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REDAKTÖR Tomas Bremell

Årets Riksstämmenummer

Nu kommer ett nytt nummer av 
ReumaBulletinen. Sedan förra 
året trycker vi ett Riksstämme

nummer som en vanlig Bulletin påfyllt med 
Riksstämmans program och abstract samt 
SRF:s årsberättelse och kallelse till årsmöte 
onsdag  28 november kl. 15.45. Som vanligt 
är vårt Riksstämmeprogram omfattande 
och fungerar i dagsläget som en bra mötes
plats för landets reumatologer. Diskussion 
pågår emellertid i läkarsverige om Riks
stämmans roll som mötesplats kvarstår.

I öVRIGT INNehÅLLeR NUMReT en längre arti
kel om imaging vid reumatisk sjukdom av 
Kristina Forslind inom ramen för artikel
serien Forskning och Framtid. Imaging – 
på olika sätt – med röntgen, ultraljud, MR, 
med mera är viktiga instrument i diagnos
tik och värdering av behandling och med 
en snabb utveckling vad gäller teknologi 
och tillämpbarhet.

Frank Wollheim berättar i text och bild 
om skandinaviska reumatologkongres
ser i Sverige under tiden 1964–2004 med 
första delen i detta nummer. Franks över

blick och analys av de viktigaste skeende
na över tid ger en viktig berättelse till alla 
unga och gamla reumatologer. Artikeln ger 
perspektiv på den utveckling vi har idag. 
Utan kunskap om historien begriper man 
inte nutiden.

Per Lundblad bidrar med ett reportage 
från SCR i Köpenhamn. Reportaget görs 
på uppdrag av Norsk Rheumabulletin men 
genom vårt förlag, Mediahuset, kan vi ock
så trycka denna artikel.

De fyra första specialsjuksköterskorna 
i reumatologi i Göteborg rönte uppmärk
samhet på sjukhuset för sitt strukturerade 
utbildningsanslag och presenteras i detta 
nummer.

Månadens reumatologenhet är Väs
tervik – det länssjukhus i Sverige som har 
bäst reumatologbemanning/invånare (två 
överläkare och två ST).

Nordstarprojektet presenteras liksom 
SRF:s nya registerråd.

DäRUTöVeR ANNONSeR OM bl.a. ett nytt ve
tenskapligt pris att söka samt Ioannis krö
nika, engagerat brev från vår vetenskaplige 
sekreterare Anna Rudin, Ralph Nisells le
dare m.m. 

Tag med detta nummer till Riksstäm
man så har Du program, dagordning till 
årsmötet och alla abstract.

Välkommen till en givande läsning!

TOMAS BReMeLL
Redaktör

Verksamhetschef
till Reumatologiska kliniken

Reumatologiska klinikens verksamhet är ett strategiskt viktigt område för USÖ, då klinisk inflammationsforskning är ett 
prioriterat område. Sjukhuset präglas av ett professionellt samarbete över klinikgränserna vilket är en självklar fördel för en 
verksamhet som reumatologin.  
 
Klinikens verksamhet omfattar all reumatologi från region- till länsdelsvård, med patientens fokus. Vårt arbete präglas av 
teamsamverkan och förutom komplett behandlingsverksamhet har vi elva slutenvårdsplatser och fullständigt utbyggd modern 
rehabiliteringsverksamhet under ständig utveckling.  Vi är en klinik som i likhet med USÖ entusiastiskt ser en framtid med stark 
utveckling både verksamhetsmässigt och forskningsmässigt.   
Läs mer om tjänsten på www.orebroll.se/uso/jobb eller kontakta 
 
Claes-Mårten Ingberg, områdeschef, 019-602 78 86, claes-marten.ingberg@orebroll.se,  
Jennie Änghagen, PA-konsult, 019-602 37 16, jennie.anghagen@orebroll.se. 
Facklig företrädare Läkarförbundet Louise Bohr Mordhorst, 019-602 18 08, louise.bohr-mordhorst@orebroll.se  
 
Välkommen med din ansökan senast 28 november 2012 till Monica Johansson, Sjukhusstaben personal,  
Universitetssjukhuset Örebro, 701 85 Örebro, monica.johansson@orebroll.se  
 
Tjänsten kan också sökas via www.orebroll.se/uso/jobb
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ORDFÖRANDE Ralph Nisell

Kommunikation på många olika sätt
Mer eller mindre alla organisationer 
brottas med hur interna och även ex-
terna möten bäst ska ske och utfor-
mas, dvs. hur ofta ska man träffas, 
vilka ska närvara, vem/vilka ska leda 
mötet, innehåll, förberedelser, syftet 
med mötet, m.m. 

Det finns alltid en risk att det går 
slentrian i möten, att de blir in
effektiva, att värdefulla utbyten 

och diskussioner uteblir, att bra beslut 
inte kan fattas, att målet med mötet inte 
uppnås eller att det kanske inte ens fanns 
något klart mål med mötet, dvs. det skulle 
varit betydligt bättre att sitta och arbeta på 
sin kammare istället för att vara med på det 
här tämligen värdelösa mötet.

INOM SVeNSK ReUMATOLOGI har vi förutom 
de två stora årliga mötena Riksstämman 
och Vårmötet, vilka båda har funnits sedan 
decennier tillbaka, även en hel radda med 
andra högklassiga kontakttillfällen såsom 
Cutting Edge i Lund (har precis avslutats 
när detta skrivs och som vanligt med inne
håll och genomförande av absolut högsta 
kvalitet), Höstkonferensen, Register och 
Riktlinjedagarna i Stockholm, STdagar
na, fortbildningskurser, Almedalen, m.m. 
Även internationella reumatologiska kon
gresser såsom ACR och Eular brukar som 
regel ha betydande svensk delegation på 
plats.

DeT MODeRNA IT-SAMhäLLeT har medfört 
att vi egentligen inte alltid måste vara där 
rent fysiskt för att kunna ”närvara”. Tack 
vare videolänk och webbkontaktmöjlig
heter kan många ”möten” och kunskaps-/
informationsöverföringar ske – även i re
altid – utan att man således fysiskt måste 
träffas. Vi kommer i framtiden med säker
het ha betydligt fler möjligheter än tidi
gare att på ett kvalitativt sätt överföra och 
utbyta kunskap (dvs. undervisning och 
forskningsmöten) eller att diskutera an
dra angelägna frågor och problem, än vad 
vi har varit vana vid och utan att träffas, 
även om fysiska möten emellanåt givetvis 
både måste och bör äga rum, och lär såle
des även fortsättningsvis vara överlägset i 
de allra flesta fall.

TILL SIST TILL NÅGOT ”heLT ANNAT” som man 
brukar säga. IPULS (Institutet för Pro
fessionell Utveckling av Läkare i Sverige) 
meddelade helt oväntat i februari att SPUR
organisationen skulle göras om (SPUR = 
SPecialist Utbildnings Rådet), detta utan 
att ha kommunicerat med vare sig SPUR
inspektörer eller specialistföreningar dess
förinnan. Detta väckte en intensiv debatt 
under våren 2012 med bl.a. inlägg i Läkar
tidningen av två av våra SPURinspektörer 
(Tomas Bremell och Annika Teleman) att 
förtroendet för IPULS var lågt och att den 
nya föreslagna SPURorganisationen mås
te tas om från början. I andra läkartidnings
inlägg har jag tillsammans med fem andra 
specialiteters ordföranden (från gyneko
logi, infektion, barn, internmedicin och 
ortopedi) också givit stöd för denna upp
fattning. SRFs styrelse med utbildningsan
svarige Ann Knight i främsta ledet har även 
skickat en skrivelse till SLS med krav på att 
det nya SPURorganisationsförslaget mås
te dras tillbaka. 

I slutet av augusti meddelades överras
kande att IPULS kommer att läggas ned 
vid årsskiftet 2012/2013. Detta föränd
rar givetvis förutsättningarna dramatiskt 
för en ny SPURorganisation. Diskussio
nen kommer att pågå under hösten 2012, 
bl.a. i nästa vecka (2 okt) i Läkarförbun
dets specialitetsrepresentantskapsmöte 
(detta möte hålls två gånger per år), och i 
veckan därpå i Läkarsällskapets årliga full
mäktigemöte. Således såväl i fysiska ord
nade möten med många närvarande, men 
givetvis även via andra forum och inte 
minst i form av ”samtal i korridoren”, eller 
i fikarummet i mindre grupper eller på tu 
man hand, eller via hemsidor, email, te
lefon, m.m. Kommunikation kan och ska 
förstås ske på många olika sätt, även om 
jag själv inte är så twitter eller facebook
aktiv (ännu!).

Ha det gott och må väl, hoppas vi ses vid 
nästa lämpliga mötestillfälle ... ;)

Stockholm den 28 september 2012

RALPh NISeLL
Ordförande SRF

ralph.nisell@karolinska.se

Nya grupper och möten växer kontinu
erligt fram beroende på nya behov. Efter 
nästan ett års bra förberedelse och grund
arbete av inte minst SRFs vice ordföran
de Boel Mörck, så beslutades i Malmö i 
april att SRFs styrelse uppdrogs att bilda 
ett niomannaRegisterråd med sex regi
onrepresentanter, en representant från 
Reumatikerförbundet, två SRFstyrelse
ledamöter varav en är SRFordf, som ock
så blir ordförande i Registerrådet. Detta 
Registerråd ska hantera nationella reu
maregisterfrågor angående t.ex. dataana
lyser från SRQ och ARTIS. Registerrådet 
kommer att ha minst två fysiska möten per 
år och däremellan telefonkonferenser ef
ter behov. Vid årsmötet på Riksstämman 
kommer uppdatering och mer information 
att ges till alla SRFmedlemmar hur Regis
terrådsarbetet förhoppningsvis har kom
mit igång och fortlöper.

DeT äR INTe VANLIGT att gamla och tradi
tionsenliga möten försvinner. Men vad 
som kommer att hända med Riksstäm
man nästa år 2013 vet vi inte idag. Klart 
är dock att intresset för detta mötesforum 
har minskat avsevärt senaste åren, och 
det är med viss nostalgi jag minns alla in
tryck och kontakter jag upplevde i slutet 
av 70-talet och början av 80-talet, när jag 
som medicine kandidat och senare som 
ung underläkare gick runt bland alla ut
ställningar och föreläsningar, då det var 
ett myller av människor, ljud och aktivite
ter i Älvsjös mässlokaler.
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VETENSKAPLIGE SEKRETERAREN Anna Rudin

Framtidens hälsa: årets tema 
vid Riksstämman

»Jag blev igår uppringd av en 
journalist från Cancerfondens 
tidskrift som hade hört rykten 

från andra specialister om 
hur reumatologer arbetade 

strategiskt, systematiskt, modigt 
och med blicken fäst i horisonten 

för patienternas bästa. «

Det är för mig ett nöje att i detta 
nummer av Reumabulletinen presen-
tera årets reumatologiska program 
vid Riksstämman. 

Vi har i år tre allmänna symposier 
fördelade över de tre dagarna. Två 
av dem är sjukdomsinriktade, gikt 

respektive SLEgenetik, medan det tredje 
fokuserar på universitetets, sjukvårdens 
och industrins roll vad gäller innovation. 
Alla symposier innehåller talare både 
utom och inom reumatologin. Internatio
nell föreläsare, tillika Nanna Svartzföre
läsare, är i år professor Jane Salmon, New 
York, som ska tala om graviditetskom
plikationer vid SLE (Mice and mothers: 
progress in understanding pregnancy 
complications in patients with SLE). An
talet inskickade abstracts är i år något läg
re (62 jämfört med 82 förra året) och det är 
allt större dominans av kliniska abstracts. 
Jag vågar också redan nu säga att reumato
logi kommer att slå rekord i form av andel 
abstracts på Riksstämman trots det vikan
de antalet från vår sektion. 

VÅRT SeKTIONSSyMPOSIUM på torsdag mor
gon har titeln ”Framtidens diagnostik, be
handling och vård” och består av 8 utvalda 
abstracts. I år ett mycket brett spektrum 
av allt från grundläggande studier av cy
tokinproduktion och immunelektronmi
kroskopi till randomiserade studier av 
läkemedelsbehandling och vårdorganisa
tion. Därefter vidtar den alltid lika stimu
lerande postersessionen där alla abstracts 
presenteras i närkontakt. Senare samma 
dag har vi som brukligt ytterligare ett sek
tionssymposium där priser delas ut och fö
redrag hålls. En nyhet i år är att det redan 
i programmet kan avslöjas vem som kom
mer att tilldelas Pfizers stora forsknings
stipendium inom reumatologi. Det blir 
Hans Carlsten som kommer att tala över 
titeln ”Östrogen vid reumatism – möjlig
heter och kontroverser”. Gratulera får vi 
göra efter utdelningen. Resultat av övriga 
priser förblir dock hemliga fram till Riks
stämman (förutom för pristagarna själva, 
SRF styrelse och professorskollegium för
stås). 

