   2 (+1)  

Västernorrland  6 (+1)    0 

Luleå   6 (+1)   2 

3. Länsdelssjukhus  Specialistläkare  ST-läkare

   11 (-1)     4 (+2) 

Arvika   1    0

Ängelholm  3   0

Trelleborg  2   0

Simrishamn  2    1 (+1) 

Alingsås   0*   0

Västervik   2   1  

Visby   1 (-1)     2 (+1)
4. Privatpraktiker  Specialistläkare  ST-läkare

   13 (-3)   0

Kommentar:

1. Flera sjukhus är länskliniker t.ex. Blekinge (Karlskrona+Karls-
hamn), Östergötland, Sörmland (Eskilstuna+Nyköping), Gävle-
borg (Gävle, Hudiksvall, Bollnäs/Söderhamn) , Västernorrland 
(Sundsvall, Örnsköldsvik), Västerbotten (Umeå, Lycksele, Skel-
lefteå) med tjänstgöring utanför det större sjukhuset. 

2. *Alingsås har ingen egen reumatolog utan försörjs via avtal 
med Sahlgrenska med motsvarande 1.3 specialist.

3. Flera enheter har timanställda seniora specialister. Karolinska 
har 6, Kristianstad 2, Kalmar 1, Jönköping 2, Helsingborg 3, 
medan Sundsvall uppger att man har 2 halvtidspensionärer. Vid 
halvtidsarbete räknas de in i ordinarie bemanning.

4. Bemanningen är beräknad feb-16.
5. Alla ST-läkare räknas in – även de som anges som ”gråblock”.
6. Antal privatpraktiker är svårt att beräkna eftersom dubbelar-

bete förekommer och redovisningen är ngt osäker. Troligen 
gäller för hela privatpraktikerkåren att de pensioneras t.o.m. 
år 2024. 

7. Tjänstgöringsgraden är svår att beräkna varför mindre föränd-
ringar icke är signifikanta. Tjänstgöringsgraden (reumatologi) 
har alltid kretsat kring 70%.

8. När jag räknar i år ser jag gjorde några räknefel förra året. 
Årets uträkning gäller.

Inom parentes = förändring jmf med 2014.
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Kommentar till
läkarbemanningen 2016

Ökning av antalet nya ST-läkare – 103 personer!
Vi ser en fortsatt ökning av antalet ST-läkare. Totalt finns 103 
ST-läkare i reumatologi. På regionsjukhusen ser vi en ökning med 
14 ST-läkare under de tre senaste åren – från 49 till 63! Även på 
länssjukhusen ser vi en uppgång senaste tre åren – från 30 till 36. 
På länsdelssjuk-husen finns idag 4 ST-läkare jämfört med två för 
tre år sedan. Antalet nya ST-läkare i reumatologi i Sverige som till-
kommit under 2015 kan – ur de siffror som enkäten ger – beräknas 
till 26 personer.   

Privatpraktiker minskar – specialister i offentlig tjänst ökar 
Under 2015 har vi sett en ökning av antalet specialister till 253. 
Privatpraktikerna fortsätter att minska – minskning de senaste tre 
åren (20-18-16-13) – medan offentliganställda ökar fr.a. på regions-
jukhusen. Enligt rapporteringen sker ökning på Karolinska, Sahl-
grenska, Skånes Universitetssjukhus och Linköping.

Timanställda specialister
Vi ser en tendens att specialister timanställs efter sin pensionering 
(t.ex. i Kristianstad eller Kalmar) eller vid övergång till arbete i t.ex 
läkemedelsindustrin (Stockholm). Totalt rör det sig om minst 9 
specialister som på detta sätt ofta arbetar 1-2 dagar per vecka. Den-
na kategori kan öka. Arbetar den pensionerade läkaren 50% eller 
mer räknas denne in i normala läkarbemanningen. 

Antal nya specialister
Under 2015 erhöll 22 läkare specialistbevis i reumatologi. Fjolår-
ets dipp på 13 nya specialister upprepade sig alltså inte. Med den 
fina tillströmning som finns av nya ST-läkare och med 103 ST-läka-
re i tjänst torde antalet nya specialister/år kunna överstiga tjugo i 
framtiden.

 
När sker pensionen?
I våra beräkningar räknar vi 65 års ålder som pensionsålder och 
vi mäter antal nu arbetande specialister som blir 65 år under när-
maste 10-års period. Vi har valt 10 år eftersom utbildningstiden 
för ny ST-läkare till färdig specialist ofta är nästan så lång tid pga 
föräldraskap, forskning m.m.  Men det tycks som om 65-åringarna 
dröjer sig kvar några år till varför pensionsförlusterna kanske blir 
något mindre än beräknat. Nu räknar vi med att 80-90 specialister 
försvinner fram tom 2025 – vilket innebär knappt 10/år. Kanske är 
den verkliga siffran något lägre till följd av friskheten och arbets-
villigheten hos våra äldre kollegor. Åldersfördelningen skiljer sig 
dock över landet. 

Om man ser hur olika sjukvårdsregioner har det med rekryte-
ring vs pensionering dvs ta antal nuvarande ST-läkare minus antal 
kommande pensionärer erhåller vi följande siffror (där + anger att 
rekrytering är större än pensionering): Södra +7, Halland -2, Västra 
Götaland +9, Sydöstra +3, Sthlm inkl Gotland +/-0 (fr.a. privatprak-
tikerna går i pension), Uppsala/Örebro +5 och Norr -4.

Privatpraktiker
Beräkningen av antalet privatpraktiker, deras sysselsättningsgrad 
och pensionsålder vilar på något osäker grund pga bristande rap-
porteringsrutiner. Under de fem senaste åren rapporteras siffrorna 
24-20-18-16-13 dvs en klar minskning. Utifrån privatpraktikernas 
födelseår torde nästan hela kåren vara pensionärer år 2025.
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Tjänstgöringsgrad
Tjänstgöringsgraden bland specialister ligger på knappt 70% utan 
någon större tendens sett över de senaste åren. Sättet att rapporte-
ra skiljer sig dock åt mellan olika kliniker vilket medför att exakta 
tal angående tjänstgöringsgrad inte kan sättas – men tjänstgörings-
graden så länge vi gjort mätningar är 68-74% - och ofta betydligt 
lägre på universitetssjukhusen pga forskning och andra uppdrag. 
Här utmärker sig Karolinska och Skånes Universitetssjukhus.

Hur många behöver vi vara?
I framtiden kommer vi att ta hand om såväl en allt ökande patient-
kader med avancerad immunomodulatorisk behandling och ligga 
långt framme i tillämpning av den nya biologin. De nya SoS Natio-
nella Riktlinjerna (NR) som kom under 2012 förstärker behovet 
ytterligare. Ett ev. kommande ökat engagemang i diagnostik och 
behandling av gikt kan ytterligare öka behovet av reumatologer. Vi 
beräknar i dagsläget behovet av reumatologspecialister – beräknat 
på hel sjukvårdsregion, dvs såväl regionsjukvård som länssjukvård 
-  till 5 specialister/100 000 inv. Eller 4 specialister för länssjukvård 
och 1 specialist för regionsjukvård/100 000 invånare. Dessa specia-
lister har ungefär 70% tjänstgöringsgrad inom reumatologi.

Vi behöver således aktivt arbeta med rekrytering av nya ST-lä-
kare. Utifrån beräknat behov torde vi behöva rekrytera ytterligare 
207 ST-läkare under närmaste 10 åren – fr a under de första fem 
– eftersom vi behöver ca 31 nya specialister/år. Produktion av nya 
specialister räknat från år 2000 ligger runt 16/år med en svag ten-
dens till ökning de senaste åren. Vår organisation med regional 
ST-studierektor, SK-kurser (C-kurser) tidigt, Riks-ST-dagar m.m. 
skall stärka rekrytering.. 

 
Attraktiv specialitet
Reumatologi är en attraktiv specialitet eftersom vi ligger i framkant 
i den medicinska utvecklingen med såväl framstående forskning 
som klinik. Arbetets innehåll och den relativt lindriga jourbelast-
ningen kan också stärka attraktionskraften för vår specialitet.

Regionsjukhusen verkar inte vara lika hindrade att anställa nya 
ST-läkare som tidigare. Ett område att utveckla är forskning på 
länssjukhusen – med handledning från universitetssjukhusen. Di-
gitaliseringen i allmänhet och SRQ kan bidra till att reumatologin 
har bättre förutsättningar än andra specialiteter att utveckla forsk-
ningssidan på länssjukhusen. Reumatologin kan således gå i spet-
sen för akademiseringen av vissa större länssjukhus, vilket ytterli-
gare skulle kunna öka viljan att söka ST i reumatologi där.

Bemanning – glädjeämnen och svårigheter
Mest glädjande är det stigande antalet ST-läkare - nu 103 ST-läkare 
i reumatologi.  Vi ser en stabil bemanning på många länssjukhus 
där Falun och Västerås har 7 specialister och 2 ST-läkare. Flera 
länskliniker räds inte att ta in många ST-läkare – dvs prioritera ut-
bildningssidan - t.ex i Karlskrona, Jönköping och Eskilstuna. Den 
ändring i arbetsformer som många ST-läkare per specialist innebär 
övervinns på kort tid av att de nya ST-läkarna snart blir en god re-
surs. Därför – våga anställ!

Krisorter varierar över tid. Just nu är Kalmar med bara en speci-
alist och Helsingborg med 3 specialister men med stort undervis-
ningsansvar för läkarstudenter i en besvärlig situation. På länssjuk-
husen ingår ofta reumatologenheten i medicinkliniken. Utveckling 
för reumatologin kräver därför förståelse från klinikchefen vad 
gäller jourinsatsen m.m. Exempel på sådan förståelse har vi sett i 
Karlskrona som har en imponerande utveckling senaste åren.

Glädjande är ökningen av antalet specialister + ST på regionsjuk-
husen – nu 203. Sett till de tre senaste åren ser vi siffrorna 187-193-
203. Om Sverige får större regioner i framtiden – vilket utreds nu – 
så kommer regionsjukhusen troligen att få vidare uppgifter än idag.

Sett till bemanning regionalt utmärks Sydöstra regionen av låg 
reumatologtäthet – 1.9 specialister/100 000 invånare – medan 

övriga regioner redovisar 2.3-3.2 specialister/100 000 invånare. 
Sydöstra regionen har också lägst läkartäthet över huvud taget i 
Sverige. Norra regionen har högst reumatologtäthet med 3.2 speci-
alister/100 000 invånare.

Sett till storstadsregionerna är Skåne och Västra Götaland i topp 
med 3.3 specialister/100 000 invånare medan Stockholm backar 
till 2.8 reumatologer/100 000 invånare. 

Stockholm har under flera år stått still i totalbemanning och ser 
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Nya specialister (n=22)  Nuvarande arbetsplats

Kristofer Andreasson  Lund/Malmö

Karin Bolin   Uppsala

Giovanni Cagnotti   Lund/Malmö

Ada Corneateanu   Gävleborg

Kirsten de Vries   Stockholm

Giorgiana Diacoliu   -

Asimina Dremetsika  Linköping

Tove Eneljung   Göteborg

Janina Fries   Helsingborg

Elmo Kröjer Jensen  -

Tao Jin    Göteborg

Alf Kastbom   Linköping

Georgios Katsikas   -

Dimitrios Makrygiannakis  Stockholm

Nikolas Malliotis   Uddevalla

Vilija Oke   Danderyd

Peter Olsson   Lund/Malmö

Maria del Carmen Pichot  -

Yulia Stennikova   Östersund

Katrin Thorarinsdottir  Göteborg

Sara Wedrén   Stockholm

Argyro Venetsani   Göteborg

Vi säger stort grattis till 22 nya reumatologspecialister under 2015! 
Jag har inte lyckats spåra aktuell arbetsplats på alla. Under 2014 
fick vi 13 nya specialister så nuvarande siffra är mer i linje med de 
senaste 5 åren. Från 2000 och fram till nu har 254 nya specialister 
certifierats av socialstyrelsen. Det täcker mer än väl antalet pen-
sionsavgångar och skapar en måttlig men tydlig tillväxt av antalet 
specialister. Årets specialister har en medianålder på 36 år, och 
med en övervikt för kvinnor (13 vs 9) liksom tidigare år. Andelen 
med utländsk grundexamen torde vara >50%. Sjukhusläkaren re-
dovisade för några månader sedan – för varje specialitet - antalet 
utlandsutbildade (grundutbildning) nya specialister för år 2013. 
Här framkom att genomsnittet för specialistläkare i Sverige var att 
26% av alla hade grundutbildning utomlands. För reumatologi låg 
siffran på 31%. Dvs var tredje reumatolog har utbildats utomlands. 
Denna siffra kommer nog att öka. Således – än en gång – grattis till 
specialistkompetens år 2015!

TOMAS BREMELL

Reumatologtäthet i olika sjukvårdsregioner – mars 2016

Sjukvårdsregion   Antal    Antal/100000  Inv (milj)  5/100 000 inv.

                        Spec ST pension till 2024

Södra    46    16  16  2.7  1.7  85

(inkl Kronoberg+södra Halland)

Västra (inkl norra Halland)  53    23  14  3.0  1.7  87

Sydöstra    19    10  7  1.9  1.0  50

Sthlm inkl Gotland   57    19  19  2.6  2.2  120

Uppsala-Örebro   50    21  17  2.3  2.2  120

(inkl Gävleborg)

Norra (ej Gävleborg)  29    8  12  3.2  0.9  45

Kommentarer:
1. Privatpraktiker är inräknade –  alla (?) pensioneras till 2025.
2. Svårt placera Spenshult (Halland) – fördelas så att 1 spec (Varberg) går norrut och 4 spec (Halmstad) söderut och dela befolkningen.
 
Reumatologtäthet i storstadsregionerna – mars 2016

Sjukvårdsregion   Antal    Antal/100000  Inv (milj)   5/100 000 inv

    Spec ST pension till 2025

Stockholm   56    20  21  2.8  2.0            100

Västra Götaland   52    22  13  3.3  1.6             80

Skåne    36    15  12  3.3  1.2             55

22 nya specialister 
år 2015!

man på relationen ST-läkare vs. pensionering ses inga tecken till 
kommande ökning av nya specialister. Detta är ett hot mot reu-
matikervården i Stockholm, vilket ytterligare förstärks av att be-
folkningen ökar under hela 2000-talet – nu med motsvarande ett 
Halmstad om året! Enbart sett till ökningen av befolkningen borde 
alltså antalet specialister ha ökat med minst två/år. Svensk reu-
matologi behöver ett starkt Karolinska som ett nav för såväl klinik 
som forskning. Även sjukvårdspolitiskt – när det gäller att påverka 
Socialstyrelsen, Riksdagen och departementen – är ett starkt Reu-
ma-Stockholm viktigt. Vi har alltid varit en expansiv specialitet i 
så måtto att vi nu tar hand om nästan alla patienter med system-

sjukdomar och behandlar artritsjukdomar allt bättre och effektiva-
re. Hur ser morgondagens expansion ut? Går vi i riktning mot att 
förstå och ta hand om mer av icke-inflammatorisk sjukdom eller 
expanderar vi inom inflammations-immunomomodulations-områ-
det dvs sköter immunomodulation för andra specialiteter och be-
handlar nya sjukdomsgrupper där inflammation är en viktig sjuk-
domsfaktor? Ökar antalet giktpatienter? Hur som helst tror jag att 
det är viktigt att vi – i vår rekrytering av nya läkare – också har ett 
framtidsperspektiv. Vi kan lova våra ST-läkare 30-40 års spännan-
de tjänstgöring i en specialitet som inte kommer att se likadan ut år 
2050 som den gör idag.
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RULe · Eva Nordin

I november hölls den avslutande delen 
av Reumatologins Utvecklingsprogram 
för Ledarskap, RULe. På plats var in-
bjudna och nominerade chefer i vården 
som lyssnade till kursdeltagarnas sam-
manfattande reflektioner och tankar 
om framtidens ledarskap inom svensk 
reumatologi.

Inför Läkarförbundets fullmäktige förra 
året handlade flera motioner om chefsrol-
len och att antalet verksamhetschefer som 
är läkare kr

RULe - mot

”Förh

Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Så mycket pengar som möjligt ska gå 
till att rädda liv. Och så lite som möjligt 
till administration och andra omkost-
nader – som till exempel reklam. Det 
är målet för Sjöräddningssällskapet. 
Vi får nämligen inga bidrag av staten 
utan litar helt på gåvor och frivilligt 
arbete. 
     Ett bra sätt att stödja oss är att 
bli medlem på sjoraddning.se. Du kan 
också ringa 077-579 00 90 eller sätta 
in en slant på pg 90 05 00-0. Även om 
den här annonsen är gratis, behöver vi 
pengar till allt från bränsle och reserv-
delar till utrustning och utbildning. 

ALLT I 
DEN HÄR
ANNONSEN 
ÄR GRATIS.  
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Reumatologen
Skånes universitetssjukhus

Reumatologen i Lund bildades redan 
1928 (formellt självständig som klinik 
1947) med Ellen Persson som läkare 
men med klinikchefen för medicinklini-
ken som chef.

1934 kom Gunnar Edström som seder-
mera blev laborator med professors 
namn 1963 och han efterträddes 1964 

av Kåre Berglund. 1982 tillträdde Frank 
Wollheim från Malmö som professor. Han 
följdes av Marjatta Leirisalo-Repo 1998-
2000 och 2002 utnämndes Tore Saxne till 
professor. Sedan 2015 är Anders Bengtsson 
professor i reumatologi. Under Frank Woll-
heims tid blev Ola Nived klinikchef. Ola 
Nived och Gunnar Sturfelt ägnade sig åt 
SLE-forskning och Anita Åkesson startade 
forskning efter initiativ av Frank Wollheim 
kring sklerodermi och skapade en kohort 
som utökats med åren. Gunnar Sturfelt ut-
nämndes till adjungerad professor vilket 
han var fram till sin pension. Elisabet Lind-
qvist blev verksamhetschef 2005 och var 
detta ända fram till 2013.

År 1962 kom Frank Wollheim som un-
derläkare till en ortopedavdelning i Mal-
mö med bl a reumapatienter. Han åkte se-
dan till USA för att forska och under hans 
frånvaro var Folke Lindström reumatolog 
i Malmö. 1968 disputerade Wollheim och 
erhöll specialistkompetens i reumatologi, 
1972 blev han överläkare och fick resur-
ser till ett öppenvårdsteam. Efter vissa 
stridigheter startades slutligen en sluten-
vårdsavdelning i Malmö och antalet vård-
platser utökades senare. 1984 kom Rolf 
Manthorpe från Rigshospitalet i Köpen-
hamn för att verka som sektionschef och 
intresset för Sjögrens syndrom började 
ta fart. 1993 tillträdde Lennart Jacobsson 
som cheföverläkare och samtidigt starta-
de en av de första dagvårdsavdelningarna 
i landet. 1997 återgick reumatologin till 
att vara en sektion inom allmän intern-
medicin. 2004 förordnades Lennart Ja-
cobsson som adjungerad professor i reu-
matologi. 

Mer kring detta i en längre artikel om 
det akademiska Malmö-Lunds historia i 
ett senare nummer av Reumabulletinen.

Reumatologkliniken Lund och invär-
tesmedicinska klinikens reumatologiska 
sektion i Malmö slogs samman 2010 då 
Skånes universitetssjukhus bildades av 
Universitetssjukhuset i Lund och Univer-
sitetssjukhuset MAS. Detta innebar att 

de reumatologiska vårdplatserna i Mal-
mö lades ned och patienter som behöver 
slutenvård istället vårdas på avdelning 51 
i Lund. 

Dagens reumatologi på SUS
I nuläget finns en reuma/hudavdelning i 
Lund med 17 reumatologiska vårdplatser, 
en öppenvårdsmottagning i Malmö respek-
tive Lund, öppenvårdsrehabilitering i Mal-
mö och Lund, bassäng i Lund och tillgång 
till ortopediska klinikens bassäng i Malmö. 
Kliniken är uppdelad i ett Malmöteam res-
pektive ett SLE/vaskulit-, ett sklerodermi- 
och ett artritteam i Lund. Dessutom är lä-
karna på Barnreumatologen fortsättnings-
vis anställda på Reumatologen. 

För närvarande finns ca 150 anställda 
med 21 specialistläkare, varav 10 överlä-
kare, 7 docenter och 2 biträdande överlä-
kare samt 11 ST-läkare och 4 vik under-
läkare på kliniken. Detta kan te sig som 
många läkare, men om man räknar in 
forskningstid så motsvarar detta ca 10 lä-
kartjänster. På Barnreumatologen tjänst-
gör en överläkare och 3 specialistläkare. 
Sedan januari 2014 tillhör kliniken VO 
njurmedicin, reumatologi och gastroen-
terologi med en verksamhetschef som 
är sjuksköterska, varför exempelvis det 
medicinska ansvaret är delegerat. Gastro-
enterologen flyttade 1 april 2016 till VO 
kirurgi. Under VC finns sektionschef och 
områdeschef. Sektionschefen är chef över 
läkarna och forskningsanställda medan 
områdeschefen är chef över tre enhets-
chefer. VO-ledningen består således av 
representanter för två olika specialiteter. 
Inom reumatologin finns ett reumaråd 

som möts var tredje vecka och fattar mer 
exekutiva beslut. 