Andra sektioners program där reuma
tologer deltar kan också vara av intresse. 
Dominique Baeten, professor i reumatolo
gi, Amsterdam, talar som inbjuden gästfö
reläsare vid ett sektionssymposium tidigt 
på torsdag morgon, vilket tyvärr krockar 
med vårt sektionssymposium. Fredag för
middag 10.30 ligger ett allmänt sympo
sium om hudtumörer vilket inkluderar 
påverkan av biologisk behandling hudtu
mörincidens där Johan Askling talar. Vi
dare finns flera intressanta gästföreläsare 
i mer allmänna ämnen som kan vara värda 
att lyssna till men de ligger oftast parallellt 
med vårt program. Jag hoppas att många 
av er har möjlighet att delta vid Riksstäm
man i år.

VID RIKSSTäMMAN SKA BÅDe MSDstipendi
et och Pfizers stipendium till yngre forska
re delas ut. Glädjande nog har vi i år ingen 
brist på sökande till något av dessa stipen
dier så det blir extra stort att vinna i år. Jag 

vill också i detta nummer av Reumabulleti
nen annonsera om ett helt nytt stipendium 
som SRF har tagit fram i samarbete med 
Pfizer: Pfizers stipendium för samarbets
projekt inom reumatologi 2013 (annons 
på annan plats i denna tidning). Annonsen 
ligger även utlagd på SRF:s hemsida. Det 
handlar om 100 000 kronor som delas ut 
årligen som forskningsanslag och sökan
de ska vara kliniskt verksam läkare inom 
reumatologi som disputerat för mindre än 
7 år sedan och som driver ett samarbets
projekt i klinisk reumatologi som innefat
tar minst två universitet/högskolor eller 
regioner. Bedömningen sker av profes
sorskollegiet och stipendiaten förväntas 
skriva om samarbetsprojektet i Reuma
bulletinen. Sista ansökningsdag är 17 de
cember 2012. Syftet med detta stipendium 
är således att bidra till fortsatt och utökat 
samarbete inom reumatologisk forskning 
i Sverige vilket kan ge ökad internationell 
konkurrenskraft och möjligheter att lära 
av varandra. 

DeT äR VäLDIGT ROLIGT att vara vetenskaplig 
sekreterare i SRF i dessa tider. Jag blev igår 
uppringd av en journalist från Cancerfon
dens tidskrift som hade hört rykten från 
andra specialister om hur reumatologer 
arbetade strategiskt, systematiskt, modigt 
och med blicken fäst i horisonten för pa
tienternas bästa. Han ville veta om det var 
sant och jag kunde bekräfta och exempli
fiera alla rykten och skicka honom vida
re till andra intygare. Ansvarstagande och 
energi karakteriserar allt det vi gör både 
inom både forskning, utveckling och vård. 
Förklaringen tror jag ligger i en kombina
tion av framgångar inom grundläggande 
immunologi, inflammation och biotek
nik med tillämpning i en specialitet som 
man inte kunde kalla högstatusspecialitet. 
Det ger en kraft och ett momentum som 
det gäller att behålla och därmed finns det 
ingen tid att luta sig tillbaka.

ANNA RUDIN
Vetenskaplig sekreterare

Anna.Rudin@microbio.gu.se
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ST-LÄKARREPRESENTANT Johan Karlsson
Ann Knight UTBILDNINGSANSVARIG

Tiden går rasande fort. Snart två år 
har passerat sedan jag tog tåget ge-
nom ett snöigt decemberlandskap 
för att delta vid min första Riksstäm-
ma och samtidigt tillträda positionen 
som ST-representant inom SRF. 

Nu står Riksstämman åter för dör
ren, men dess framtid känns 
plötsligt mer osäker. Svensk reu

matologi tycks däremot stå fortsatt stark 
– forskningsresultat av hög internatio
nell kvalitet produceras från landets alla 
hörn, specialiteten kvarstår som bas och 
växer (om än långsammare än behovet), 
vi får allt bättre möjligheter att behandla 
våra patienter och vår registerverksamhet 
är mitt inne i ännu en spännande utveck
lingsfas. För egen del känns det – så här 
två år senare – lite så som min patologi
professor från grundutbildningen bruka
de uttrycka saken: ”Still confused, but on 
a higher level…”

eN CeNTRAL häNDeLSe på utbildningsfron
ten denna höst var det möte vi (Johan och 
Ann tillsammans med de regionala studie
rektorerna) hade med IPULS i september 
för att diskutera framtidens utbud av SK
kurser. Antalet kursplatser är, som bekant, 
alltför ofta för få, varför man nu genom
för en specialitetsövergripande kartlägg
ning av kursverksamhet och syfte samt 
behovsinventering, med sikte på att för
hoppningsvis kunna öka antalet statligt 
finansierade kurser framöver. I ett kor
tare perspektiv syftar genomgången även 
till att skapa en webbaserad utbildnings
planerare, med vars hjälp STläkare tidigt 

ska kunna signalera vilka kurser man öns
kar gå de kommande åren. Vad utfallet av 
projektet blir är det ännu för tidigt att sia 
om. För SRF blev mötet hursomhelst ett 
naturligt tillfälle att se över vårt aktuel
la kursutbud och fundera kring hur detta 
bäst kan utvecklas framöver. Några förslag 
som framkom:

Dagens kurser i ”Inflammatoriska sys
temsjukdomar” svarar tämligen väl mot 
delmål 2 i reumatologins målbeskrivning 
(vanligare systemsjukdomar/vaskuliter). 
Däremot täcks sannolikt innehållet i del
mål 3 betydligt sämre (ovanligare system
sjukdomar/vaskuliter). Tanken har därför 
väckts att på sikt rekommendera två sepa
rata kurser kring detta ämne – en tidigt i 
utbildningen med inriktning på grundläg
gande kunskaper kring de (i detta sam
manhang) något vanligare tillstånden 
(motsv. delmål 2) och en annan sent under 
ST med fokus på djupare kunskaper samt 
på ovanligare diagnoser (motsv. delmål 3). 
Övriga rekommenderade kurser specifika 
för reumatologin föreslås förbli artritsjuk
domar, reumatologisk farmakoterapi samt 
reumatologisk immunologi.

AVSeeNDe DeLMÅL 11, finns vidare planer 
på att revidera målbeskrivningen genom 
att ta bort alternativet ”seminarium” som 
metod för lärande. Utöver att tydliggöra 
vikten av goda kunskaper i akutmedicin, 
skulle därmed även den osäkerhet för
svinna som skapats av den aktuella skriv
ningens tvetydighet (”kurs alternativt 
seminarium”).

Slutligen identifierades bild och 
funktionsdiagnostik, barnreumatologi, 
muskulo skeletalt ultraljud samt differen
tialdiagnostiska överväganden som lämp
liga ämnen för framtida valbara (dvs. utan 
kurskrav i målbeskrivningen) kurser på 
STnivå. 

DeT SKA BeTONAS att dessa förslag ännu 
bara är just förslag och diskussionen kom
mer att fortgå under 2013. Den viktigaste 
uppgiften förblir självfallet att fortsatt ar
beta för en ökad tillgänglighet till de re
kommenderade SKkurserna. Nu tar vi 
sikte mot en härlig vinter! 

ANN KNIGhT
Utbildningsansvarig

JOhAN KARLSSON
ST-läkarrepresentant

Framtidens utbud av SKkurser

»För egen del känns det – så 
här två år senare – lite så som 

min patologiprofessor från 
grundutbildningen brukade 

uttrycka saken: ”Still confused, 
but on a higher level…” «

Ordinarie: 
Marcus Barnowski Fogelberg,  
Jönköping

Linnea Höper,  
Göteborg

Daniela Andreea Lifticariu Carp,  
Karlskrona

Katerina Chatzidionysiou,  
Stockholm

Nya medlemmar i SRF

Register- och Riktlinjedagarna 
24–25 januari 2013

Reservera dessa dagar i kalendern. Inbjudan och programförslag skickas till 
alla ordinarie medlemmar och verksamhetschefer längre fram.

Kontaktpersoner: inga.lodin@karolinska.se, staffan.lindblad@ki.se
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I huvudet på en ST-läkare
ST-TEMA

Tisdag den 18 september. De ring
er från restaurangen och vill 
flytta bokningen. En kinesisk tu

ristgrupp har kapat stället och ska festa på 
min Beijinganka som jag längtat efter se
dan sommarsemestern. Men sådant är li
vet! Jag blir vän med läget, det får istället 
bli krönika...

Krönika nr 25 eller... 
en anka på planka
Jag kan trots allt inte släppa det här med 
ankan. Kan någon förklara för mig varför 
kineserna kommer till Sverige ända från 
Kina för att äta kinesisk mat? Brukar inte 
ni när ni reser vilja prova den lokala ma
ten? Jag brukar i alla fall göra det. När jag 
först flyttade till Sverige levde jag på kött
bullar, sill och leverpastej. 

En vecka senare är det äntligen dags. 
Middagen inleds med en riktigt het ank
soppa som bränner gommen. Därpå följer 
dumplings som ska ätas med pinnar. Det 
är jag inte gjord för. Den här gången är det 
bordsduken som tar smällen och får lite 
extra dekoration. Till sist kommer den ef
terlängtade ankan. Den 100-åriga och be
stämda ägarinnan demonstrerar hur den 
ska ätas tillsammans med lövtunna bröd 
och grönsaker. Jag ser besvikelsen i hen
nes ögon när jag ber om en gaffel. Nu när 
ritualen är avklarad kan jag konstatera: så
dan längtan var den inte värd!

Krönika nr 26 eller... 
till Riga med Lollo
Min första utmaning efter min återkomst 
till Karolinska är läkarkandidaterna. Jag 
blir klinisk amanuens. Kursen “Klinisk 
Medicin” sträcker sig över ett år och där 
ingår en vecka på Reumatologen. Tillsam
mans med Annica Nordin har jag i uppdrag 
att se till att studenterna lär sig så myck
et reumatologi som möjligt. På en stack
ars vecka...

Upplevelsen som lärare börjar med en 
kryssning till Riga. Med på båten är lärare 
från hela det medicinska spektrumet och 
kandidaterna från termin 5. Reseledare är 
härliga Lollo, kursens administratör el
ler snarare sagt veteran. Annica har inte 
möjlighet att följa med så det blir jag som 
ska presentera kliniken vid välkomstbuf
fén. Naturligtvis har jag glömt att jag skulle 

förbereda tal och står där och känner mig 
klumpig. Men det går bra. 

Lollo bor i svit där lärarna samlas före 
den gemensamma middagen, lär känna 
varandra och sammansvetsar teamet. Ef
ter middagen beger sig alla ut på dansgol
vet. Jag har blivit varnad att det gömmer 
sig en fara på dessa resor. Att man som lä
rare bör sjunga karaoke. Som tur är ver

kar just den här gruppen mer sugen på att 
dansa. Det passar mig bättre speciellt på 
tillbakavägen när det dessutom är storm. 
Man får extra hjälp att röra sig på dans
golvet, helt på köpet. Det räcker att stå där 
och låta vågorna avgöra koreografin. Det 
är nog bra att jag inte kände till historien 
om Estonia förrän vi säkert återvänt till 
Stockholm. 

Pauls Stradins Clinical University Hospital.

Art Nouveau i Riga.
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ST-TEMA

Riga visar sig vara vackrare än allas 
förväntningar. Vi vandrar runt på gatorna 
i gamla stan och beundrar arkitekturen i 
det som en gång var Sveriges största stad. 
Av misstag går vi vilse och hamnar på Eli
zabetes ielā 10b och Mikhail Eisensteins 
storverk. Stilen är Art Nouveau och då en 
bild säger mer en tusen ord låter jag pen
nan vila.

Syftet med resan till Riga är dock ett 
studiebesök på Pauls Stradins Clinical 
University Hospital. Man kan undra hur 
ett ickekliniskt sjukhus ser ut... Där möts 
vi av dr Uga Dumpis (sluta skratta nu, jag 
ser dig!) som har i uppgift att presentera 
verksamheten och sjukvården i Lettland. 
Just idag är han nyss hemkommen från 
New York och har med sig en kraftig jet
lag. Till råga på allt ringer hans fru mitt 
under föredraget och han vågar inget an
nat än att svara. Det kan vara något vik
tigt. Efter samtalet skrattar han nervöst 
och försäkrar oss att det inte var någon 
kris den här gången heller. Rolig typ men 
helt oförberedd för vårt besök. Vi får sedan 
en vandring på den njurmedicinska avdel
ningen där utrustningen är minst lika bra 
som vår egen i Sverige men själva bygg
naden verkar redo att rasa. Då det saknas 
kulvertförbindelse går patienterna genom 
trädgårdar till olika avdelningar. Vackert 
på sommaren men blir det inte kallt på vin
tern?