Under 2015 ledde besparingar till att 
kön till återbesök växte ytterligare och 
vårdgarantin till nybesök inte kunde hål-
las från juli månad och framåt. Ett sätt att 
minska kön under senare år har varit att 
kalla till sjuksköterskebesök istället för 
återbesök hos läkare. Under innevarande 
år har en tillgänglighetssatsning gjort att 
kön till nybesök gått ned något men ännu 
är det oklart om medel kommer att tillfö-
ras för att få ned kön till återbesök. Det 
är svårt att veta vad som egentligen gäller, 
men att bromsa och gasa samtidigt är en 
svår kombination.

Utbildning och forskning
Inom läkarutbildningen har man på ett bra 
sätt kunnat integrera undervisningen av 
läkarstudenter i den kliniska vardagen, vil-

Blocket i Lund. Foto: Roger LundholmAkuten i Malmö. Foto: Roger Lundholm

Läkare vid Reumatologen i Malmö. Från vän-
ster: Pia Lindell, Thiab Saleh, Carl Turesson, 
Sofia Exarchou, Thomas Mandl, Ylva Borgas, 
Peter Olsson.
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ket innebär att det är många av de kliniskt 
verksamma kollegorna som blir involve-
rade i undervisningen. Man kan säga att 
undervisningen genomsyrar den kliniska 
verksamheten, vilket alla vinner på. Utbild-
ningen för medicine studerande på Reuma-
tologen brukar vara mycket uppskattad och 
man har ofta varit nummer ett eller två när 
studenterna fått tycka till under termin 7. 
Amanuens Jon Einarsson valdes till bästa 
handledare VT 2016. 

Det finns också ett långvarigt samar-
bete med forskargruppen för molekylär 
skelettbiologi som organisatoriskt ligger 
tillsammans med avdelningen för reu-
matologi på universitetssidan. Denna 
forskning syftar till att förstå funktion 
och struktur för olika proteiner i matrix 
samt hur dessa interagerar med varandra 
eller med cellerna i vävnaden tidigt i sjuk-
domsprocessen vid RA och artros. Vidare 
studeras olika vävnaders molekylära sam-
mansättning med olika former av proteo-
mik. 

Artritteamet
I artritteamet ingår mottagningsverksam-
het, där man tar hand om patienter med 
olika artritsjukdomar, samt rehabilitering. 
Kärnan i arbetet är teamomhändertagande 
av patienter under hela sjukdomsförlopp. 
Patienter med nydebuterad artrit träffar 
teamet ca 6 veckor efter att diagnosen har 
ställts. I teamet ingår förutom läkaren, en 
sjuksköterska som informerar om den anti-
reumatiska behandlingen samt arbetstera-
peut, fysioterapeut och kurator. Två gånger 
i veckan har man korta möten där teamet 
diskuterar med ansvarig läkare (PAL) beho-
vet av olika insatser för den enskilde patien-
ten. Vid behov av någon form av rehabilite-
ring träffar teamet patienten och planerar 
vilken typ av rehabilitering som lämpar sig 
bäst. Det finns olika rehab modeller: 4 veck-
or lång rehabilitering, eller rehabilitering 
en dag i veckan. Teamet har också ansvar 
för patientundervisningen. Man har bland 
annat återkommande föreläsningar om 
perifera artriter och spondartriter med ge-
nomgång av tillgängliga behandlingar och 
föreläsningar om betydelsen av bl a kost 
och motion.

”Biostrama” är ett unikt projekt som 
finns i Lund med målet att ”strama upp” 
bedömning av behovet av biologisk be-
handling. Detta innebär att alla patienter 
som PAL föreslår att starta någon biolo-
gisk behandling för artrit måste bedömas 
av ytterligare två specialister. I praktiken 
innebär detta att dagbakjouren med hjälp 
av ytterligare en specialist träffar patien-
ten på ett extrabesök och bedömer om 
medicinsk indikation för sådan behand-
ling föreligger. I fall patienten blir ”god-
känd” startas behandlingen samma dag 
av sjuksköterska. En av fördelarna med 

detta är att genom ett rullande schema 
får de flesta specialister bedöma artritpa-
tienter på liknande sätt. En annan fördel 
är att man som läkare kan få hjälp med en 
bedömning av patienter där indikationen 
är mer tveksam. Dessa patienter blir för-
hoppningsvis mer nöjda om ytterligare 
två specialister bekräftar att biologisk be-
handling inte behövs. 

Inom artritteamet pågår flera forsk-
ningsprojekt. Registerforskning med ut-
värdering av olika biologiska läkemedel 
har en lång tradition. Bl a studeras ar-
betsförmåga vid biologisk behandling av 
artrit, hälsoekonomiska aspekter av dessa 
läkemedel, reumakirurgi, vaccination och 
tarmflora vid artrit. 

Sjögrensteamet i Malmö
Vid reumatologens mottagning i Malmö 
har sedan 1984 konsekutiva patienter med 
primärt Sjögrens syndrom registrerats i 
Malmö Sjögrens syndromregister (MSSR) 
och följts både kliniskt och i forskning-
en. Detta arbete startades initialt av Rolf 
Manthorpe, som tidigt insåg hur eftersatt 
både kunskapsläget samt den kliniska upp-
följningen av sjukdomen var. Man började 
därför att systematiskt följa upp dessa pa-
tienter och vid återbesök registrera klinis-
ka och laboratoriemässiga fynd hos dessa 
patienter som sedan successivt blev grun-
den för MSSR. Vidare bidrog detta också 
till utvecklingen av de tidigare använda 

Köpenhamnskriterierna för diagnostik av 
sjukdomen.

MSSR har sedan legat till grund för en 
mängd forskningsarbeten och avhand-
lingar där bland annat överrepresentatio-
nen av lymfom i denna patientgrupp be-
skrivits men även olika prediktorer, något 
som numera systematiskt screenas för vid 
klinisk uppföljning av dessa patienter. Vi-
dare har man genom att koppla MSSR till 
två stora befolkningsstudier, Malmö kost-
cancer och Malmö förebyggande medicin, 
kunnat studera prediagnostiska faktorer 
och härmed lära sig mer om sjukdomens 
utveckling och orsaker. Inre organengage-
mang förekommer hos cirka en tredjedel 
av patienterna och bidrar inte sällan till 
försämrad livskvalitet hos patienterna. 
Internationella samarbeten har resulterat 
i studier kring den genetiska komponen-
ten i sjukdomen men även i utvecklande 
av internationellt accepterade och valide-
rade utfallsmått (ESSDAI och ESSPRI). 
Genom den patientnära forskningen kring 
patienter med primärt Sjögrens syndrom 
har man lärt sig mer om både genetiska 
och miljöfaktorer och om vilka predik-
torer som finns för sämre utfall. Vidare 
har nu utvecklade utfallsmått och inter-
nationellt accepterade klassifikations-
kriterier för sjukdomen gjort det möjligt 
att jämföra sjögrenkohorter från olika 
delar av världen vilket kommer att un-
derlätta för framtida internationella sam- 
arbeten och studier.

SLE/vaskulit/myositteamet 
Inom SLE/vaskulitteamet är man särskilt 
inriktad på de inflammatoriska system-
sjukdomarna. Denna subspecialisering har 
medfört att några har skaffat sig fördjupad 
kunskap om sjukdomar som SLE och sys-

”Kärnan i arbetet är team- 
omhändertagande under
hela sjukdomsförloppet”

Reumatologiska klinikens hus i Lund med den gamla ankdammen i förgrunden. Bild från 
Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 
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temiska vaskuliter där också omfattande 
forskningsverksamhet pågår sedan många 
år. Man har en önskan om att vara en resurs 
för andra reumatologienheterna i Södra 
sjukvårdsregionen vid extra komplicerade 
systemsjukdomsfall. Eftersom de inflam-
matoriska systemsjukdomarna involverar 
många olika organsystem är det viktigt att 
ha bra samarbete med närliggande specia-
liteter. Något som visat sig vara både effek-
tivt och kvalitetshöjande är att arbeta inom 
de olika nätverk och specialmottagning-
ar som under lång tid byggts upp mellan 
reumatologi och exempelvis njurmedicin, 
ögon, ÖNH, hud och neurologi. Detta sker 
genom konferenser med dessa specialiteter 
och genom gemensamma mottagningar. En 
särskild SLE-sjuksköterskemottagning har 
byggts upp för denna patientgrupp där det 
finns möjlighet att följa patienterna nog-
grant för att identifiera försämring av sjuk-
domen i ett tidigt skede eller då behandling 
initieras vid sjukdomsdebut. Det har visat 
sig att detta leder till färre inläggningar 
inom slutenvården. Forskningsverksam-
heten omfattar klinisk och epidemiologisk 
forskning där incidens, prevalens, komor-
biditet och överlevnad studeras. Liksom 
för flera andra diagnoser vid kliniken har 
patienter följts under mycket lång tid, ofta 
sedan tidigt 80-tal och genom samarbeten 
nationellt och internationellt. Den tran-
slationella delen berör autoantikroppar, 
komplementsystemet, typ I IFN systemet, 
neutrofiler och man har nytta av den sto-
ra biobanken där serum och plasmaprover 
frusits ned regelbundet sedan 80-talet. 

Under s k SLE-veckor kallas patienter 
med denna diagnos till mottagningen för 
provtagning och läkarbesök. Under myo-
sitdagar kallas patienter för att träffa tea-
met och för att få en strukturerad uppfölj-
ning exempelvis med myositstatus och 
HRCT lungor när detta är aktuellt.

De drygt 100 patienterna med myosit är 
till stor del inlagda i SRQ och tillgängliga 
för Swemyonet. Våren 2016 anordnades 
en myositträff för patienter för aktuell in-
formation kring diagnos och behandling 
samt möjlighet att lära känna andra med 
denna ovanliga diagnos.