Krönika nr 27 eller...
att pinna på!
Tillbaka på hemmaplan och hemmaklinik. 
För att korta vårdköerna testar vi ett nytt 
experiment. Kvällsmottagning från 17 till 
20 tre onsdagar i september. Den första 
av kvällarna åker jag efter dagens vanliga 
pass från Solna till Huddinge tillsammans 
med Per Larsson och Iva Gunnarsson. Det 

blir stressigt när vi inser att vi hamnat i tra
fik och knappt hinner fram i tid. På håret 
men vi hinner. Efter avslutat pass har So
fia Ernestam beställt sushi. Har man job
bat extra ska man ha lite roligt. Men du vet, 
det är pinnar som gäller igen! 

De övriga två kvällarna är jag i Solna. 
Där känns det som lite extra av det vanliga. 
Det är ju inte sällan jag stannar på jobbet 
sent ändå. Det roliga med det är att jag då 
oftast får sällskap av Brigitte Dupré på pro
menaden till tunnelbanan. Man får femton 
minuters franskt temperament i taget. En 
minisemester i Frankrike med andra ord i 
väntan på en riktig resa till Paris. 

Krönika nr 28 eller...
må det gagna mig!
Hösten kommer med ytterligare en utma
ning för denne krönikör. Inför ansökan 
om specialistkompetens i november krävs 
ett stort antal intyg. Jag har samlat på mig 
ganska många under min STutbildning, 
men när jag nu sammanställer inser jag 
att många utav dem behöver omformule
ras. I och med det börjar det stora arbe
tet att leta rätt på alla gamla handledare, 
förklara varför de bör skriva om ett intyg 
de redan har skrivit och dessutom överty
ga dem att tiden är kort. Visst är det roligt 
att återknyta kontakt med gamla bekanta, 
men ibland blir man förvånad. Till exem
pel när man behöver påminna att man va
rit deras adept. 

Jag räknar dagar, veckor, månader. Jag 
räknar kurser och seminarier. Jag undrar 
om jag hade klarat detta om jag inte hade 
Bernhard Grewins och Iva Gunnarssons 
hjälp. Bernhard kan processen utan och 
innan och har han godkänt något kan man 
känna sig trygg hur petiga de än är på So
cialstyrelsen. Petiga är även Iva och jag när 
vi på en fredag eftermiddag sitter i minst 

tre timmar och går igenom min utbildning. 
När vi är klara tar vi den vanliga promena
den från Karolinska till Sankt Eriksplan. 
Denna gång var det mycket regn även för 
Iva som dock står fast i principen att ald
rig använda paraply. Jag rycks med och blir 
ordentligt blöt även jag. På jobbet på mån
dag är Iva pigg och glad som om ingenting 
hänt. Men ovana greken är rejält förkyld. 
Prosit!

Krönika nr 29 eller...
nya saker, nya smaker
Som du kanske sett är nu krönikören även 
med i Bullens redaktion. Jag kan därför 
inte låta bli att skvallra. Det kommer änd
ringar i tidskriften liksom på webbsidan. 
Vi börjar redan från nästa nummer med en 
helt ny spalt med fallbeskrivningar ur var
dagen. Klart även du ska bidra! Eller hur?
När det gäller “I huvudet på en STläkare” 
återstår det att se vilken anpassning som 
ska göras efter övergången till specialist. 
Det kanske finns en STläkare där ute som 
söker utlopp för tankar, känslor och upp
levelser. Tveka inte, hör av dig!

Nästa gång vi ses har vi säkert öppnat 
minst en första glöggflaska. Du vet väl att 
årets smak är Yuzu Ingefära?

Tills dess, må bäst och glöm inte att le!

IOANNIS PARODIS
ioannis.parodis@karolinska.se

Efter årsmötet på Riksstämman onsdagen den 28 nov blir det 

Middag för föreningsmedlemmarna 
kl 18:30 på Nootska palatset på St Paulsgatan 21. 

Föranmälan till Annette Hjärne (annette.hjarne@karolinska.se) senast 10 november. 
Subventionerat pris på 200 kr betalas vid entrén (ta med kontanter).



ANNONS
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Upplägget för 2012 års kongress 
var att man under förmiddagen 
hade en gemensam plenarses

sion, samt före och efter denna hade upp 
till tre föreläsningar som gavs parallellt. 
Då fick man som besökare välja vilken av 
dessa man skulle gå på.

En av dessa parallellsessioner hade pe
diatrisk reumatologi som tema.

Funktionshinder i käkleden
Thomas Klit Pedersen talade om artrit i 
käkleden hos patienter med juvenil idio
patisk artrit (JIA).

– De flesta patienter med JIA lider av 
smärta och obehag från käkleden. De kli
niska fynden ökar i takt med sjukdomens 
intensitet, sa Thomas.

Han tillade att abnormaliteten i käk
leden tilltar när patienten kommer upp i 
vuxen ålder.

Behandlingen innebär att man först 
ska se över den generella medicinering
en och sedan använda intraartikulära 
steroider.

– Det är ingen tvekan om att steroider 
kommer att dämpa inflammationen, men 
det finns inga bevis för att de hjälper på 
lång sikt, sa Thomas.

Dessa patienter har en hög risk att 
drabbas av störningar i tillväxten, samt för 
funktionshinder i käkleden både i tonåren 
och som vuxna.

– Om ni ska använda steroider, kontrol
lera då för artitrelaterade symptom, och 
verifiera med MRI tecken på käkledsin
flammation, uppmanade han.

Ortopedisk behandling är också ett 
alternativ. Tekniken går ut på att skapa 
tillräckligt med utrymme mellan tandra
derna, och Thomas visade med hjälp av 
bilder hur denna behandling går till.

Transition – en process
Skillnaderna mellan en mottagning för 
barn och en för vuxna är flera, påpekade 
Grete Tellmann.

– Därför går det inte att bara tala om för 
en patient som fyllt 18 år att ”nu ska du gå 
till vuxenmottagningen”. Det behövs en 
transition, fortsatte hon.

Definitionen på en transition är att det 
är en meningsfull, planerad förflyttning av 
tonåringar och unga vuxna med kroniska 
fysiska och medicinska tillstånd från barn
centrerade, till vuxenorienterade sjuk
vårdssystem.

– Det är en process – inte en enskild 
händelse. En fas mellan barn och vuxen
mottagning, underströk Grete.

Barnmottagningen är en familjeorien
terad verksamhet, där det finns en stark 
relation mellan föräldrarna till patienten 
och den medicinska personalen. Enligt 

Scandinavian Congress of Rheumatology
Scandinavian Congress of Rheumatology (SCR) genomfördes i Köpenhamn under början av september.

Totalt var det cirka 480 personer som kom till Tivoli Congress Center under de fyra dagar kongressen varade.
Reumabulletinen var också på plats. 
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Grete finns det god evidens för att det är 
effektivt att även inkludera föräldrar i den 
psykologiska terapi man ger för att minska 
smärtan hos barn med smärtsamma sjuk
domar. 

Tonåren är för många den tid när den 
unga personen för första gången verkli
gen inser att han eller hon har en kronisk 
sjukdom. 

– För tonåringar är oförutsägbara sjuk
domar med plötsliga skov särskilt stres
sande. Det har också visat sig att för denna 
grupp är följsamheten låg för behandlings
terapier som inte ger omedelbara effekter 
– eller som ger biverkningar, sa hon.

Avslutas med transfer
Dessutom är tonåren den tid då man gär
na experimenterar med tobak, alkohol och 
cannabis samt andra droger.

– Tiden kännetecknas av ett ökat risk
tagande – och ett sådant tillsammans med 
ett tillstånd av kronisk sjukdom innebär en 
riskökning för den egna hälsan, fortsatte 
Grete.

Härav följer behovet av transition. 
Internationella rekommendationer för 

denna fas kännetecknas av att ett multidisci
plinärt team hanterar de medicinska och 
psykosociala behov som uppstår för tonår
ingen, samt utbildar och förbereder denne 
för vad det innebär att flyttas till vuxenvår
den.

– Denna fas ska sedan avslutas med en 
transfer – när man lämnar över till vuxen
vården – och då också överlämnar en sum
mering av patientens medicinska historik. 
Det ska ske via gemensamma konsultatio
ner, där både barn och vuxenvården sam
tidigt medverkar.

Struktur, koordination och samverkan
Grete beskrev reaktioner på transferkon
sultationer som unga patienter i efterhand 
hade lämnat:

– Alla som deltog i utvärderingen var 
nöjda eller mycket nöjda med både inne
hållet och själva strukturen. De påpekade 
särskilt att det var positivt att på detta sätt 
få träffa sin nya doktor. Närvaron av deras 
läkare från barnavdelningen, innebar att 
komplexa områden kunde förklaras på ett 
bra sätt.

Hon framhöll att det är viktigt att vid 
dessa tillfällen ställa frågor om hur smärt
upplevelsen för närvarande är, samt even
tuella biverkningar av medicin.

– Det är också viktigt att ge en guidad 
tur av de nya lokalerna och all praktisk in
formation.

Nyckelbegrepp för transition är struk
tur, koordination och nära samverkan 
mellan barn och vuxenvård, summera
de hon.

– Dessa barn är kroniskt sjuka – men 
framför allt är de unga, avslutade hon.

Två studier på JIA
Sessionen avslutades med två korta munt
liga presentationer. Först ut var Rille 
Pullerits som berättade om en studie på 
proteinet HMGB1 som en möjlig prognos
tisk markör för utfall på lång sikt för barn 
med JIA.

Den slutsats man hade dragit var att 
HMGB1 är en markör för inflammation, 
även hos barn med JIA.

– Höga värden i serum i början av sjuk
domen är relaterade till destruktiv JIA, 
och kan därför användas som en negativ 
prognostisk markör när sjukdomen bryter 
ut, summerade Rille.

Jaanika Ilisson redogjorde för en stu
die av arteriella funktionella/strukturella 
egenskaper och aterosklerosrelaterade 
biomarkörer hos nyligen diagnostiserade 
JIApatienter.

– Våra resultat visar att JIApatienter 
har nedsatt arteriell struktur redan tidigt i 
sjukdomen. Fortsatta studier krävs för att 

bedöma arteriella funktionella/struktu
rella egenskaper senare under sjukdoms
utvecklingen – för att hitta de patienter 
som har högre risk att utveckla subklinisk 
ateroskleros, sa Jaanika.

enda sättet att diagnostisera PAh
En av de gemensamma sessionerna tilläg
nades de kliniska utmaningar vi står inför 
vid behandling och kontroll av patienter 
med autoimmuna bindvävssjukdomar.

Jörn Carlsen talade om pulmonell ar
teriell hypertension (PAH). Incidensen av 
PAH ligger på ungefär 15 fall per miljon in
vånare.

– Det är en hjärt och lungsjukdom, där 
alltså även hjärtat påverkas. För att screena 
använder man därför sig av ekokardiografi, 
sa Jörn.

Invasiv högersidig hjärtkateterisering 
är enda sättet att ställa diagnosen PAH. 
Idag finns det flera olika terapier att ge – 
mono eller kombinationsterapi.

– Eftersom det är en progredierande 
sjukdom, är det vanligast att man börjar 
med monoterapi och sedan går över till 
kombo, fortsatte Jörn.

Han underströk att vi inte kan bota 
sjukdomen ännu, men att dagens terapier 
ändå gör en stor skillnad för patienterna. 
Jörn visade upp data som beskrev att över
levnaden för de drabbade har förlängts.

Ofta ospecifika symptom
Bindvävsassocierad PAH är dock mer 
motståndskraftig mot läkemedel.

– Här är det viktigt att behandla en
ligt ”treat to target”. Det rekommenderas 
i både ESC:s och ERS guidelines. Vi utvär
derar, ändrar dos och läkemedel för att se 
till att patienten uppnår de mål med be
handlingen vi ställer upp, fortsatte Jörn.

Ett sådant mål är att föra patienten till 
WHO:s funktionsklass II, som är en para
meter med prognostisk relevans.

Thomas Klit Pedersen Grete Tellman Rille Pullerits Jaanika Ilisson
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Att diagnostisera PAH så tidigt som 
möjligt är svårt, eftersom symptomen ofta 
är ospecifika.

– Därför bör man överväga screening 
för patienter med hög risk – som patien
ter med systemisk skleros. Att hitta och 
behandla dem tidigt är nyckeln till att för
dröja sjukdomens framskridande!

– Så kom ihåg att tidig diagnostik och 
behandling av bindvävsassocierad PAH 
kan leda till förbättrat behandlingsresul
tat, upprepade Jörn som en sammanfatt
ning.

Kvinnor med SLe kan få friska barn
Karen Schreiber föreläste om graviditet 
vid SLE och antifosfolipidsyndrom (APS, 
även känt som Hughes syndrom).

Hon hade med sig två fallbeskrivningar.
– Det är typiska fall, som ni kan träffa på 

i era kliniker, sa hon.
Karen påminde om att det i litteraturen 

så sent som för 20 år sedan stod att man 
skulle rekommendera kvinnor med SLE 
att avstå från att skaffa barn.

– Men de kan få friska barn! Därför är 
rådgivning mycket viktigt för dessa kvin
nor.

De bör försöka att bli gravida när de be
finner sig i remission, och man bör då se 
över vilka mediciner de står på, sa Karen.

– Det är viktigt att ta reda på deras ti
digare historik i samband med graviditet, 
som t.ex. preeklampsi, för tidig födsel el
ler fosterdöd. Har de PAH är det en kon
traindikation!

Problem de kan ställas inför under gra
viditeten inkluderar ett skov av SLE – det 
drabbar 30%. Missfall förekommer i 20–
25%, och för tidig födsel i 25%. Preeklamp
si drabbar upp till 20%.

Större risk för preeklampsi
Därmed gick Karen över till sina fall. Det 
första var en kvinna med en historik av 

nefrit, och man följde därför hennes njur
värden som till en början var stabila.

Vecka 20 försämrades kvinnan, och man 
hade svårt att avgöra om hon drabbats av 
ett SLEskov eller preeklampsi. Man satte 
in en kort behandling med steroider, och 
undersökte fostret sedan veckovis under 
fyra veckor. Allt var bra, och v 38 föddes så 
en frisk flicka.

Karen sammanfattade följande ”Take 
home message” från detta fall:

– Kvinnor med SLE har en större risk att 
utveckla preeklampsi. Nefrit predispone
rar för preeklampsi tidigare under gravi
diteten. Utmaningen, när man konstaterar 
protein i urinen och högt blodtryck hos 
dessa patienter, är att avgöra om det är ett 
skov eller preeklampsi. Steroider kan an
vändas – men med försiktighet, sa hon.

Dessa patienter har en hög risk för kom
plikationer under graviditet, och behö
ver följas noga efter att man genomfört 
en riskbedömning. De behöver ett multi
disciplinärt omhändertagande vid speci
aliserade centra, summerade Karen, och 
tillade:

– Kom ihåg att för över 90% av dem, så 
avlöper graviditeten bra!

Förlorad njurfunktion inte ovanligt
Alan Salama talade därefter om njurenga
gemang vid lupus och vaskulit.

– De flesta patienter med lupusnefrit 
svarar idag på modern behandling, och 
har ett ganska bra utfall av den på lång sikt, 
konstaterade Alan.

Men en del av dessa patienter drabbas 
av njursvikt och kommer till en punkt då 
njuren upphör att fungera. 

– Frågan är varför, och hur vi i förväg 
ska kunna identifiera dessa patienter och 
behandla dem – men det vet vi inte ännu, 
fortsatte han.

För patienter med vaskulit är njurenga
gemang vanligt, och leder till signifikant 

morbiditet, tappad njurfunktion och mor
talitet.

– En tidig diagnos är synnerligen viktig 
för snabb behandling, sa Alan.

Men även moderna terapier kan inte 
motverka sjukdomens framåtskridande. 
Därför behövs det mer forskning, och ut
vecklade terapimöjligheter, konstaterade 
han.

Reumatiska noduli
En parallellsession ägnades åt extraarti
kulär RA. Carl Turesson inledde med att 
beskriva extraartikulära och vaskulära 
komplikationer vid RA. 

Först sammanfattade Carl vad vi menar 
när vi talar om ”svår” RA.

– Det är ihållande polyartrit med hög 
sjukdomsaktivitet, som kännetecknas av 
progressiv, eroderande sjukdom som le
der till bestående handikapp, komorbidi
tet och mortalitet, sa Carl.

De vanligast förekommande extraar
tikulära manifestationerna är reumatiska 
noduli, de uppträder hos upp till 30% av 
patienterna – oftast i sjukdomens senare 
skede.

– Men 7% har dem redan när de diag
nostiseras för RA, påpekade han.

Det finns även andra typer – Carl vi
sade bilder på kallbrand samt systemisk 
vaskulit med mononeuritis multiplex vid 
svår RA.

Han berättade också att han själv var 
med vid framtagandet av de kriterier som 
gäller för att definiera svåra extraartiku
lära manifestationer vid RA. Den förteck
ning han presenterade omfattade tio olika 
tillstånd.

Däremot hade de valt att inte inkludera 
sekundär amyloidos vid RA på denna lis
ta. Det förekommer hos patienter som har 
långvarig, svår inflammation.

– Incidensen har dock minskat avsevärt 
– antagligen beror det på att vi har blivit 

Jörn Carlsen Karen Schreiber Carl Turesson Alan Salama
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mycket bättre på att handlägga RA, trod
de Carl.

ökad risk för kardiovaskulär sjukdom
Detta mönster följer de allmänna trender
na inom behandling av RA: Vi ser en lägre 
sjukdomsaktivitet, en minskad radiologisk 
progression och ett lägre tal av funktions
hinder.

– Det beror på en mer aggressiv be
handling under de senaste decennierna. 
Men hur ser det ut när det gäller extraar
tikulär RA? Läser vi i studier från sjukhus 
kan vi konstatera en nedgång för vaskulit 
– men ingen sådan kan ses i populations
baserade studier, fortsatte han.

Prediktorer för svåra extraartikulä
ra manifestationer är bl.a. hög sjukdoms
aktivitet och funktionsnedsättning i tidig 
RA samt rökning. Fortfarande är det en 
skillnad i överlevnad när man jämför RA
patienter med och utan extraartikulära 
manifestationer (till den senare gruppens 
fördel).

– Dessa patienter har även en ökad risk 
att drabbas av kardiovaskulär sjukdom. 
Och de har en ökad risk för svåra infektio
ner – som inte kan förklaras med den im
munosupprimerande behandling de ofta 
står på.

Terapi
När det gäller behandling för dessa patien
ter, finns det inga randomiserade, kontrol
lerade studier. 

– Cyclophosphamide är effektivt för 
reumatisk vaskulit. Påståendet är baserat 
på öppna studier och vidsträckt erfaren
het. När det gäller interstitial lungsjukdom 
(ILD) är erfarenheterna mer begränsade, 
men fallrapporter och experimentella data 
pekar mot att ciclosporine kan vara an
vändbart, sa Carl.

Vilken inverkan antiTNFläkemedlen 
har på RAassocierad ILD har man hittills 
inte lyckats klarlägga.

– Men nya behandlingsalternativ kan 
komma att bidra till en förbättrad prognos 
för patienter med svår, extraartikulär RA, 
avslutade Carl.

Förebyggande ”Kardio-Reumaklinik”
Anne Grete Semb höll ett föredrag om 
kardiovaskulära riskfaktorer för RApa
tienter.

– Precis som alla andra i befolkningen, 
har RApatienter de traditionella riskfak
torerna som fysisk inaktivitet, hög BMI, 
diabetes, högt blodtryck m.m. Men till det 
ska adderas att de även har andra – icke
traditionella – riskfaktorer som beror på 
inflammation, slog hon fast.

Ett ökande CRPvärde, medför att lipid
nivåerna går ner. Detta faktum leder fram 
till vad Anne Grete kallade för ”lipidpa
radoxen” i RA. 

– Det innebär att ju lägre lipidnivå vid 
RA, desto högre är risken för kardiovasku
lär sjukdom, förklarade hon.

Så vilka patienter bör i den kliniska 
vardagen bli föremål för kardiovaskulär 
prevention? Anne Grete kom med flera 
exempel:

– Det kan vara en person med en in
flammatorisk ledsjukdom som själv vill ha 
en riskstratifiering – eller där doktorn el
ler patienten har kunskap om en eller flera 
riskfaktorer, sa hon.

Man bör också göra det om man upp
täcker symptom eller tecken på kardio
vaskulär riskfaktor – som till exempel 
huvudvärk på grund av högt blodtryck.

Anne Grete fortsatte med att beskriva 
hur de i Oslo hade upprättat en förebyg
gande KardioReumaklinik. 

– Där screenar vi samtliga patienter för 
lipider, glukos, blodtryck och ECG. Vi var 
framgångsrika i vår behandling av lipider 
– 90% av patienterna nådde de mål vi satte 
upp efter max tre konsultationer! Det be
visar att statiner är effektiva och säkra för 
denna patientgrupp, konkluderade Anne 
Grete.
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Norge i topp med förskrivning av
biologiska läkemedel 
QUEST-RA (Quantative Standard Moni
toring of Patients with RA) är ett multi
center, multinationellt projekt med vars 
hjälp man har kunnat konstatera signifi
kanta skillnader i svårighetsgrad av sjuk
dom, samt i behandlingen av RApatienter 
i Europa. Norge gick med i projektet 2008.

Från januari 2005 fram till juni 2012 
omfattar QUEST-RA 9875 patienter från 
95 kliniker i 34 länder.

Glenn Haugeberg rapporterade om en 
jämförelse mellan RApatienter i Norge 
och andra länder i Europa.

– Norge visade sig vara ett av de länder 
i Europa som har den lägsta sjukdomsakti
viteten i RA, konstaterade Glenn.

Norge är också ett av de länder med den 
högsta andelen av patienter som står på 
biologiska läkemedel, fortsatte han.

– Men att sjukdomsaktiviteten för 
norska patienter är låg kan inte förklaras 
endast med hög användning av biologiska 
läkemedel! I Finland använder man signi
fikant mycket mindre mängd jämfört med 
Norge – men de har en ännu lägre sjuk
domsaktivitet, sa Glenn.

ACR/eULARS klassifikationskriterier
De nya klassifikationskriterierna för RA 
stod i centrum för Kim Hörslev Petersens 
föreläsning.

– Dessa kriterier ska ha som mål att 
identifiera de personer med tidig inflam
matorisk artrit som löper risk att bli kro
niker eller att utveckla skador. Kom ihåg 
att inget enskilt symptom ensamt definie
rar RA, sa Kim.

Han fortsatte med att ge en bakgrund 
till de olika kriterier som historiskt har fö
rekommit – från ARA:s från 1956, via Rom
kriterierna 1961, New York 1966 och ACR:s 
som har gällt från 1987.

– Så varför har man tagit fram nya krite
rier? Det beror på att de vi hade från 1987 
var otillräckliga! De saknar sensitivitet och 
specificitet för tidig artrit, de inkluderar 
inte ACPA, de identifierar inte subklinisk 
sjukdom och omfattar inte ny kunskap om 
vikten av tidig behandling, förklarade Kim.

Därför var de nya 2010 års ACR/EU
LARklassifikationskriterier för RA ivrigt 
emotsedda och välkomna. Kim beskrev 
processen som legat bakom framtagandet 
och fortsatte sedan med en extensiv ge
nomgång av dem.

2010 års kriterier har högre sensitivitet, 
men lägre specificitet än de från 1987, sam
manfattade Kim och fortsatte:

– 2010 har högt positivt prediktivt vär
de – 80%, men ett lågt negativt prediktivt 

värde – 60%. En negativ score utesluter 
alltså inte RA.

Ultraljud och/eller magnetröntgen ska 
användas vid diagnostisering av RA – för 
patienter med en kliniskt konstaterad svul
len led, om diagnosen inte är uppenbar, 
summerade Kim.

Skillnad i medicinering mellan 
Norge och Finland
Tuulikki SokkaIsler tog upp det ämne 
som Glenn Haugeberg tidigare berört – en 
jämförelse mellan Norge och Finland och 
vilka läkemedel man använder i de båda 
länderna.

Hon hade jämfört två orter – Kristian
sand i Norge (277 000 invånare) med Jy
väskylä i Finland (274 000 invånare). Hon 
hade studerat alla patienter med RA som 
varit i kontakt med sjukvården under år 
2010 och jämfört sjukdomsaktivitet, det 
utfall som patienten rapporterat (PRO), 
DMARD som använts samt kostnaderna 
för deras läkemedel.

Även Tuulikki hade bl.a. använt sig av 
QUESTRA för sin studie.

– Gemensamt för de båda orterna är att 
man behandlar med målet att nå remis
sion, att man erbjuder multidisciplinär 
vård och att man monitorerar PRO och 
sjukdomsaktivitet vid varje besök. Det var 
heller ingen skillnad i kön, ålder eller sjuk
domsvaraktighet, sa hon.

Men det var skillnad på medicinering. 
I Kristiansand stod 33% av patienterna 

på biologiska läkemedel, i Jyväskylä var 
motsvarande siffra 17% – alltså lite drygt 
hälften. 72% av patienterna i Jyväskylä 
stod på methotrexat, medan den siffran i 
Kristiansand var 49%.

Detta medförde naturligtvis att kost
naden såg annorlunda ut mellan de båda 
städerna. Efter att ha räknat om alla data, 
visade Tuulikki att den i Kristiansand låg 
på 507 889 Euro för 100 patienter årligen, 

medan den i Jyväskylä var 279 796 Euro.
– Men de kliniska resultaten är desam

ma. Samma behandlingsresultat kan upp
nås med dyra och mindre dyra läkemedel, 
hävdade hon.

I den efterföljande debatten – och det 
var många som hade frågor, åsikter och 
kommentarer till hennes föredrag – tryck
te Tuulikki flera gånger på att det är valet 
av strategi som är betydelsefullt, och att 
det är det som utgör den stora skillnaden.