Vid reumatologiska kliniken bedrivs 
forskning om systemiska vaskuliter med 
inriktning på klinisk forskning, epide-
miologi och komorbiditeter. Vaskulit-
forskningen bedrivs i samarbete med 
bl a specialistenheter som njurmedicin, 
klinisk epidemiologi och avdelningen för 
cancerepidemiologi vid Lunds universi-
tet. Det internationella samarbetet be-
står f f a av vaskulit- och lupuskliniken i 
Cambridge och reumatologiska kliniken i 
Philadelphia. På reumatologiska kliniken 
i Lund registreras samtliga fall av ANCA- 
associerade vaskuliter inom ett välde-
finierat geografiskt område (700 000 

invånare) runt Malmö och Lund. Regist-
rering är retrospektiv mellan 1997 och 
2003, men prospektiv med samtliga fall 
diagnostiserats sedan 2003. Förutom 
ANCA-vaskuliter studeras även patienter 
med Mb Behçet, Takayasuarterit och hy-
pokomplementemisk utrikariell vaskulit 
(HUVS). Det finns också ett mångårigt 
projekt inom epidemiologi och komorbi-
diteter vid jättecellsarterit. Teamet kring 
vaskulitforskningen vid SUS består av 
två seniorforskare, två doktorander och 
fyra ST-kollegor vid kliniken. I den kli-
niska vardagen finns ett unikt samarbete 
med ÖNH-kliniken SUS med gemensam 
vaskulitmottagning på ÖNH i Lund. På 
denna mottagning ses patienter med GPA 

(Wegener) och med IgG4 systemisk sjuk-
dom tillsammans med två ÖNH-specia-
lister med stort intresse och erfarenhet 
kring vaskuliter. På ÖNH-vaskulitmot-
tagningen diskuteras handläggning och 
ställning tas till terapibyte eller ytterliga-
re undersökning/utredning. I samarbete 
med kollegorna på njurkliniken SUS finns 
sedan länge ett välfungerande vaskulit-
nätverk. Förutom njurläkare och reuma-
tologer ingår representanter från ögon, 
hud, neurologi och lungmedicin i detta 
nätverk. Man träffas regelbundet och nät-
verket uppdaterar sitt vaskulit-PM vart-

annat år med genomgång av riktlinjer för 
behandling av patienter med ANCA-vas-
kuliter och Mb Behçet. 

Sklerodermiteamet
I Lund kallas systemisk skleros för sklero-
dermi. Det kan vara svårt att välja behand-
ling för de svårast sjuka och det kan vara 
svårt att ställa diagnos för de lindrigt sjuka. 
Därför har det varit en framgångsfaktor att 
renodla och samla verksamheten på ett fär-
re antal läkare som blivit samtränade i att 
göra bedömningar av huden och skickliga 
på kapillärmikroskopi. Tack vara ett mycket 
gott samarbete med inremitterande reuma-
tologer har man också kunnat ta emot och 
bedöma patienter från andra delar av lan-
det. Eftersom den terapeutiska arsenalen 
inte är lika skarp som den som vid artrit-
sjukdomar används i stor utsträckning hela 
teamet där sjuksköterska och paramedici-
nare spelar en betydande roll, inte bara i be-
handlingen utan också i bedömningen. Det 
kan röra sig om vilken patient som har bäst 
nytta av elektriska värmevantar att använ-
da på arbetet eller när man ska påbörja el-
ler avsluta antibiotikabehandling av infek-
terade sår. Precis som andra reumatologer 
arbetar man multidisciplinärt, men istället 
för att främst samarbeta med ortopeder och 
handkirurger ser nätverket lite annorlunda 
ut. Samarbetet sker främst med kardiolo-
gi, lungmedicin, klinisk fysiologi, radiolo-
gi, njurmedicin och gastroenterologi. Inte 
sällan spikas rätt differentialdiagnos efter 
magnetkameraundersökning av hjärta eller 
HRCT av lungor. Varje måndag eftermid-
dag äger HRCT-rond rum i samband med 
klinikens ordinarie röntgenrond. Patien-

Läkare vid Reumatologen i Lund. Fr v (bakre): Caroline Bohm, Helena Tydén, Jon Einarsson, 
Giovanni Cagnotto, Petrus Linge, mitten: Arya Dawar, Tor Olofsson, Roger Hesselstrand, 
Meliha Kapetanovic, Aladdin Mohammad, främre: Dirk Wuttge, Izabela Bartosik, Elisabet 
Lindqvist

”Med patienter med ovanliga 
diagnoser följer ansvaret att 
hjälpa genom forskningen”
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terna följs i ett lokalt register men är också 
registrerade i det europeiska registret EUS-
TAR och i SPAHR (Svenska PAH-registret). 

Eftersom sklerodermi ofta utvecklar 
sig på ett förutsägbart sätt passar den-
na sjukdom väl för ett strukturerat upp-
följningssystem där det finns ett något 
mindre behov av akuta åtgärder. Svårare 
sjuka patienter och större utredningar 
sker i slutenvård/dagvård och övriga ses 
i öppenvård.

När man har förmånen att träffa många 
patienter med en ovanlig diagnos följer 
också ett ansvar att hjälpa framtida pa-
tienter genom medicinsk forskning. Se-
dan 1982 har man följt över 800 patienter 
med sklerodermi och med hjälp av insam-
lade uppgifter och nedfrusna blodprover 
deltar man i den världsomspännande 
forskningen med syfte att göra livet dräg-
ligare för just dessa patienter. 

Barnreumatologi Lund
Barnreumatologin i Lund läkarbemannas 
av Reumatologiska kliniken. Detta har sin 
grund i att kliniken vårdat barn med reu-
matisk sjukdom sedan 1920-talet och som 
första enhet i Sverige 1938 startade en 
vårdavdelning för reumatiskt sjuka barn, 
då dominerad av reumatisk feber. Avdel-
ningen och öppenvårdsverksamheten stan-
nade kvar på kliniken fram tills barn- och 
ungdomssjukhuset (BUS) öppnade 2001. 
Anställda läkares utbildningsbakgrund har 
över tiden skiftat (reumatologer och/eller 
barnläkare) men verksamheten har alltid 
bestått av dedikerade personer. 

Liksom övrig sjukvård och reumato-
logi har verksamheten alltmer blivit en 
öppen- vårdsverksamhet. Som ett resul-

tat av bättre behandlingsmöjligheter har 
den för 30 år sedan fulla avdelningen, inte 
minst av patienter i behov av ortopedki-
rurgi, ersatts av en expanderande mottag-
ning. Det primära upptagningsområdet 
är sydvästra Skåne men enheten utgör en 
resurs i stor omfattning för övriga Skåne 
men även Södra Sjukvårdsregionen.

Årligen kommer drygt 150 nya barn och 
ungdomar för bedömning. En mindre del 
av dessa visar sig ha reumatisk sjukdom 
och nytillskottet av juvenil idiopatisk ar-
trit är årligen 30-40 patienter. De som 
arbetar med barnreumatologi kan inte 
subspecialisera sig inom delar av områ-
det utan handlägger primärt den ”breda 
reumatologin”. Flera av de riktigt ovan-
liga tillstånden hos barn, t ex systemisk 
vaskulit, kräver regelmässigt hjälp av 
kollegorna på vuxensidan. För de patien-
ter som ”stannar kvar” på dagvård/mot-
tagning finns ett klassiskt reumateam att 
tillgå.

Historiskt har verksamheten väsent-
ligen varit kliniskt inriktad och ett stort 
fokus har legat på att skapa bra sjukvård 
för patienterna. Under senare tid har 
dock ett forskningsarbete startat med en 
epidemiologisk och en mer laborativ in-
riktning på immunologi.

Framtidens reumatologi SUS
Just nu pågår i Region Skåne en diskussion 
om framtidens Skånes universitetssjukhus. 
Det har beslutats om att behålla sjukvård i 
både Malmö och Lund. I Lund kommer ett 
traumacenter (Level 1) att etableras och 
övriga verksamheter tvingas sannolikt pla-
ceras därefter. Ett förslag har framkommit 
som kan tolkas som om all reumatologi ska 

placeras i Malmö medan det redan är be-
slutat att Reumatologens byggnad i Malmö 
ska rivas 2022! Vi har inför utredningen av 
framtidens SUS framfört att reumatologi 
behövs på båda orterna särskilt med tanke 
på att universitetets medicinska institu-
tioner i Malmö och Lund inte kommer att 
förändras och att den kliniska forskningen 
kräver tillgång till patienter på båda orter-
na. Var de reumatologiska slutenvårdsplat-
serna hamnar är i nuläget oklart men en 
möjlighet skulle kunna vara en avdelning 
med reumatologiska och njurmedicinska 
vårdplatser. Ett förslag föreligger också 
om ett inflammatoriskt centrum men vad 
det innebär i praktiken är oklart. När det 
gäller utbildningen av antalet ST-läkare är 
den tillfredsställande på Reumatologiska 
kliniken SUS men problematisk vid andra 
reumaenheter i Skåne. Frågan är också vid 
vilka sjukhus reumatologisk verksamhet 
kommer att bedrivas i framtiden.

Ett ökat samarbete med andra reuma-
enheter med möjlig samordning av resur-
ser kommer att bli viktigare i framtiden 
med snävare ekonomiska ramar. SPESAK 
reumatologi fungerar sedan flera år till-
baka med regelbundna möten.. Sedan 
mer än 15 år tillbaka träffar chefen för 
reumatologen Reumatikerdistriktet och 
regionpolitikerna två gånger per år, vilket 
ger en god möjlighet att diskutera aktu-
ella problem inom den Reumatologiska 
kliniken SUS.

Sektionschef
Jehns Christian Martineus

med medarbetare
Reumatologiska kliniken SUS

Jehns Ch Martineus och Anders Bengtsson samt  barnreumatologerna Bengt Månsson, Robin Kahn, Michele Compagno. I förgrunden Elisa-
bet Åstrand.
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Långsiktighet - en nyckel för
att våga satsa och tänka större

Anders Bengtsson blev i höstas utnämnd 
till professor och chef för reumatologi 
och molekylär skelettbiologi vid Skånes 
Universitetssjukhus i Lund. Vid sidan av 
forskning och chefsarbete, drivs han av 
ett genuint intresse för fjärilar och fåg-
lar. Sommargylling är en favorit.

Det har gått några månader sedan Anders 
Bengtsson flyttade in i sin efterträdare,Tore 
Saxnes, arbetsrum. 

Det är nymålat i vitt och högt i tak. Med 
ljusinsläpp från två väderstreck förstärks 
upplevelsen av rymd och luftighet.

Borta är de väggfasta hyllorna och om 
någon vecka ska de nya möblerna med 
hörnsoffa och sköna fåtöljer vara på plats.

– Jag vill inte ha det så belamrat och har 
velat skapa ett harmoniskt och inbjudande 
mötesrum för kollegor och studenter. Med 
internet kan man ju i dag utforma digitala 
bibliotek, vilket innebär att man inte längre 
behöver samla på sig som förr.

Studier av livscykler
Det har gått drygt 30 år sedan han började 
på läkarlinjen i Lund. Men det hade lika 
gärna kunnat bli biologiprogrammet. Ända 
sedan han var liten har Anders Bengtsson 
fascinerats av naturen, av djurs och växters 
livscykler. Han har ett passionerat intresse 
för fåglar och fjärilar och kan fortfarande 
fascineras av att följa larvers utvecklings-
stadier från ägg, larv och puppa till fullbil-
dad fjäril.