Shared care
Jette Primdahl rapporterade om en rando
miserad, kontrollerad studie om sjukskö
terskekonsultationer som ett alternativ till 
reumatologinitierade uppföljningsbesök 
– s.k. shared care.

Till grund för att göra denna studie låg 
bl.a. ett uttalande från danska Sundhets
styrelsen från 2008 där man konstaterade 
att man förväntar sig en stor brist på reu
matologer i framtiden.

– Vi undersökte om RApatienters sjuk
domsaktivitet, egenförmåga, självtillit och 
allmänna tillfredsställelse var beroende på 
vilken typ av uppföljning de fick, förkla
rade Jette.

För patienter med etablerad RA och 
en låg sjukdomsaktivitet, visade studien 
att det var säkert att implementera sha
red care och sjuksköterskekonsultationer. 
Det blev ingen försämring i kontrollen av 
sjukdomen för dessa patienter, jämfört 
med dem som randomiserats till traditio
nell uppföljning.

– Sjuksköterskekonsultationer skänker 
tillfälle att förstärka patientens egenför
måga, självtillit och allmänna tillfredsstäl
lelse med sin uppföljning, sammanfattade 
Jette.

PeR LUNDBLAD

Anne Grete Semb Glenn Haugeberg Jette Primdahl
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Användning av avbildningstekniker vid reumatiska sjukdomar är ett stort ämne som omfattar 
många undersökningsmetoder och i denna artikel ges en översikt över de vanligaste.

Röntgen och andra imaging-metoder 
vid reumatisk sjukdom

Konventionell röntgen, så kall
lad slätröntgen, har varit det na
turliga valet och ”gold standard” 

vid bildtagning vid reumatiska sjukdo
mar som reumatoid artrit (RA), ankylose
rande spondylit (AS) och psoriasis artrit 
(PsA). Fördelarna med röntgen är bl.a. 
låga kostnader, jämförelsevis hög till
gänglighet, möjligheten att standardise
ra och att decentralisera granskningen, 
reproducerbarhet och att det finns vali
derade analysmetoder. Nackdelar är an
vändning av joniserande strålning, låg 
känslighet huvudsakligen beroende på att 
2-dimensionella bilder representerar en 
3dimensionell patologi och att mjukdels
förändringar inte kan bedömas.

I tidigt skede av RA anses funktionen 
vara mer beroende av sjukdomsaktiviteten 
än av strukturell skada. Usurer och brosk
förlust synliga på röntgenbilder är surro
gatmarkörer för framtida dålig funktion. I 
sent sjukdomsskede korrelerar de röntge
nologiskt synliga skadorna med funktionen 
även då inflammationsbördan minskar. Att 
förebygga ledskada är ett behandlingsmål, 
liksom att uppnå inflammationsfrihet och 
att tidigt i sjukdomsprocessen kunna iden
tifiera de patienter som är i riskzonen för 
dålig prognos är centralt.

Efterfrågan på bildtekniker för avbild
ning av leder har länge varit liten. Före 
användningen av effektiva behandlings
alternativ behövdes inte detaljerad infor
mation om ledstrukturer och röntgen var 
då tillräcklig. Införandet av nya poten
ta DMARDs (Disease Modifying AntiR
heumatic Drugs) ökade behovet av mer 
avancerade tekniker, särskilt ultraljuds 
(ultrasound, US) och magnetkameraunder
sökningar (magnetic resonance imaging, 
MR). Detta har resulterat i många veten
skapliga studier särskilt under 2000-talet. 
Tekniska framsteg, sjunkande kostnader 
och bättre förståelse för användningsområ
den för resp. teknik har påverkat den grad
visa ökningen av användningen av dessa. 
Detaljerad information om ledstrukturer 

blir en alltmer väsentlig del i omhänder
tagandet av patienter med reumatisk sjuk
dom.

Röntgen (rtg)
Vid RA är rtg användbart för att upptäcka 
strukturella förändringar i ben, såsom usu
rer, periartikulär urkalkning och reduce
rad broskhöjd. Med rtg kan många leder 
undersökas på samma gång och på kort 
tid. Jämfört med MR och US är rtg min
dre känslig för att upptäcka usurer och 
kan inte visualisera synovium, senor och 
brosk. Rtg ger dessutom information en
dast i det valda avbildningsplanet. 

För fastställandet av klassifikations
kriterierna från 1987 användes patienter 
med lång – 7,7 års – sjukdomsduration och 
i dessa kriterier ingår röntgenutvärdering 
med usurer som ett outcomemått. I de nya 
klassifikationskriterierna ingår inte rönt
genundersökning (om inte usurer finns).

Under de senaste tjugo åren har rönt
genundersökningar använts i kliniska 
studier av RA och ett flertal validerade ut
värderingssystem finns, varav ”Sharp sco
re modifierat av van der Heijde” (Sharp/
vdHeijde) och ”Larsen score” är de mest 
använda. Dessa scoringmetoder bedömer 
brosk och benförändringar i händer och 
fötter (eg. carpus, MCP-, PIP- och MTF-
leder).

Vid en genomgång av patienter inklu
derade i läkemedelsstudier de senaste 16 
åren fann man att de patienter som tidig 
fick DMARDbehandling hade signifikant 
lägre sjukdomsaktivitet och färre röntgen
förändringar jämfört med de patienter 
som inte fick denna behandling (1).

Magnetkameraundersökning 
(Magnetic Resonance Imaging, MR)
MR är en relativt ny teknologi jämfört med 
110 år för röntgen. De första MR-bilderna 
publicerades 1973 och de första på männis
ka 1977. Fördelar med MR är att man får en 
3dimensionell bild, hög upplösning, kan 
se mjukdelar och den ger ingen jonise

rande strålning, utan MR använder starka 
magnetfält. Med MR kan ben, synovium, 
brosk, senor och övriga mjukdelar synlig
göras, liksom benmärgsödem. Tänkbara 
nackdelar med MR är hög kostnad och låg 
tillgänglighet. När gadoliniumkontrast an
vänds finns en liten risk för nephrogenic 
systemic fibros hos patienter med nedsatt 
njurfunktion. Bedömningen av MRbilder 
är mer komplex och tidskrävande än be
dömningen av rtgbilder.

Användning av MR vid RA: Framtida an
vändningsområde för MR vid RA är tidig 
upptäckt av diskret patologi i och nära 
leder, tidig ställa diagnos, möjlighet att 
prognostisera och följa sjukdomsförlop
pet, hitta subklinisk sjukdom och bedöma 
behandlingsresultat. MR är känsligare än 
klinisk undersökning för att hitta synovit 
(2) och genom att med MR bekräfta sub
klinisk synovit kan patienter med inflam
matorisk synovit skiljas från dem som har 
ospecifik ledsmärta. Bild 1 visar en typisk 
bild av en patient med aktiv RA med usu
rer (pilar) och synovit (pilhuvud) i knäled 
och bild 2 visar benmärgsödem i samma 
knäled (pilar). När dessa bilder togs hade 
patienten haft symtom i 1,5 år, fått diagno
sen ett år tidigare och var behandlad med 
NSAID, Prednisolon och Methotrexate.

MR är användbar för prognostisering i 
tidig RA. MR predikterar usurerande fe
notyp, högre klinisk inflammatorisk ak
tivitet och funktionsnedsättning. Höga 
score för alla MR-kännetecken (synovit, 
benödem, tenosynovit och usurer) indi
kerar dålig prognos. Benödem är den bäs
ta prediktorn för usurerande sjukdom. 
Även synovit är en oberoende prediktor 
för röntgenologisk progress.

MR är känsligare än röntgen att upp
täcka destruktiv sjukdomsprogress vid RA 
och kan användas som outcomemått i kli
niska studier. I mån av tillgång även i den 
kliniska vardagen. Utbredningen av syno
vit, tenosynovit och benödemet kan an
vändas för att följa sjukdomsutvecklingen. 
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Dessa korrelerar väl med sjukdomsaktivi
teten och det kliniska behandlingssvaret 
(3).

Strukturell skada kan pågå trots att 
smärta, subjektiva och objektiva tecken 
på inflammation försvunnit och detta för
stärker nyttan med MR för att rätt värdera 
sjukdomstillståndet och prediktera out
come avseende strukturell skada. MR (och 
US) kommer att spela en viktig roll i fram
tiden för att definiera remission i RA och 
kommer att bli ett komplement till rönt
gen i klinisk praxis.

En arbetsgrupp inom EULAR, OMER
ACT (Outcome MEasures for Rheumatoid 
Arthritis in Clinical Trials/Outcome ME
asures in Rheumatology), har tagit fram 
ett utvärderingssystem för att bedöma 
skadeutvecklingen i händer vid RA kallat 
RAMRIS (RA MRI scoring system). Med 
RAMRIS bedöms synovit, benödem och 
usurer semikvantitativt på ett standardi
serat sätt. I en kompletterande metod kan 
tenosynovit också bedömas och nyligen 
har en granskningsmetod för broskför
ändring (via JSN) introducerats. En stor 

fördel med MR är möjligheten att mäta be
handlingssvaret avseende synovit och be
nödem (4). 

Frågeställning vid beställning av MR
undersökning av leder hos patienten med 
inflammatorisk ledsjukdom: Usurer? Be
nödem? 

Användning av MR vid ankyloseran
de spondylit (AS): vid AS bedöms sjuk
domsaktiviteten primärt på patientens 
beskrivning, fysisk och laboratoriemäs
sig undersökning vilka saknar sensitivi
tet. Skada brukar värderas med röntgen 
som bara kan visa sekundära förändringar 
som syndesmofyter och ankylos. MR ger 
oss information om både sjukdomsakti
vitet – synovit och benmärgsödem – och 
skada. MR är den känsligaste avbildnings
metoden för att upptäcka inflammatoriska 
skador i ryggraden. Överlägsen genom sin 
förmåga att upptäcka aktiv inflammation i 
axiala skelettet jämfört med röntgens sena 
förmåga att visualisera syndesmofyter och 
spinal ankylos.

Idag finns möjlighet att göra helkropps
MR med en teknik baserad på ”multi
channel technology and parallel imaging”. 
Detta ger likvärdig information som man 
får med konventionell MR av övre halvan 
+ nedre halvan av ryggraden. Helkropps
MR inkluderar också sacroiliaca (SI) le
derna, bröstkorgen, skuldror och höfter 
(5). Denna undersökningsmetod kan bidra 
till tidig diagnos av AS och är en möjlig me
tod för att objektivt mäta graden av inflam
mation i hela ryggraden och i SIlederna.

Även för AS finns validerade utvärde
ringssystem granskade av OMERACT. 
MR är etablerad som en mycket tillförlitlig 
metod för att mäta den inflammationsdäm
pande effekten av läkemedel i kliniska stu
dier av AS och kan komma att ha betydelse 
för att välja vilka patienter som sannolikt 
har effekt av antitumor necrosis factor 
(TNF) -behandling. 

Användning av MR vid psoriasis artrit 
(PsA): PsA karaktäriseras av perifera artri
ter, axialt engagemang, daktyliter, entesi
ter och har kliniska likheter med RA och 
spondyloartropati (SpA). Detta gäller ock
så MRfynden. MR av PsA kan underlätta 
diagnostisering, utvärdering av behand
lingseffekt och förståelsen av patofysio
login.

Typen och lokalisationen av inflam
mationen, snarare än synovitens in
flammationsgrad, kan hjälpa till med 
differentiering mot andra former av artrit. 

Till skillnad mot RA anses det inte att be
nödem predikterar usurer. Entesit, dakty
lit och spondylit ger information om att 
sjukdomen hör till gruppen spondylar
triter (SpA). Entesiter har beskrivits nära 
perifera och axiala leder, ofta associerade 
med synovit och ibland benödem. Entesit 
är ett vanligt fynd i SpA men hittas kliniskt 
bara i en minoritet av de inflammerade le
derna. MRfynd tyder på att daktylit, som 
är ett relativt specifikt fynd för PsA, orsa
kas av tenosynovit med vätska och är ib
land associerad med synovit i led. PsA kan 
vara ett mycket vanligare tillstånd än hit
tills känt. En studie av patienter med psori
asis visade subklinisk artrit hos en stor del 
av dessa, trots avsaknad av symtom.

Vid GRAPPAs (Group for Research 
and Assessment of Psoriasis and Psoriatic 
Arthritis) möte om imaging 2008 var fo
kus på entesiter och OMERACT har tagit 
fram ett preliminärt scoringsystem för att 
utvärdera inflammation och destruktion 
i PsA händer (PsAMRIS-H), där man ut
gått ifrån RAMRIS. Detta scoringsystem 
inkluderar bedömning av synovit, tenosy
novit, periartikulär inflammation, benö
dem, usurer och benproliferation.

Användning av MR vid gikt och andra 
kristallartriter: med MR kan vi utöver 
den patologi som vi kan se med rtg och 
datortomografi (CT) också se den vävnad 
som omger de deponerade kristallerna och 
identifiera tofi på lokaler som inte är åt
komliga för resektion. MR kan också visa 
att benödem förkommer vid gikt, ofta i an
slutning till tofi. Den patologiska bilden av 
dessa ödem är okänd. 