Precis som fåglar har fjärilar ett flyttbete-
ende som liknar det man finner hos många 
fågelarter. Det märkliga med fjärilar är 
dock att det inte är samma individer som 
migrerar fram och tillbaka. Det kan gå flera 
generationer mellan en flytt i ena riktning-
en och en återflytt i den andra.

– Många fjärilar är oändligt vackra att tit-
ta på, men det är inte bara så enkelt. Jag kan 
bli lika fascinerad av nattfjärilar som kan 
vara ganska oansenliga. Kanske handlar det 
om livscykeln som är möjlig att studera. Det 
händer fortfarande att jag tar med mig en 
växt hem som bär på en fjärilslarv för att få 
möjlighet att följa den hela vägen till en fly-
gande fjäril.

Sedan barnsben har han även sysslat med 
ornitologi. Bästa avkopplingen på fritiden, 
menar Anders Bengtsson, är att ströva runt 
med kikare runt halsen och lyssna efter 
någon av de drygt 250 häckande fågelarter 
som finns i Sverige. Favoritfågel är sommar-

gylling, en skygg sprakande gul, närmast 
tropisk fågel med en flöjtande sång.

– Tyvärr ser man den inte så ofta, men om 
man väl gör det kan den sitta i bakgrunden 
och lysa som en sol, det är häftigt. 

Krokig väg till läkare
Vägen till läkarprogrammet gick via intres-
set för biologi och en vägran att göra lum-
pen. Han beviljades vapenfri tjänst som 
vårdbiträde i Halmstad, där han också är 
uppvuxen.

Möten med olika slags människor och 
miljöer inom långvård, akutvård och in-
ternmedicin fick honom sakteliga att tänka 
om.

– Jag hade bra betyg, men behövde höja 
dem ytterligare genom att skaffa arbetslivs-
poäng, för att bli antagen till läkarutbild-
ningen.

Under två år hann han med att arbeta 
med utvecklingsstörda barn, i hamnen som 
stuvare, på en skumplastfabrik och inom 
service på lokaltåget.

– Det var två viktiga år. I efterhand har 
jag insett hur värdefullt det var att vistas i 
så olika miljöer och få perspektiv utifrån 
skilda erfarenheter. Det gav mig nog en öd-
mjukare inställning till livet som jag haft 
nytta av i yrket som läkare och forskare, sä-
ger Anders Bengtsson.

Redan tidigt under grundutbildningen 
kom han i kontakt med forskning. Han ham- 
nade på ett virologlabb och påbörjade ett 
forskningsprojekt om retrovirus och SLE, 
som senare skulle bli grunden till ett av-
handlingsarbete.

Under AT gjorde han en kort paus från 
forskningen, men insåg ganska snabbt att 
han ville tillbaka till labbet. Parallellt med 
sin specialisttjänstgöring, arbetade han in-
tensivt med grundforskning.

– Jag kom tidigt i kontakt med Jonas 
Blomberg, numera professor emeritus i vi-
rologi samt Gunnar Sturfelt, som med tiden 
kom att bli min huvudhandledare. Gunnar 
och Ola Nived har skolat mig och varit två 
viktiga mentorer inom SLE-forskningen.

Bred förankring
Anders Bengtsson började på reumatolo-
giska kliniken i Lund 1993 och disputerade 
år 2000 på en avhandling om miljöfakto-
rers och värdfaktorers betydelse för upp-
komst av SLE, samt viktiga förändringar av 
immunsystemet som kan återspegla bak-
omliggande sjukdomsmekanismer (”On the 
etiology and pathogenesis of systemic lu-
pus erythematosus with special reference 
to environmental factors”).

– Det jag framförallt lärde mig från mitt 
avhandlingsarbete var värdet av att vistas 
i olika miljöer och komma i kontakt med 
såväl klinisk som etiologisk och experimen-
tell samt epidemiologisk forskning. Jag fick 
närma mig problem och frågeställningar 
utifrån olika perspektiv och angreppssätt 
och det har jag haft stor nytta av. Jag ser 
stora fördelar med att ha den här breda för-
ankringen.

Ett av de viktigaste uppdragen som pro-
fessor, menar Anders Bengtsson, är att lyfta 
reumatologisk forskning och undervisning 
till toppklassnivå och stärka en nära sam-
verkan med sjukvården. 

Flera av forskargrupperna som utgår från 
klinisk reumatologi har också experimen-
tell verksamhet i olika omfattning. Detsam-
ma gäller forskare i molekylär skelettbio-
logi som har en nära kontakt med klinisk 
reumatologi.

– Vi har ett translationellt fokus i Lund, 
men det kan stärkas ytterligare. Forskning-
en behöver stå på flera ben där den kliniska, 
epidemiologiska och experimentella forsk-
ningen byggs i hop så att helheten tas till 
vara. Det är framförallt den experimentella 
delen som jag skulle vilja se blir starkare. 

Anders Bengtsson
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Jag försöker därför uppmuntra våra dok-
torander att vistas kortare eller längre tid 
på labb för att fördjupa kunskapen i prekli-
niska frågor och få en djupare förståelse för 
olika verkningsmekanismer. Vid diskussio-
ner på kliniken är det viktigt att ha med en 
sådan bakgrundskunskap.

Den stora utmaningen, menar han, är 
dels att hitta finansieringsmöjligheter, men 
också att kunna frigöra doktorander från 
klinisk tjänstgöring i en pressad sjukvård.

Biomarkörer i fokus
Anders Bengtsson har efter sitt avhand-
lingsarbete fortsatt med SLE-forskning. 
Hans forskning omfattar både klinisk 
forskning om bland annat prognos och oli-
ka organmanifestationer, och experimen-
tell forskning med fokus på antikroppar, 
autoantigen, celldöd, neutrofila granulocy-
ter samt effekter av immunkomplex. 

– SLE är en komplex och komplicerad 
sjukdom och tyvärr finns det ännu ingen 
optimal behandling som kan minska organ- 
skador och förbättra överlevnaden. Det är 
svårt att diagnosticera sjukdomen och vi 
behöver utveckla biomarkörer för att hitta 
sjukdomen tidigare, men också för att bli 
bättre på att monitorera sjukdomen. Många 
prövningar har misslyckats genom åren och 
vi har lärt oss mycket från dessa försök. Nu 
har vi äntligen biologiska läkemedel även 
för SLE och lovande interferon-blocke-
rande läkemedel på gång, jag känner mig 
hoppfull. Om det är någonstans man ska 
intervenera i immunsystemet så är det nog 
i interferon-systemet och B-celler, från vad 
vi vet idag.

Vid SLE fungerar inte komplementsyste-
met som det ska, vilket får till följd att im-
munkomplex fastnar i vävnader.

Under sitt avhandlingsarbete studerade 
Anders Bengtsson patienter med SLE och 
fann att de tycktes ha lösliga faktorer i blo-
det (faktorer som består av antikroppar och 
immunstimulerande DNA). När man till-
satte SLE-serum till en speciell grupp vita 
blodkroppar startade en kraftig produktion 
av interferon-alpha, så kallade immunkom-
plex och som troligtvis är en viktig faktor 
för denna process. 

– När vi tillsatte SLE-serum till olika 
celler såg vi också en annan tydlig effekt, 
SLE-serum visade sig ha en kraftig toxisk 
effekt så att cellerna dog i apoptos. Men, av 
någon outgrundlig anledning, upphörde fe-
nomenet när vi skulle studera detta mer i 
detalj. Nu skulle jag vilja återuppta den här 
idén och se om vi kan komma vidare och i 
slutänden hitta nya behandlingsprinciper.

Långsiktighet en nyckel
Oavsett om det handlar om fjärilar, fåglar, 
interferon-system eller vardagen på klini-
ken, drivs Anders Bengtsson av en stark vil-
ja att försöka förstå hur saker hänger sam-
man från grunden.

– Jag kan fascineras av samband och 
det är fantastiskt att få arbeta i miljöer där 
man arbetar med just detta. Jag har alltid 
varit nyfiken och har nog ganska lätt för 
att bli entusiastisk, oavsett område. Det är 
lika fascinerande att vara på labbet som att 
förstå samhällsmedicinska frågor med ut-
maningar som växande hälsoklyftor, säger 
Anders Bengtsson.

Förutom forskning inom SLE och arbetet 
med att stärka den translationella forsk-
ningen vid avdelningen för reumatologi och 
molekylär skelettbiologi i Lund, skulle han 
gärna vilja se att man från statens sida foku-
serar mer på långsiktighet.

– Det handlar dels om finansiering, men 
kanske framförallt om attityd. Det tar kan-
ske minst fem år för att kunna åstadkomma 
något av värde. I dag är många av anslagen 
dessvärre alltför korta, det tar ju i regel 
minst ett år bara att komma fram till och 
formulera ett bra projekt. Långsiktighet är 
ett nyckelord om man ska våga satsa och 
tänka lite större, säger Anders Bengtsson.

Eva Nordin

Nyfiken på:

Namn: Anders Bengtsson
Ålder: 54
Arbetar: Professor och chef för reumatolo-
gi och molekylär skelettbiologi samt överlä-
kare vid Skånes Universitetssjukhus i Lund.
Ett viktigt genombrott jag skulle vilja se: 
Att finna metoder så att det går att studera 
samverkan av miljöfaktorer och genetiska 
faktorer för utveckling av reumatisk sjuk-
dom på riktigt!
Gör när jag inte arbetar: Springer och 
cyklar gärna långt. Och spelar piano i ett 
jazzband. Och kollar fåglar och fjärilar.
Gillar: Ostron
Ogillar: Dragspel
Drömmer om: Komponera egen musik

Makaonfjäril

Sommargylling
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NYTT FRÅN SRQ · Sofia Ernestam

Nytt från SRQ
Har ni hittat de nya instruktionsfilmer-
na till SRQ som ligger på hemsidan? Per- 
fekta för nya medarbetare eller som en 
påminnelse.

På kvalitetsregisterkonferensen i mit-
ten av april visades filmen om SRQ 
(finns på den engelska hemsidan) för 

alla 850 deltagare. Det är 25 register som 
utvecklat egna visualiseringar som en ef-
terföljd av Staffan Lindblads pionjärarbete.

Kvalitetsregistrens vana att hantera stru- 
kturerade data och vilja att vara med och 
bidra i de stora nationella satsningar på 
eHälsa, vårddokumentation, nationellt ord-
nat införande av läkemedel, som underlag 
för kunskapsstyrning med mera, var alla in-
spel till landsting och regioner som just nu 
funderar på den fortsatta finansieringen av 
kvalitetsregistren.

Under satsningen har många register ut-
vecklats mycket men mycket återstår, bland 
annat för att IT-utvecklingen inte alls nått 
så långt som förhoppningarna när satsning-
en startade. Något som också väckt stort in-
tresse bland huvudmännen är SRQ/ARTIS 
näringslivssamverkan. 

Ta er en titt på ökningen av antalet PER 
registreringar över tid! PER är verkligen 
etablerat ute på klinikerna nu, jätteroligt! 
Undrar hur det blir 2016, det är några kli-

niker som verkligen håller på med breddin-
förande nu så ökningstakten kommer nog 
hålla i sig. 

SRQ-kansliet besöker under våren Lin-
köping, Västerås och Malmö. Om din klinik 
vill hålla kurs under hösten – kontakta Inga 
eller Lotta på SRQ- kansliet! Under Reuma-
veckan kommer flera workshops hållas för 
både nya och mer vana användare, anmäl 

er redan gärna nu. Tid och plats framgår i 
Reumaveckans program.

Vi önskar er alla en skön sommar!

Sofia Ernestam
registeransvarig SRQ
sofia.ernestam@ki.se

35710

27963

42293

19997

12666

7886

3909

300

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0 -

Antal pa� enter som gjort PER-registrering

10000 -

20000 -

30000 -

40000 -



ReumaBulletinen Nr 111 · 3/201636

HISTORIA MED IDO · Gikt

Gikt - historia och
naturalförlopp

Podager, det klassiska giktanfallet, är 
dramatiskt åskådliggjort i James Gillrays 
konstverk från 1799 (figur 1). Smärtan, 
oförklarlig och som en blixt från klar 
himmel, kan snabbt bli olidligt intensiv.

Sjukdomen är känd sedan antiken. Hip- 
pokrates, läkekonstens fader, konsta-
terar kort och koncist i en av sina afo-

rismer (VI: 49): Hos podagersjuka lägger sig 
inflammationen och försvinner sjukdomen 
inom 40 dagar (8). Podager härleds från 
grekiskans pous = fot och ager = slag. Gikt-
begreppets etymologi är mera oklar. Sanno-
likt är grunden latinets gutta = droppe (7). 
Under antiken ansågs sjukdomar bero på 
felaktig sammansättning av kroppsvätskor-
na (fyrsaftsläran). Sjuklig vätska droppade 
från hjärnan in i lederna. 

Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723), 
mikroskopets uppfinnare, undersökte gikt- 
knölar, tofi, och fann att dessa bestod av 
långa sylvassa föremål, som han liknade vid 
”bitar från en hästsvans” klippta till längder 
motsvarade en sjättedels inch, fig.2. Han 
tyckte att dessa spetsiga föremål mycket väl 
kunde förklara smärtan, men det förbryl-
lade honom att den upphörde efter några 
veckor. Tofi försvann ju inte! Han rappor-
terade sina fynd i brev 1679 och 1684 till 
Royal Society i London (5, 6), men utan att 
detta fick någon större publicitet eller er-
kännande. Under 1700-talets sista decen-
nier analyserade den svenske kemisten och 
apotekaren Carl Wilhelm Scheele (12) och 
engelsmannen Wollaston (13, 14) material 
från tofi och njurstenar hos giktsjuka. Inne-
hållet utgjordes av en dittills okänd syra, 
som de kallade konkretsyra. Den fick sena-
re namnet urinsyra. Engelsmannen Alfred 
B. Garrod (1819-1907), som ibland kallats 
den moderna reumatologins fader, visade 
1848 att giktsjuka har förhöjda nivåer av 
urat i blod (hyperurikemi) (1). Han kon-
struerade också ett semikvantitativt test 
(Garrods trådtest) för bestämning av urat-
nivåer i blod, fig. 3. Detta är ett av de första 
exemplen på tillämpad laboratoriemedicin. 
Vid testning blandas serum med ättiksyra 
och i denna lösning doppas en tunn ulltråd. 
Eventuell urinsyra utfälls inom en till två 
dygn på tråden. Ju högre urathalt desto fler 
bildade kristaller. 

Vid mikroskopi av material från tofi och 
giktdrabbade leder klarlade Garrod, att ut-
fällt material bestod av urinsyra. Han för-
utsade också att detta ämne var orsaken 

till de akuta ledinflammationerna (4). Det 
skulle dock dröja drygt ytterligare 100 år 
innan denna kunskap blev allmängods och 
allmänt accepterad. År 1961 visade ameri-
kanerna David McCarty och Joseph Hol-
lander, att uratkristaller lätt kunde påvisas 
i ledexsudat från giktsjuka med hjälp av 
polarisationsmikroskop (9). Senare visade 
de och andra också experimentellt att gikt-
kristaller triggar ett flertal inflammations-
kaskader.

Naturalförlopp
Giktsjukdomens naturalförlopp är välkänt 
sedan den tid då kausal behandling sakna-
des. Det är framför allt medelålders män 
som drabbas. Hippokrates låter oss veta: En 
kvinna får ej podager, så länge hon har sin 
menstruation (VI: 29). I över 75 % av fall-
en kommer den första attacken i stortåns 
grundled. Anfallet klingar av inom en till 
tre veckor. I takt med att inflammationen 
lägger sig ses ofta fjällning på de hudytor 
som tillhör drabbat ledområde. Därefter 
följer ett fritt intervall. Detta kan variera 
i längd från veckor, månader till år, men i 
mer än 60 % av fallen kommer en ny attack 
inom ett år. Så småningom drabbas allt fler 
leder och även extra-artikulära strukturer.

Kronisk tofös gikt
Efter i medeltal tio år utvecklas i obehand-
lade fall ett kroniskt toföst stadium, som 
kännetecknas av uratutfällningar i mjukde-
lar och leder. Giktknutor, tofi, kan bildas i 
synovia, subkondralt ben, olekranonbursa 
och subkutan vävnad längs leders extensor-
sidor. Det klassiska stället är utmed ytterö-

rats kant. Här syns och känns vita, subkuta-
na, hårda, små rundade och oömma knutor, 
tofi, fig. 4. Sådana förändringar är praktiskt 
taget specifika och fastställer diagnosen. 
Tofi utmed underarmarnas sträcksidor och 
i olecranonbursan har palpatoriskt en helt 
annan konsistens än de reumatiska noduli 
som förekommer vid RA. Tofi kan brista 

Fig	  1	  

Figur 1. Akut giktattack så som den förevi-
gats av den engelske konstnären James Gill-
ray i en målning från 1799. Originalet finns 
på Philadelphia Museum of Art. 

Fig	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  fig	  3	  

Figur 2. Antoni van Leeuwenhoeks teckning 
av uratkristaller (6).

Fig	  4	  	  	  

Figur 4. Tofi av klassiskt utseende och loka-
lisation såsom de illustreras i Garrods första 
monografi (3).

Fig	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  fig	  3	  

Figur 3. Rikligt med uratkristaller på ulltråd. 
Garrods trådtest (2).
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och då töms ett vitt tandkrämsliknande 
material ut, vars huvudbeståndsdel är urat-
kristaller. Tofibildning i och runt leder or-
sakar så småningom en deformerande och 
destruerande artrit, fig 5. I smålederna 
utvecklas en karakteristisk kloliknade för-
ändring, Martells Hook, fig. 6. Graden och 
hastigheten i tofibildningen är korrelerad 
till hyperurikemins nivå. 

Hos obehandlade giktsjuka utvecklas 
i 20-40 % av fallen urinsyrakonkrement 
i urinvägarna. I svåra fall leder detta till 
urinsyra-nefropati med njurinsufficiens 
och ibland terminal njursvikt. Förr var det-
ta en vanlig dödsorsak hos giktsjuka. Kon-
krementbildningens svårighetsgrad är ock-
så korrelerad till hyperurikemins nivå.

Behandling
Redan under antiken upptäckte man att 
tinkturer gjorda på extrakt av Tidlösa var 
ett effektivt smärtlindrande medel mot 
podager (7). År 1820 kunde de franska ke-
misterna PJ Pelletier och JB Caventou 
renframställa den aktiva substansen, al-
kaloiden kolkicin (11). Namnet syftar på 
Tidlösans latinska namn, Colchicum au-
tumnale, och landet Colchis (motsvarar 
ungefär nuvarande Georgien) där Tidlösa 
växte rikligt under antiken, fig. 7. Tabletter 
innehållande kolkicin används än idag vid 
behandling av akuta giktanfall. Effekten är i 
stort sett specifik, dvs. ledsmärtor av andra 
orsaker än gikt lindras sällan. Detta goda 
svar är diagnostiskt signifikant, vilket ofta 
framhålls i äldre läroböcker. 

Garrod insåg att hyperurikemin sanno-
likt var en nyckelfaktor för uppkomsten 

av giktattacker och att de förhöjda uratni-
våerna i blod kunde förklaras av minskad 
utsöndring via urinen (4). Så småningom 
kunde detta bekräftas och därmed fanns 
förutsättning för kausal behandling genom 
urinsyresänkande läkemedel. Det första lä-
kemedlet av detta slag var cinchophen (Ato-
fan), som introducerades 1908 (10). Idag 
har vi tillgång till ännu effektivare medel i 
form av såväl urikostatika och urikourika 
som urikolytika (urikas). Redan idag finns 

publicerade fallbeskrivningar åtföljda av 
illustrativa bilder som visar hur tofi ”smält 
bort”/försvunnit efter en tids behandling 
med urikashämmare.

Nutid
Gikt har under de senaste decennierna bli-
vit allt vanligare på grund av att såväl in-
cidens som prevalens ökat. Detta beror på 
hyperurikemidrivande faktorer som stigan-
de medelålder, ökande medelvikt och tillta-
gande användning av lågdos ASA. Kunska-
pen om giktens etiologi och patogenes har 
också påtagligt ökat. Uratkristaller triggar 
inflammation via bildandet av en leuko-
cytär inflammasom som leder till IL-1 β 
frisättning. Urattransporten i njurarnas tu- 
bulisystem har visats ske via specifika 
transportmolekyler, en sådan är URAT 1. 
Denna nya kunskap öppnar för helt nya be-
handlingsalternativ. 

Historieberättare
Ido Leden

senior reumatolog, Kristianstad
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”Tabletter innehållande
kolkicin används än idag

vid akuta giktanfall”
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Figur 6. Klassisk giktförändring i dipled med 
typisk benkrok (pilen), ”Martels hook”. (Foto 
Ido Leden).
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Figur 7. Tidlösa (Colchicum autumnale) blom- 
mar på hösten medan bladsättningen sker på 
våren, därav det alternativa namnet Nakna 
jungfrun. Framförallt är löken rik på kolkicin. 
Frimärke utgivet i Tjeckoslovakien 1965. 

Fig	  5	  

Fig	  5	  

Fig	  5	  

Figur 5. Kronisk tofös gikt med stora tofi i ole-
cranonbursa och fingrarnas småleder. Note-
ra också kristallutfällningarna på knäledens 
broskytor, från Garrods första monigrafi (3) 
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Professor Gunnar Sturfelt, Bjärred har 
avlidit i en ålder av 71 år efter en tids 
sjukdom.