Extremitets MR: Önskan om förbättrad 
bildkvalitet har lett till en eskalering av 
magnetfältets styrka. Högfälts (3-5 Tessla) 
MR ger mycket bra bilder men dessa anses 
tillföra mycket lite i klinisk praxis. De är 
inte tillgängliga för alla reumatologer och 
det kan finnas svårigheter med gransk
ningen av bilderna om det inte granskas av 
en erfaren radiolog med intresse för mus
keloskelettala undersökningar. Speciella 
extremitets-MR (eMR) (0,2–1,5 Tessla), 
där bara den undersökta extremiteten är 
i magnetfältet, används ofta när det gäller 
reumatologiska sjukdomar och används 
nu i många kliniska studier. 

År 2005 bildades en utbildningsorga
nisation ”The International Society of 
Extremity MRI in Rheumatology (ISE
MIR)” för reumatologer, radiologer och 
andra specialister som är intresserade av 

Bild 2: benmärgsödem (pilar) i samma knä-
led och vid samma tidpunkt som bild 1.

Bild 1: knäled med usurer (pilar)i femur 
och tibia och synovit femuropatellärt 
(pilhuvud) hos en patient med aktiv RA 
diagnostiserad ett år tidigare, då med 6 
månaders symtomduration.
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MR och dess användning inom reumato
login. Syftet med ISEMIR är att ta fram 
hjälpmedel för kliniker, tillverkare och in
dustrin för att gynna utvecklingen relate
rad till extremitets MR, särskilt avseende 
utbildning, utvärdering, användning i kli
nisk praxis och forskning med målet att 
förbättra patienternas outcome. 

MR angiografi (MRA): har använts för 
att upptäcka neovascularisering i synovia. 
Antalet patologiska kärl som påvisades 
med MRA korrelerade starkt med blodflö
det mätt med powerdoppler US och syno
vitscore på MR. Om det kommer att visas 
sig att neovasculariseringen i tidig artrit
sjukdom predikterar sjukdomsutfallet kan 
MRA genom påvisande av patologiska kärl 
bli en ny metod för prediktion.

Ultraljudsundersökning (US)
Liksom MR kan US ge information om 
skelettets yta och om mjukdelar. Flera 
leder kan undersökas vid samma tillfäl
le. OMERACTs US grupp har publicerat 
konsensus om definitioner för vanliga 
patologiska förändringar vid inflamma
torisk artrit och utvecklar nu ett globalt 
synovitscore. En fördel med US framför 
andra avbildningstekniker är möjligheten 
för undersökaren att göra en dynamisk un
dersökning som kan vara väsentlig för att 
bedöma de olika strukturerna. Eftersom 
US är känsligare än klinisk undersökning 
för att upptäcka ledinflammation kan US 
vara värdefull när det råder tveksamhet 
om det finns synovit och/eller tenosyno
vit eller då subklinisk sjukdom misstänks. 
US är billigare än CT och MR och erbju
der en kostnadseffektiv möjlighet att tidigt 
upptäcka benförändringar. Med hjälp av 
US är det möjligt att undvika blodkärl och 
nerver i samband med injektioner och att 
identifiera det aktiva området vid entesi
ter och andra områden med inflammation. 
Det finns också studier som visar att US 
är användbart för diagnostik i reumatolo
gisk praxis.

Användning vid RA: Redan 2001 publi
cerades ett konsensusuttalande angående 
lämpliga användningsområden för US vid 
RA. Dessa inkluderar undersökning av in
flammation i hand, identifiering av patolo
gi i handleden och av bursit i skuldran (6). 
I denna publikation föreslogs också att US 
är en bra metod för att följa sjukdomsak
tivitet och progress. US kan vara känsliga
re än röntgen för att upptäcka usurer (på 
de lokaler som är åtkomliga med US) och 

dessa korrelerade väl med de förändring
ar man finner med MR. En kombination 
av gråskala och färgdoppler ger informa
tion om ev. förekomst av pågående synovit. 
Sannolikt kan US hjälpa oss i prognos
tiseringen vid tidig RA, eg. US av hand 
(7). Fynd av inflammatoriska förändring
ar med US är vanliga hos RApatienter i 
klinisk remission. Det är också möjligt att 
följa behandlingseffekter på synovitut
bredningen och graden av inflammation.

Användning vid gikt och andra kristall
artriter: En av de vanligaste orsakerna till 
inflammatorisk artrit är deposition av kris
taller i leder. Vid giktartrit ser man med US 
en karaktäristisk bild som visar deposition 
av kristaller på ytan av ledbrosket och det 
har föreslagits att denna bild är patogno
mon för giktartrit. I kronisk gikt kan tofi 
förekomma och det kan ibland vara svårt 
att skilja mellan dessa och reumatiska no
duli. På USbilder är tofi typiskt isoekoge
na eller lätt hyperekogena och har vanligen 
ingen dopplersignal i tofit. Detta i motsats 
till ett reumatiskt noduli som oftast har en 
intensiv dopplersignal i noduluset repre
senterande det ökade blodflödet i synovian 
och övrig inflammerad vävnad. US liksom 
MR ger information om inflammationen i 
och runt tofi.

Användning vid seronegativa artriter: 
US kan vara användbart vid seronegativa 
artriter. Patienter med PsA kan utveckla 
entesiter och daktyliter som kan vara svåra 
att upptäcka vid klinisk undersökning. Vid 
AS har undersökning med enbart US av be
gränsat värde. Hos patienter med sacroiliit 
kan kombinationen med färgdoppler eller 
intravenös kontrast bidra till identifiering 
av förändringar i SIleder.

Användning vid andra reumatologiska 
tillstånd: Med sin möjlighet att visuali
sera många mjukdelsstrukturer i kroppen 
kan US ha flera andra användningsområ
den vid reumatiska sjukdomar. Ett särskilt 
fenomen, ”halo pattern”, har beskrivits vid 
temporalis arterit.

Med US har visats att synovit förekom
mer mer vid usurerande än vid ickeusure
rande artros och då även i leder utan usurer.

US kan möjligen vara användbart för 
diagnos och uppföljning av Sjögrens syn
drom och vid värdering av hudengage
manget vid systemisk skleros (8).

RA är associerad med tidig artherio
sklerosutveckling och ökad förekomst av 
kardiovaskulär sjukdom. US, som sedan 

länge använts för undersökning av caroti
der vid känd kardiovaskulär sjukdom, kan 
användas även vid RA utan känd hjärtkärl
sjukdom för att bedöma graden av inflam
mation.

US är en undersökningsmetod där tek
niken utvecklas snabbt och som kommer 
att öka reumatologens diagnostiska och in
jektionstekniska skicklighet. Vad som be
hövs är träning. Rutiner behöver införas i 
klinisk praxis så att reumatologer och bli
vande reumatologer, får möjlighet att lära 
sig tekniken och att implementera den i 
vardagsarbetet.

Andra avbildningstekniker:
Datortomografi (CT)
CT är en tomografisk röntgenmetod som 
visualiserar förkalkad vävnad och tredi
mensionell rekonstruktion av bilderna 
är möjlig. Nackdelar är joniserande strål
ning och oförmåga att visa mjukdelsför
ändringar. 

Vid RA kan usurer upptäckas med CT i 
samma omfattning som med MR.

Bentäthet kan bedömas med CT och i 
en studie har Fouque Aubert och medar
betare, genom att använda highresolution 
CT (HRCT), visat att bentätheten var sig
nifikant sänkt hos patienter med RA jmf 
med friska och att den korrelerade med 
sjukdomsaktiviteten (9). Röntgenstrål
ningen är mycket låg vid highresolution 
CT och undersökningen är snabb. Den 
tar ungefär 1 minut för hand och handled. 
Med den relativt nya metoden highreso
lution peripheral quantitative computed 
tomography (HR-pQCT) kan bentäthet 
och mikroarkitekturen studeras i detalj 
i radius och tibia (se Helena Forsblad 
D’Elias artikel i Reumabulletinen nr 86). 

Tekniker att mäta bentäthet som används 
idag: Dual X-ray Absorptiometry (DXA) är 
känsligare än röntgen för att bedöma ben
förlust i hand och korrelerar med både sjuk
domsaktiviteten och sjukdomsdurationen. 
Digital X-ray Radiogrammetry (DXR) är en 
automatiserad metod (tillgänglig on-line) 
för att på enstaka handröntgenbilder bedö
ma bentätheten och denna korrelerar med 
sjukdomsaktiviteten. Det är också visat att 
bentäthetsförändringen efter 1 år, hos pa
tienter med nydebuterad RA, predikterar 
senare ledskada (10). Ett år är dock allt för 
lång tid att vänta på information om sjukdo
mens karaktär, då kan ”the window of opp
ortunity” vara stängt.

Även ultraljudsundersökning av kal
kaneus har provats för bentäthetsmätning 
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men resultaten från olika studier har varit 
motsägelsefulla och metoden används inte 
av reumatologer i klinisk praxis.

CT har använts för att bedöma gikttofis 
relation till usurer och det finns indikatio
ner på att usurer vid gikt uppkommer i an
slutning till tofi.

Dualenergy computed tomography 
(DECT): kan ge 3D bilder och kan bl.a. 
skilja deponering av urat från kalcium och 
mjukdelar. Studier och utveckling av den
na metod inom reumatologin pågår.

Positron emission tomography (PET) 
och single photon emission tomography 
(SPECT): är nuklärmedicinska tekniker 
med utomordentlig sensitivitet (särskilt 
PET, som är känsligare än SPECT) som 
den största fördelen jämfört med andra 
avbildningstekniker. Med dessa får man 
också kvantitativ mätning. En begränsan
de faktor är den låga spatiala upplösningen 
som gör det svårt att bestämma från vilken 
anatomisk struktur som signalen kom
mer. Detta kan delvis kompenseras genom 
att kombinera nukleärmedicinsk avbild
ningsteknik med CT eller MR. SPECT har 
vidareutvecklats och med high resolu
tion multipinhole singlephotonemissi
on com puted tomography (MPH-SPECT) 
och man har med 3dimensionella bilder 
avbildat ökad benmetabolism i områden 
med histologisk inflammation och benom
bildning. Denna metod hade samma käns
lighet för att upptäcka usurer och benödem 
som MR. Eftersom SPECT möjliggör un
dersökning av alla leder samtidigt kan sam
tidig MRundersökningen koncentreras 
till de leder med högst upptag på SPECT. 
MR och SPECT skulle kunna användas för 
att följa behandlingssvar.

PET är användbart vid utredning av 
plaque med inflammation, då man även 
kan använda MR.

Om scoringmetoder vid rtgundersök
ning av händer och fötter hos patien
ter med RA: Sharp/vdHeijde och Larsen 
metoderna utvecklades för att bedöma 
rtgbilder kvantitativt för kliniska stu
dier. Med Larsenmetoden bedöms hela 
handen medan lateralsidan inte är med 
i Sharp/vdHeijde-metoden. Metoderna 
anses likvärdiga för kliniska studier. Båda 
metoderna har en kontinuerlig kvantita
tiv skala. Bedömning av bilder i krono
logisk ordning ger mest information och 
ökar möjligheten att upptäcka kliniskt re
levanta förändringar. Larsen score är lätt

are och mindre tidskrävande än Sharp/
vdHeijde score. En förenkling av Sharp/
vdHeijde score – SENS (Simplified Erosi
on Narrowing Score) – finns, lämplig för 
kliniskt bruk (11). 

Smallest detectable difference/change 
är den minsta förändring som tillförlitligt 
kan särskiljas från metodfelet för den ak
tuella scoringmetoden och räknas ut för 
varje studie.

Fortsatt arbete inom eULAR
EULAR standing committee on imaging 
består av representanter från många euro
peiska länder, bl.a. prof Mikkel Östergaard 
(MR) från Danmark och prof Maria Antio

netta D’Agostino (ultraljud) från Frank
rike. Förutom regelbundna möten sköts 
arbetet med en omfattande mailkorres
pondens för att ta fram rekommendatio
ner. Ett arbete om ultraljud har publicerats 
och ytterligare manuskript är under bear
betning för publikation. Den snabba tek
nologiska och biologiska utvecklingen 
inom området radiologireumatologi på
kallar kontinuerliga uppdateringar. 

Framtiden:
Idag ser vi med MR och US att den inflam
matoriska processen ibland finns kvar 
trots klinisk remission. Hur ska vi i fram
tiden förhålla oss till detta? Kommer vi att 

EULAR rekommendationer för RA (Imaging in RA task force, 2012):

Diagnostisera: 
1) vid tveksamhet om diagnosen kan rtg, US eller MR användas för att öka diag-
nostiska säkerheten utöver de kliniska kriterierna.

2) inflammation som ses med US eller MR kan användas för prediktion av progress 
från odifferentierad inflammation till klinisk RA.

Upptäcka inflammation och skada:
3) US och MR är överlägsna klinisk undersökning för att upptäcka inflammation; 
dessa tekniker ska övervägas för att få en mer exakt bedömning av inflamma-
tionen. 

4) rtg av händer oh fötter ska användas som initial teknik för att upptäcka skada. 
Men om rtg inte visar någon skada kan US och/eller MR övervägas för att tidigare 
upptäcka skada (särskilt vid tidig RA).

Prediktion, outcome:
5) benödem påvisat med MR är en stark prediktor för kommande rtg progress vid 
tidig RA och ska övervägas som prognostisk indikator. Synovit på MR eller US lik-
som ledskada på rtg kan övervägas för prediktion av fortsatt/ytterligare ledskada.

Prediktion, behandlingssvar:
6) Inflammationen som ses med imaging kan vara mer prediktiv för behandlings-
svar än kliniska tecken på sjukdomsaktivitet; imaging kan användas för att pre-
diktera behandlingssvar.

Att följa sjukdomsprogress:
7) periodiskt återkommande utvärdering av ledskada, vanligen med rtg av hän-
der och fötter ska övervägas. MR (och möjligen US) är känsligare för förändringar 
av ledskada och kan användas för att följa sjukdomsprogress.

8) Pga. MRs och USs bättre förmåga än klinisk undersökning att upptäcka inflam-
mation kan de användas för att följa sjukdomsaktivitet.

9) För värdering av instabilitet i halsryggen ska lateral rtg i flexion och extension 
göras. När rtg är positiv eller specifika symtom finns, ska MR göras.

Vid klinisk remission:
10) MR och US kan upptäcka inflammation som predikterar kommande ledska-
da även när klinisk remission föreligger och kan användas för att värdera aktuell 
inflammation.
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ha resurser för att följa patienterna med t.ex. US så att vi via 
tight-control kan optimera behandlingen (treat-to-target)? 
Behövs det för alla patienter? Om inte – hur ska vi hitta de 
som verkligen kan ha nytta av detta?

Ja, många frågetecken finns kvar att räta ut och mycket 
forskning pågår inom detta fält. 

Det optimala omhändertagandet och behandlingen av 
patienter med reumatologisk sjukdom kräver redskap som 
tillåter tidig och noggrann diagnos, prediktion av dålig prog
nos, uppföljning av behandlingssvar och bedömning av re
mission. Det kommer sannolikt att behövas en kombination 
av biokemiska, immunologiska och bildtekniska metoder för 
att uppnå detta, en verklig utmaning för det reumatologiska 
samfundet. 

KRISTINA FORSLIND, PhD
Överläkare, Helsingborgs lasarett

Medlem i ISEMIR, EULAR Standing Committee for Imaging och 
Steering committee for 

Nordic Imaging Summit
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Tid: 2013 

Summa: 100.000 kronor – utdelas som forskningsanslag och 
förvaltas av stipendiatens forskningsinstitution.

Arrangör: Pfizer AB i samarbete med Svensk Reumatologisk 
Förening.

Målgrupp: Kliniskt verksam läkare inom reumatologi med 
forskningsintresse som disputerat för mindre än 7 år sedan 
(föräldraledighet får räknas av, liksom för övriga stipendier 
från SRF med liknande tidsgränser). Sökande ska driva ett 
samarbetsprojekt som gagnar klinisk reumatologi i Sverige 
som innefattar två eller fler universitet/högskolor eller regioner 
i Sverige. 

Sökande ska vara medlem i Svensk Reumatologisk Förening.
Genom stipendiet för samarbetsprojektet vill Pfizer uppmuntra 
till ökat samarbete och erfarenhetsutbyte kollegor emellan. 

Ansökan skall innehålla: 
•	 Kort gemensam presentation av den sökandes  

forskningsprojekt på max en A4-sida
•	 CV med publikationslista från den sökande

Vid bedömning av ansökningarna kommer särskild tonvikt 
läggas på

1. Syfte och målsättning för samarbetsprojektet 
2. Sökandens vetenskapliga kompetens

Offentliggörande och kort presentation av samarbetsprojektet 
sker i samband med utdelning av stipendiet under Svensk 
Reumatologisk Förenings vårmöte 2013. 

Målsättning är att projektet kommer presenteras som abstract 
vid nationell eller internationell konferens, samt att stipendiaten 
skriver i om projektet i Reumabulletinen.

Stipendiekommitté: Professorskollegiet inom Svensk  
Reumatologisk Förening. 

Stipendiet utdelas årligen.

Sista ansökningsdag: 17 december 2012

Skicka ansökan elektroniskt till: Anna Rudin, Vetenskaplig 
sekreterare, E-mail: Anna.Rudin@microbio.gu.se

PFIZERS STIPENDIUM FÖR SAMARBETSPROJEKT  
INOM REUMATOLOGI 2013
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Hjälp barn att hitta hem.
Varje dag splittras familjer på grund av krig och  
katastrofer. Varje dag kämpar vi för att återförena dem.
Bli månadsgivare på www.redcross.se
Tack för ditt stöd! 
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Under ett par års tid har styrelsen 
stött och blött frågan om hur vi ska få 
till en effektiv och transparent organi-
sation för arbetet med våra register. 
Detta gäller såväl in- som utdata. Vem 
gör vad och var fattas besluten?

Svensk reumatologis 
kvalitetsregister (SRQ)
Basen för registerarbetet utgör ju använ
darna, dvs. sjukvårdspersonal framförallt 
läkarna, men även patienterna via PER 
(Patientens Egen Registrering). All den
na insamlade information ska sedan om
händertas, analyseras och återföras till 
användarna så att vi kan fatta ännu mer 
välgrundade beslut för att uppnå bättre 
hälsa för reumatiskt sjuka patienter. Till 
vår hjälp har vi dels själva dataprogram
met/Internettjänsterna och dels de oli
ka arbetsgrupperna, som analyserar och 
vetenskapligt publicerar erfarenheter av 
behandling med biologiska läkemedel – 
ARTIS. Många andra arbetsgrupper har 
bildats för att med SRQ som bas vidare
utveckla vården, t.ex. Modern Reuma 
Rehabilitering (MoRR). De nationella kva
litetsregistren är numera ett gemensamt 
ansvar för SKL och socialdepartementet, 
http://www.kvalitetsregister.se/om_kva

litetsregister, och omgärdas därför av ett 
antal regler som vi också måste beakta och 
förhålla oss till.

Organisationsutveckling
För att möta de nya behoven har styrelsen 
tillsammans med ordförandena i SRQ och 
ARTIS m.fl. arbetat fram ett nytt förslag 
till organisation, som presenterades på 
föreningsmötet i Malmö våren 2012 – för 
mer info läs ReumaBulletinen Nr 86 s 40-
41. Där framgår ett behov dels av ett kansli 
och dels av ett nytt registerråd. Styrelsen 
fick föreningsmötets godkännande att job
ba vidare enligt dessa principer.

SRF Service AB
Vi har nu bildat ett aktiebolag, Svensk 
Reumatologisk Förenings Service AB, 
som vi i praktiken betecknar SRFs kansli. 
Här kommer att anställas en person, till 
att börja med, som ska hjälpa såväl SRFs 
styrelse som det nybildade Registerrådet 
– för mer info se bild eller läs mer på SRFs 
hemsida.

Registerrådet
Rådet sammanträder fysiskt minst två 
gånger årligen med kompletterande tele
fonkonferenser vb. Under hösten kommer 

detaljer runt registerrådets arbetsformer 
och mandat att specificeras.
Registerrådet består av nio personer; två 
stycken ledamöter från SRFs styrelse (ord
förande + 1), sex regionala representanter 
samt en representant för patientförening
en (ordförande i Reumatiker Förbundet). 
De sex regionala representanterna är:
Södra – Carl Turesson.
Västra – Lennart Jacobsson.
Linköping – Lars Cöster tom april 2013 då 
han ersätts av Alf Kastbom.
Stockholm/Gotland – Johan Askling.
Uppsala/Örebro – Lars Rönnblom.
Norra – Solbritt Rantapää.
För SRF sitter Ralph Nisell, tillika ordf. i 
registerrådet, samt Boel Mörck.

Till sist
Har ni frågor eller synpunkter på hur vi 
ska arbeta vidare med registerrådet är ni 
välkomna att kontakta någon av oss i sty
relsen eller era regionala representanter. 
Mer information kommer att presenteras 
såväl på höstmötet, som på årsmötet i sam
band med riksstämman.

BOeL MöRCK
Vice ordförande

Registerrådet och SRFs kansli 
– en uppdatering

SRF styrelse

SRF 
Registerråd

SRQ 
Registret 
administreras av 
registerhållare 2

SRFs arbetsgrupper Registergrupper

Forskargrupper

SRF Service AB 

• Tillhandahålla ett kansli som:

– verkar för att öka transparens/begriplighet för vad som 
finns i register/biobanker för SRFs medlemmar

– utför/koordinerar vissa registergemensamma aktiviteter, 
t.ex. Registerdagen

– ger administrativt stöd till SRFs styrelse

– är en kontaktpunkt mellan SRF och registren

– hanterar extern och intern information inklusive hemsida

• I samråd med – och efter godkännande av – registerrådet och 
relevanta forskare handlägga serviceuppdrag gentemot myndig-
heter (som TLV och LV) och industrin där data från SRQ, Artis och 
vissa biobanker eller dylikt utnyttjas 6

1) Synkroniserar utlämnandet av data från SRQ i enlighet med registerrådets beslut.
2) SRQ-ansvarig (utsedd av SRF)/CPUA (huvudman SLL).
3) Inkluderar arbetsuppgifter, datatillgång, kontraktsmöjlighet för gruppen, och ekonomisk ersättning till SRF Service AB.
4) Ger SRF Service AB tillgång till data från SRQ.
5) Har rätt att, via respektive universitet (eller i biobankens fall med BBMRI), sluta samarbetsavtal med industriella aktörer. I den mån data från SRQ ingår så ska  

avtalet godkännas av SRFs styrelse och registerrådet.
6) Avtal avseende säkerhetsuppföljning och komorbiditetsstudier som biverkan till bio.prep sluts av Karolinska Institutet och genomförs av ARTIS.             BM120930

Delegation100% ägande

Avtal 4 Avtal 1

Grupper5

Avtal/delegation3
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Processen att ta fram den bästa ”KRAM”-informationen 
inom Reumatologin går vidare
Dags att utse regionala representan-
ter för levnadsvaneprojektet (LVP) 
samt fler entusiaster för arbetet med 
reumaspecifik Kost-information. 
Vilken plats har motiverande samtal?

Tobaksprevention reumatologi klar
Nu har sektionen för reumatologi arbetat 
med LVP i samarbete med Socialstyrelsen 
(SoS) och Svenska Läkaresällskapet (SLS) 
sedan december 2011, detta med anled
ning av SoS Nationella riktlinjer om sjuk
domsförebyggande metoder. Under denna 
tid har ett informationshäfte, ”Tobaks
prevention reumatologi”, till kollegorna 
sammanställts och publicerats på Svensk 
Reumatologisk Förenings (SRF) hemsi
da och går utmärkt att ladda ner och an
vända http://www.svenskreumatologi.se/
levnadsvaneprojektetlvp. På Sahlgrenska 
har man även tagit fram en motsvarande 
information riktande sig till patienterna. 
Den går bra att beställa via verksamhetsut
vecklare BrittMarie Zaman, brittmarie.
zaman@vgregion.se 

Kostinformation reumatologi på G
Om man vill börja med att inhämta gene
rell evidensbaserad information om lev
nadsvanor kan jag varmt rekommendera 
att lyssna på professor MaiLis Hellénius 
och ni som inte har denna möjlighet ”live” 
kan gå in på YouTube, http://www.youtu
be.com/watch?v=LPypzDqkQMk.

Vad finns det för reumaspecifik infor
mation om kosten? Det sägs ju att man blir 
vad man äter, vad finns det att lära här för 
oss reumatologer? Vi som var på Cutting 
Edge i Lund den 27 september kunde bl.a. 
höra professor Vijay Kuchroo från Bos
ton prata om ”Environmental triggers and 
induction of Th17 cells and autoimmuni
ty”. En av dessa orsaker, menar professor 
Kuchroo, är vårt saltintag. http://www.
jimmunol.org/cgi/content/short/188/1_
MeetingAbstracts/60.13?rss=1

Motiverande samtal nästa steg
Vad vi också måste ta till oss är olika me
toder för att i nästa steg kunna påverka 
patienternas levnadsvanor, dvs. inte bara 

att utan hur vi framför vårt budskap. Den 
samtalsteknik som lyfts fram i riktlinjer
na är ”Motivational interviewing” (MI), 
dvs. motiverande samtal. Många arbetar 
säkert med denna metod, men kan behöva 
en uppfräschning och för andra är den helt 
ny. Inom ramen för LVP ska en modell för 
lärande tas fram, som sedan ska kunna an
vändas regionalt eller lokalt.

Ni som vill vara delaktiga i denna pro
cess kontakta vår sektionsansvariga kolle
ga, AnnMarie Calander, som presenterade 
sig i förra numret av Reumabullen.