Gunnar växte upp i Torsås i södra 
Kalmar län och efter studentexa-
men läste han medicin i Göteborg. 

Via några läkarvikariat, bland annat på 
Spenshults reumatikersjukhus kom han 
åter till födelsebygden och Kalmar lasarett.

Första gången jag träffade Gunnar var i 
februari 1973 på medicinkliniken i Kalmar. 
Gunnar och jag fick som underläkare dela 
på en medicinavdelning och vi trivdes ge-
nast bra tillsammans. Gunnar, som den nå-
got äldre kollegan lärde mig mycket av in-
ternmedicinens grunder och jag blev även 
snabbt välkomnad till familjen. När sedan 
chefen i Kalmar ville starta reumatologi, 
nappade Gunnar på denna specialisering 
och lockade med mig till Lund. Under någ-
ra år delade vi en tjänst i Kalmar och en i 
Lund och sågs inte så mycket. 

I Lund hamnade vi så småningom, jag 
permanent från 1977 och Gunnar året ef-
ter. Med Kåre Berglund som chef och Björn 
Svensson som inspiratör inleddes vår SLE 
forskning. Gunnar disputerade på sin kom-
plementavhandling 1974 och jag året efter. 
Vi blev snabbt docenter och fick nöjet att 
bygga upp vår SLE enhet, som vi hade star-
tat redan 1980.

Från 1988 blev vi båda mera internatio-
nellt verksamma inom det som senare blev 
SLICC gruppen och Gunnar var där en en-
tusiastisk medarbetare. På hemmaplan i 
Lund växte gruppen och ett tiotal avhand-
lingar med Gunnar som huvudhandledare 
har sett dagens ljus, liksom cirka 250 origi-
nalarbeten där Gunnar varit involverad. Vi 
har fått äran att dela både på Nanna Svartz 
pris och Pfizerpriset för vår forskning. År 
2001 utsågs Gunnar till adjungerad profes-
sor i reumatologi. Även inom sjukvården 
blev Gunnar mycket uppskattad för sitt 
lågmälda sätt och goda patientom-hän-
dertagande. Privat var Gunnar en aktiv 
tennisspelare i många år, gillade jazz med 
specialisering mot Duke Ellington och när 
tid gavs fiskade han gärna. Vi är idag många 
lokalt, nationellt och internationellt som 
sörjer en kär vän, god arbetskamrat och 
nyfiken vetenskapare. Våra tankar går till 
Gunnars familj, hustrun Birgitta samt barn 
och barnbarn. 

Ola Nived

Minnesord - Gunnar Sturfelt
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Studies on the role of auto- 
antibodies and autoantigens

in rheumatoid arthritis and myositis
Author: Cátia Soraia Fernandes Cerqueira, Thesis for doctoral degree (Ph.D.) Akademisk avhandling som för avläggande av 
medicine doktorsexamen vid Karolinska Institutet offentligen försvaras i CMM lecture Hall, L 8:00 Tuesday 1st March, 2016 at 
9:00 o’clock.
Principal Supervisor: Professor Per-Johan Jakobsson, Karolinska Institutet, Department of Medicine, Solna
Faculty opponent: Professor Antony Rosen, Johns Hopkins University School of Medicine, USA Department of Medicine, Divi-
sion of Rheumatology.

Abstract
A major population of patients affected 
with rheumatoid arthritis (RA) and inflam-
matory idiopathic myopathies (IIM, collec-
tively called myositis) is characterized by 
the presence of autoantibodies. The patho-
genic impact of anti-citrullinated protein/
peptide (ACPA) or anti-histidyl transfer 
RNA synthetase (HisRS; Jo1) autoantibo-
dies remains largely unknown. The aims of 
the thesis were to understand the molecu-
lar mechanisms underlying the autoimmu-
ne component (specifically, the auto-an-
tibody and -antigen dynamics) in RA and 
myositis; and to develop ACPA neutralizing 
compounds. 

Paper I
Purified anti-cyclic citrullinated peptide 
antibodies (aCCP2 IgG) were estimated 
to represent ~2% of the total RA IgG pool, 
and demonstrated to display distinct and 
individual reactivities against citrullinated 
epitopes from fibrinogen, collagen type II, 
α-enolase and vimentin. In-vivo generated 
autoantigens in synovial tissue and fluid 
were recognized by aCCP2 IgG. 

Paper II
Anti-CCP2 IgG purified according to the 
methodology described in paper I were in-
jected in mice and shown to induce pain-li-
ke behaviour. The underlying molecular 
mechanism appears to be chemokine-de-
pendent because 1) aCCP2 IgG promoted 
activation of murine osteoclasts with gene-
ration of CXCL1 (human IL-8); 2) aCCP2 
IgG stained CD68-bearing macrophages/
osteoclasts, closely localized to the cal-
citonin gene related peptide (CGRP)-po-
sitive sensory nerve fibers; 3) reparixin, 
a CXCL1/2 receptor antagonist, blocked 
aCCP2 IgG induced pain. 

Papers III and IV
Endogenously citrullinated fibrinogen pep- 

tides were found to be recognized by a lar-
ge portion of sera from the Epidemiological 
Investigation of RA (EIRA) cohort. CCP2+ 
RA sera displayed 65% and 15 % immune 
reactivity against peptides from the fibrino-
gen α chain Cit573 (563-583) and Cit591 
(580-600), respectively. Peptides from the 
β chain, Cit72 (62-81) and Cit74 (62-81), 
were recognized by 35% and 53% of the 
CCP2+ RA patients. The same fibrinogen 
peptides were shown to in vitro individu-
ally bind and block purified aCCP2 IgG in 
a dose-dependent manner, displaying a 
maximum of 83% blockade. Approximate-
ly 90% autoantibodies were neutralized by 
Cit573 and Cit591 combined, and further 
improvement of the blocking capacity was 
registered (>90%) when incubating aCCP2 
IgG with a cyclic version of Cit573. 

Since the peptide Cit573 (also termed 
[Cit573]fib(563-583)) showed the best in-
hibition percentage, a truncated version 

was inserted into the stable framework 
sunflower trypsin inhibitor-1 (SFTI-1, and 
denoted s1[Cit573]fib(566-580)). This com-
pound showed enhanced blocking capacity, 
79% antibodies were neutralized with an 
estimated IC50 of 20 μM, in comparison 
to the linear counterparts (73% maximum 
inhibition with the IC50:s ranging from 
59 to 123 μM). Stability in blood was also 
improved, with above 90% of s1[Cit573]
fib(566-580) remaining after five hours, 
whereas the cyclic and linear counterparts 
were degraded after one hour. Using a mu-
tant of s1, s2[Cit573,Arg575]fib(566-580), 
anti-[Cit573]fib(563-583) IgG (aCit573 IgG) 
were purified from RA plasma and esti-
mated to comprise 0.33% of the total RA 
IgG pool. Binding affinity measurements 
demonstrated that aCit573 IgG bind the 
mutant scaffold peptide s3[Cit573,Arg575]
fib(566-580) with high affinity (Kd = 2 nM). 
Thus, subsets of ACPA recognizing citrul-
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linated fibrinogen epitopes appear to be of 
high affinity.

Paper V
The cytoplasmic autoantigen HisRS was 
found in extracellular compartments 
(bronchoalveolar lavage, BAL, sera and 
plasma). High circulating levels of HisRS 
were found in myositis, and further incre-
ased in anti-HisRS+ patients; significant le-
vels of HisRS were also detected in healthy 
individuals, whereas anti-HisRS IgG, IgA 
and IgM autoantibodies were only detected 
in sera and BAL from patients with myo-
sitis. In addition, anti-TRIM21 IgG were 
also identified in myositis BAL, positively 
correlating with the presence of anti-His-
RS IgG. A so far uncharacterized factor in 
BAL of myositis patients was found to bind 
exogenous HisRS. In experiments addres-
sing platelet activation, HisRS was found to 
trigger platelet activation in a dose-respon-
se dependent manner at low picomolar 
concentrations.

In conclusion, the development of a 
methodology to isolate autoantibodies from 
RA patients’ plasma, serum and synovial 
fluid, provided opportunities to address the 
pathogenic role of ACPA. Purified aCCP2 
IgG induced pain-like behaviour, raising 
a possible mechanism for the pain RA pa-
tients occasionally feel before clinical onset 

of disease or after being medicated and in 
remission. A stable, high affinity anti-citrul-
linated fibrinogen autoantibody blocking 
compound was designed and we propose 
ACPA neutralization with fibrinogen-deri-
ved peptides as a complimentary treatment 
strategy for ACPA+RA. ACPA pain media-
ted effect may also be a functional target, 
amenable for blocking. The presence of 
HisRS extracellularly suggests novel and 
so far undescribed functions, which merits 
further investigations. Finally, a possible 
coupled immune response among HisRS 
and TRIM21 in lungs of myositis patients 
provides new clues for the development of 
autoimmunity in myositis and the associa-
ted anti-synthetase syndrome.
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Anti-TNF therapy in
rheumatoid arthritis

Effects on and predictors of work disability
Author: Tor Olofsson, Doctoral dissertation by due permission of the Faculty of Medicine, Lund University, Sweden. To be de-
fended at the Lecture Hall of the Rheumatology Department, Lund University Hospital, on February 12, 2016, at 09.00.
Faculty opponent: Professor Deborah Symmons, The University of Manchester, Manchester, United Kingdom.

Abstract
Objectives: To study: (I) work-loss seen as 
sick leave and disability pension before and 
after the start of first anti- TNF therapy in 
Swedish regional and national RA cohorts; 
(II) baseline predictors of a good futu-
re work prognosis at diagnosis and after 
anti-TNF start with a special focus on the 
impact of the disease activity level and the 
disease duration at treatment start.

Methods
RA patients were identified in the regio-
nal biologics register in Southern Sweden, 
SSATG, the national register over RA pa-
tients, SRQ, and the national biologics re-
gister, ARTIS, and linkage was performed 
to the Social Insurance Agency Register 
for day-level data on sick leave and disa-
bility pension. The development of these 
work-loss measures over selected time-pe-
riods after diagnosis and after anti-TNF 
start were then computed for patients and, 
in relevant cases, for matched reference 
subjects from the general population. Pre-
dictors were assessed by linear and logistic 
regression analysis as well as with survival 
analysis including Cox regression.

Results
From start of the first anti-TNF therapy un-
til 6 months after, a reduction in sick leave 
of almost 30% was seen in working-age RA 
patients. This was not due to secular trends 
and only to some extent offset by an increa-
se in disability pension. Regarding cumu-
lative 3-year work-loss after RA diagnosis, 
the most important predictor of a favorable 
prognosis was the baseline work ability le-
vel, but low HAQ-values, low values of the 
more subjective DAS28 components (VAS 
pain, VAS global and tender joint count) 
and high education level were also pre-
dictors of less future work-loss. We also 
reported that after first anti-TNF start no 
difference in the decline of work-loss over 5 
years between patients with high vs. mode-
rate disease activity (~40% in both groups) 
was seen.

Furthermore, for patients lacking work abi-
lity at anti-TNF start, we could show that 
the chance of regaining all or some of it 
during 3 years of follow-up was 35% if they 
started treatment within 5 years of symp-
tom onset, and less than half of that for la-
ter treatment starts. This effect seemed to 
be channeled through the impact of disease
duration on disability pension status.

Conclusion
Anti-TNF therapy seems to lower monthly 
work-loss levels during the first treatment 
year and a continuous decline is also seen 
over 5 years with no difference between 
patients starting treatment with high vs. 
moderate disease activity. Out of patients 
lacking work ability at anti-TNF start, those 

with less than 5 years disease duration are 
more likely to get it back. Thus, anti-TNF 
therapy seems to add positive outcomes for 
work ability to its favorable clinical effects 
in RA patients.

Key words
Rheumatoid arthritis, anti-TNF therapy, 
work disability, sick leave, disability pensi-
on, disease duration.
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Ann-Britt är en 86-årig kvinna med RA 
som tidigare har behandlats för sple-
niskt marginalzonslymfom. Nu vårdas 
hon inneliggande för en nydebuterad 
leukocystoklastisk vaskulit på underbe-
nen.

Kön: Kvinna med svenskt ursprung.

Ålder: 86 år.

Socialt: Ensamboende. Har två vuxna barn. 
Hemtjänst 2 gånger per dygn.

Tidigare och nuvarande sjukdomar:
Tablettbehandlad hypertoni. Bilateral ma-
kuladegeneration. Seropositiv destrueran-
de RA sedan 1968 samt sekundärt Sjögrens 
syndrom. Initialt följdes Ann-Britt på Sö-
dersjukhuset i Stockholm men sedan 2013 
har hon följts upp och fått behandling via 
Karolinska. Hon har tidigare behandlats 
med guld, Penicillamin och Salazopyrin, 
men sedan mitten av 90-talet med Met-
hotrexate. Hon har knä- och axelproteser 
bilateralt och är stelopererad i höger fot-
led och i höger tumme. År 2010 noterades 
LPK-stegring upp mot 26 (lymfocytos), 
lätt anemi och lätt trombocytopeni. Inga 
B-symtom. Hon remitterades då till Hema-
tologen som fann en lätt förstorad mjälte 
(13,5 cm) samt flertalet icke-patologiska 
körtlar. Benmärgsprov visade misstänkt 
marginalzonslymfom och det hela bedöm-
des som ett primärt spleniskt marginal-
zonslymfom. Patienten splenektomerades. 
Blodbilden förbättrades och patienten be-
dömdes vara i remission, senast vid ett åter-
besök i september 2015. Dock noterar man i 
december 2015 LPK 22 samt sjunkande Hb 
(114) och TPK (152), men patienten är väl-

mående och man planerar att ta nya prover 
ett par veckor senare.

Överkänslighet: Ingen känd.

Aktuellt: I början av januari 2016 söker 
patienten akut på Södersjukhuset på grund 
av några veckors tilltagande besvär av hos-
ta, andfåddhet, trötthet samt tillkomst av 
underbenssvullnad och viss svullnad över 
händerna. Prover visar Hb 112, LPK 30, 
TPK 81, kreatinin 62, Troponin T 14 och 
NT-proBNP 4830. Det bedöms således som 
hjärtinsufficiens och patienten läggs in och 
får diuretika intravenöst. Ekokardiografi 

visar normal EF, dock diastolisk hjärtsvikt 
samt förhöjt PA-tryck. Patienten har fort-
farande andningsbesvär trots diuretika och 
genomgår därför en DT thorax. Denna vi-
sar inga lungembolier men pleuravätska ses 
bilateralt och man finner även ett cm-stort 
infiltrat i höger ovanlob som ska följas med 
ny DT. Så småningom förbättras patienten 
på given sviktmedicinering och efter en 
veckas vårdtid planeras hemgång. Innan 
patienten går hem noterar man dock utslag 
bilateralt på underbenen. Enligt patienten 
har dessa utslag funnits sedan inkomsten 
till sjukhuset och progredierat under vård-
tiden. Hudläkare bedömer dessa som en 
leukocystoklastisk vaskulit, vilket även ve-
rifieras i hudbiopsi. U-sticka visar erytrocy-
ter 2+, leukocyter 1+, albumin 1+. Kreatinin 
har stigit till 89. Patienten remitteras till 
Reumatologen för vidare utredning.

Frågor:
1. Vilka diagnoser överväger du?
2. Vilka ytterligare prover och undersök-

ningar vill du beställa?
3. Hur vill du behandla patienten?

Katarina Uttervall
ST-läkare

Hematologiskt Centrum,
Karolinska Universitetssjukhuset

För närvarande randande
på Reumatologkliniken
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Patientfallet i förra numret handlade 
om en 56 år gammal snickare som in-
sjuknade med kraftig inflammation, 
episklerit samt sensorineural hörsel-
nedsättning, det sistnämnda under 
pågående behandling med cyklofos-
famid. De diagnostiska övervägan-
dena inkluderade en sensorineural 
hörselnedsättning orsakad av cyklo-
fosfamid men det sannolikaste är att 
detta rör sig om Cogans syndrom. 

Cogans syndrom är en sällsynt in-
flammatorisk sjukdom. Den kliniska 

bilden domineras av audiovestibulära 
symtom, inflammatorisk ögonsjuk-
dom och vaskulit. Det drabbar främst 
unga vuxna; medianåldern är 22 år 
(5–63 år). Det är ingen skillnad i kön 
eller etnicitet. Varken prevalens el-
ler incidens är helt klarlagda. På vår 
klinik har vi 4 patienter, alla är män 
och samtliga hantverkare. Namnet 
Cogan kommer efter en amerikansk 
oftalmolog, nämligen David Cogan, 
som år 1945 beskrev ett syndrom hos 
4 patienter som kännetecknades av 
”en icke-syfilitiskt orsakad intersti-
tiell keratit i kombination med yrsel, 
susningar och sensorineural hörsel-
nedsättning”. I obduktionsmaterial 
har aortit påvisats. Det saknas blod-
prover eller radiologiska metoder för 
att kunna ställa diagnos. I regel inleds 
behandlingen med höga kortisondo-
ser men dessa doser kan naturligtvis 
inte rekommenderas som en lång-
tidsbehandling.

Det var 2012 som Tomas insjukna-
de och efter rekommendationer från 
litteraturstudier insattes Tomas på 
adalimumab 40 mg varannan vecka 
samt efter en tid tillägg av metotrex-
at. Han svarade omgående på be-
handlingen men hade kvarvarande 
tinnitus och periodiskt rotatorisk yr-
sel, men ett år senare var han återigen 
i arbete som snickare och kortisonet 
kunde 18 månader senare seponeras. 
Den steroidutlösta diabetesen för-
svann i samma veva som kortisonet.

Allt fungerade väl under nästan 2 
år då han plötsligt insjuknar med nys-
tagmus, yrsel, oförmåga att förflytta 
sig och totalhörselförlust på det högra 
örat, det vill säga en lesion på N. vesti-
bularis, utan något föregående uppe-
håll i behandlingen. Solu-Medrolpul-
sar samt höga doser kortison peroralt 
leder till regress avseende yrseln och 
gångrubbningen, men hörselförlu-
ten var persisterande. Det finns fall 
beskrivna avseende inplantat med 
kortisonstavar i innerörat men det 
är inget som görs i vår region. Efter 
övervägande, internationella diskus-
sioner erhåller patienten behandling 
med rituximab utan effekt och där-
efter tillägg av Sendoxaninfusioner 
under 6 månader. Hörseln kommer 
inte tillbaka men yrseln och gången 
blir bättre. Tre veckor efter avslutad 
behandling med cyklofosfamid, åter-
igen drabbas patienten av yrsel, bred-
spårig gång samt nystagmus.

Planeringen blir nu tocilizumab ef-
ter nya litteraturstudier men efter en 
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månad med denna behandling pro-
gredierar yrseln och i desperation för 
att det andra örat skall bli drabbat är 
vi nu tillbaka på ruta 1 och Tomas har 
nu fått uppladdningsdos infliximab 4 
mg/kg kroppsvikt. 

Eftersom det inte finns något eta-
blerat behandlingsprogram för Co-
gans syndrom och höga steroiddoser 
under långa tider inte är möjligt tar 
jag gärna emot rådgivning och idéer. 

Malin Thorén
Reumatologkliniken Sörmland

malin.jones.thoren@dll.se
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Reumakalender
2016

8 jun EULAR 2016
 8-11 juni
 London

5 jul SRF i Almedalen
 5-7 juli
 Visby

1 sep 36th Scandinavian Congress of Rheumatology  
 1-3 September
 Harpa, Reykjavik
 http://scr2016.is/

5 sep SK-kurs i reumatologisk farmakoterapi
 5-9 september
 Lund
 
13 sep Reumaveckan
 13-16 september 2016
 Umeå

21 sep International Congress on Antiphospholipid
 antibodies
 21-24 septemberg
 Istanbul

3 okt SK-liknande kurs, Kroniska artritsjukdomar
 3-7 oktober
 Stockholm

5 okt SLE-mötet i Venedig
 5-8 oktober
 Venedig
 www.lupus2016.org

12 okt Modern handläggning av SLE
 12-13 oktober
 ort ej klar (Arlandaregionen)

17 okt SK-liknande kurs
 Inflammatoriska systemsjukdomar
 17-21 oktober 2016
  Göteborg

11 nov ACR 2016
 11-16 november
 Washington, DC
 http://acrannualmeeting.org

1 dec SRFs utvecklingsdag
 1 december
 Stockholm

2 dec Post-ACR
 2 december
 Stockholm

2017

25 jan SRQs registerdag
 25 januari, Clarion Hotel Sign
 Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm

26 jan SRFs riktlinjedag

26 mar 12th International Congress on Systemic Lupus   
 Erythematosus (LUPUS 2017) & the 7th Asian   
 Congress on Autoimmunity (ACA 2017)
 26-29 mars
 Melbourne, Australien

14 jun EULAR Annual European Congress
 of Rheumatology 2017
 14-17 juni
 Madrid, Spanien

12 sep Reumaveckan 2017
 12-15 september
 Västerås

Information/program/inbjudan återfinnes i Reumakalendern på

www.svenskreumatologi.se