BOeL MöRCK
Styrelsens kontaktperson i LVP

Valet av den optimala behandlingen 
och behandlingsstrategin i ett tidigt 
skede av RA är vitalt för den långsik-
tiga prognosen. Vad är optimal be-
handling för patienter med nyligen 
debuterad RA? Denna fråga avser 
NORD-STAR (NOrdic Rheumatic Di-
seases Strategy Trials and Registries) 
studien besvara. 

Studien är ett nordiskt (Sverige, Fin
land, Norge, Danmark och Island) 
prövarinitierat samarbete som kom

mer att inkludera patienter med nydebute
rad RA. Designen av studien är resultatet 
av en flerårig process där många svenska 
och andra nordiska reumatologer samar
betat för att nå en optimal studieplan som 
väl följer normal klinisk praxis.

Studien är en fortsättning på det välge
nomförda SWEFOTprojektet, där många 
av er deltog och som inkluderade närmare 
500 patienter. Resultaten från SWEFOT 
har redan lett till flera uppmärksammade 
publikationer såsom: en ”headtohead”
jämförelse mellan kombinationsbehand

ling med konventionella DMARD och med 
antiTNF; hur skadeutvecklingen i lederna 
på bästa sättet kan bromsas; finns det mar
körer som kan förutsäga vem som kommer 
att svara bäst på vilken medicin; och vad 
är de hälsoekonomiska konsekvenserna av 
sjukdomen och behandling. 

NORD-STAR kommer att besvara några av 
de viktigaste frågorna som återstår efter 
SWEFOT [samt efter studier på samma pa
tientgrupp som gjorts i Finland (Fin-RACo, 
Neo-RACo) och Danmark (CIMESTRA, 
OPERA)]. Studien kommer att pågå i tre 
år och planerar att inkludera 800 patien
ter för att utvärdera fyra moderna ”aktiva” 
behandlingsstrategier: intensiv konven
tionell behandling som börjar med MTX 
och kortison i nedtrappning, eller ett av tre 
olika biologiska läkemedel (certolizumab-
pegol, abatacept, tocilizumab) med olika 
verkningsmekanismer, samt kommer att 
undersöka möjligheten att trappa ned el
ler sätta ut läkemedel efter gott terapis
var. Studien är designad för att likna den 
kliniska verkligheten så mycket som möj

NORD-STAR – ett nordiskt prövarinitierat samarbete
ligt, så att genomförandet inte ska påverka 
den ordinarie kliniska verksamheten allt
för mycket. 

Studien har fått stöd från Stockholms 
läns landsting, Vetenskapsrådet och av 
Finlands Akademi. Kostnaden för studien 
kommer att hållas låg då både Cimzia och 
Orencia kommer att levereras gratis till 
studien av UCB-Pharma och BMS (vi tack
ar för detta stöd). Konventionell behand
ling och tocilizumab kommer än så länge 
att belasta den vanliga vården, men vi ar
betar med denna fråga.

NORDSTAR kommer att besvara 
många viktiga återstående frågor kring 
behandlingen av RA, och resultaten för
väntas prägla vården av nydiagnostisera
de patienter med RA i framtiden. De första 
patienterna kommer att inkluderas under 
oktober månad. Är Du intresserad av att 
delta? Kontakta då gärna Maria Seddigh
zadeh (Maria.Seddighzadeh@ki.se).

PeTeR WeSTeRLING
Karolinska universitetssjukhuset
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MÅNADENS REUMATOLOGENhET

Denna månad går turen till Anna Michaëlsson på Västerviks sjukhus.

Västervik som ligger i Smålands nord-
östra hörn är en havsstad med ökan-
de befolkning sommartid. 

Vi har ett upptagningsområde på 
65 000 personer och tillhör Kal
mar län där det i länet också finns 

sjukhus samt reumatologer i Kalmar och 
Oskarshamn. Vårt universitetssjukhus är 
Linköping där vi har god kontakt med reu
matologerna och där en av våra ST för när
varande randar sig. Vi har haft mycket hög 
grad av inklusion i TIRA och EIRA.

Bemanning
Vårt team består av två specialister i reu
matologi samt två STläkare. Vi har en 
reumasköterska och i teamet ingår sjuk
gymnast, arbetsterapeut, sekreterare och 
kurator. Vi tillhör medicinkliniken och är 
också specialister i internmedicin. Våra 
STläkare kommer att specialisera sig både 
i internmedicin och reumatologi. 

Reumatologi på länsdelssjukhus
Västerviks sjukhus är ett akutsjukhus med 

alla specialiteter utom infektion. På med
icinkliniken sköts akuta internmedicin
ska patienter inneliggande där samtliga 
subspecialister hjälps åt att dela på detta. 
Samtliga kollegor har liksom reumatolo
gerna en utveckling där alltmer av verk
samheten sköts polikliniskt. Så är fallet 
inom neurologi, endokrinologi, gastroen
terologi, nefrologi, hematologi samt t.om. 
kardiologi. De inneliggande patienterna är 
de som drabbats av tyngre hjärtlungsjuk
domar, stroke samt svåra infektioner.

De två överläkarna inom reumatologi ar
betar ungefär 50% med reumatologi, 50% 
med internmedicin där kombinationen be
rikar båda specialiteterna. Inneliggande 
fall förekommer och sköts av oss men vi 
har inga specifika platser för patienter med 
reumatisk sjukdom. Typfallen som är inne
liggande med reumatisk sjukdom är reu
matiker som drabbats av akut medicinsk 
sjukdom såsom hjärtinfarkt, infektion.

Internmedicin och reumatologi
Att vi alla är eller ska bli internmedicin
ska specialister är nödvändigt då vi ingår i 

medicinkliniken och tillsammans med öv
riga kollegor sköter avdelningar samt ak
utverksamhet och vi är mycket måna om 
att hålla den bredden. Vi tycker också att 
man som reumatolog blir en extra bra in
ternmedicinsk doktor då många av våra 
sjukdomar är systemiska och drabbar an
dra organ än lederna.

Hinner vi med reumatologin när vi ska 
sköta internmedicinen också? Ja, verk
samheten sköts på medicinmottagningen 
där vår reumasköterska är spindel i nä
tet men även övriga sköterskor hjälper till 
med infusionbehandlingar. Vi har ca 1600–
1800 läkarbesök per år och har också verk
samhet på Vimmerby vårdcentral sex mil 
bort. 

Register och kvalitetsarbete
Vi försöker arbeta med god kvalitet och 
hög patientsäkerhet. Samtliga patienter 
som börjar med DMARD har telefonupp
följning hos sköterska som också har öp
pen telefontid dagligen. Vi tillämpar bra 
mottagning hos stabila patienter vilket 
innebär att patienterna får komma när de 

Reumatologisektionen, 
Västerviks sjukhus
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Huvudentrén till Västerviks sjukhus med båtskulpturen av Lars Kleen.
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Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
har nu fått sina första specialsjukskö-
terskor i reumatologi. Detta uppmärk-
sammades på sjukhusets hemsida 
(frontsidan) med detta korta men 
uppskattande reportage. Det struktu-
rerade upplägget har framhållits som 
ett föredöme för andra kliniker.

– Efter vårt målmedvetna arbete med kom
petensstege inom Reumatologin har fyra 
sjuksköterskor nu nått målet Specialsjuk
sköterska i reumatologi, säger verksam
hetschef Boel Mörck.

– Nästa steg i denna process är att tillsät
ta ett par tjänster som specialsjuksköterska, 
och ett av de första uppdragen blir sanno
likt att starta en sjuksköterskemottagning 
för välinställda Biopatienter, det vill säga 
självständigt göra ledstatus och registrera 
patienter som behandlas med biologiska lä
kemedel i vårt kvalitetsregister – SRQ. 

De fyra är Anneli Lund, MarieLouise 
Andersson, NilsOlof Eliasson och Vera 
Börjesson, som uppfyllt kriterierna för 
Specialsjuksköterska (nivå fyra i kompe
tensstegen) och därmed har möjlighet att 
söka nyinrättade tjänster som specialsjuk
sköterska.

Universitetskurser och körkort
– Vi har gått två universitetskurser, dels 
reumatologi 7,5 högskolepoäng och dels 
farmakoterapi 7,5 högskolepoäng. Och så 

Sjukhusets fyra första specialsjuksköterskor i reumatologi 

har vi tagit olika ”körkort” för att självstän
digt få utföra vissa arbetsuppgifter, som ti
digare inte ingått i vårt ordinarie arbete, 
berättar MarieLouise Andersson.

Vera Börjesson exemplifierar med ”kör
kortet” för att få behörighet att utföra led
status. Utbildningen omfattade två dagar 
teori samt flera tillfällen med praktiska öv
ningar under ledning av reumatolog. Tan
ken är att körkortsinnehavare ska kunna 
medverka i studier, där man ju alltid kon
trollerar patienternas leder. 

Kompetensstege för ökat ansvar
– Kompetensstegen är tänkt som karriär
väg för sjuksköterskor. När man nått en 
viss nivå på stegen kan man ta visst ansvar 
inom reumavården. Det är värdefullt efter
som vi har en hel del vi vill utveckla, till 

exempel teamverksamheten och återbe
söksverksamheten, förklarar vårdenhets
chef Alf Eskilsson. 

Totalt finns sju steg och när man upp
fyllt kraven på nivå fyra är man mycket 
skicklig. För att nå detta steg har man en 
lång erfarenhet från reumatologin, speci
alkunskaper (dokumenterade med olika 
körkort) i färdigheter samt akademiska 
poäng. Därefter kan man välja på tre olika 
karriärvägar om man så önskar: 
• Ledarskap/chefskap 
• Omvårdnad 
• Undervisning/utveckling

ANN LOUISe LeIKIN
Informationssekreterare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Anneli Lund, Marie-Louise Andersson, Nils-Olof Eliasson och Vera Börjesson.

känner att de behöver och ej automatiskt 
blir kallade. Möjligen får detta omvärde
ras då vi i öppna jämförelser märkte att vi 
då fick sämre DASvärden hos biopatien
terna än vad vi hade trott. När vi gick ige
nom data för att söka orsak beror det dels 
på att vi registrerat slarvigt men framfö
rallt på att vi tillämpar ”Bra mottagning”. 
De söker ju när de vill, inte när doktorn vill 
och inte för att vi ska få bra resultat i öppna 
jämförelser. Samtidigt innebär detta högre 
patienttillfredsställelse. Vårt mål är att alla 
patienter med reumatisk sjukdom ska vara 
med i RAregistret, oavsett diagnos. Vi är 
inte riktigt där ännu men hoppas uppnå 
det under året.

ANNA MIChAëLSSON
Överläkare

Olle Svernell, överläkare; Anna-Kajsa, Sjöberg ST-läkare; 
Anna Michaëlsson, överläkare; Maria Kjellgren, reumasköterska.

På bilden saknas Martina Frodlund, ST-läkare, fn randande i Linköping.
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HISTORIA MED IDO Skandinaviska kongresser i Sverige

Göteborg var arrangörer den senas
te gången Sverige var värdland 
för den skandinaviska kongres

sen i reumatologi 2004. Vännen Ido Leden 
har bett mig att skriva om några hågkom
ster från denna och tidigare kongresser i 
Sverige ”gärna illustrerade med hur många 
bilder som helst”. Ovanstående bild tog jag 
1992 under den 24:e skandinaviska kon
gressen i Malmö. Mer om denna nedan. 
Vi känner igen fr. v. Andrzej Tarkowski, 
Hans Carlsten, Tomas Bremell, Arturo 
Abdelnour, och Nicklas Nilsson. Bilden 
får tjäna som en hyllning till Andrzej och 
hans team i Göteborg.

Lund 1964
År 1964 anordnade Sverige den 10:e skan
dinaviska reumatologkongressen i Lund 
med avgående professorn Gunnar Ed
ström som president. I kongresskommittén 
ingick förutom Edström professorn i ana
tomi CarlHerman Hjortsjö, professorn i 
medicin Jan Waldenström, professorn i 
ortopedi Gunnar Wiberg, professorn i bak
teriologi Sten Winblad, generalsekretera
re var infektionsläkaren Karl Erik Thulin. 
Man noterar att presidenten var kommit
téns ende reumatolog, och kan dra slutsat
sen att reumatologi ännu inte stod på helt 
egna ben då. Själv arbetade jag de åren med 
gammopatiproblem i USA, långt från hem
landet och ännu längre från landets reuma
tologer. Antalet deltagare i Lund var enligt 
programmet 86, 45 från Sverige, 22 från 
Norge, 13 från Danmark och 6 från Finland. 

Reumakirurgi intog en betydande plats 
på agendan. Veikko Laine talade om indi
kation och kontraindikation för ortopedi 
(=ledkirurgi) med bakgrund av sitt ban

brytande samarbete med Kauki Vainio 
som startat 1952 i Heinola. En session om 
autoimmuna sjukdomar inleddes av ingen 
mindre än Astrid Fagreus, som upptäckt 
plasmacellernas funktion. Den viktigas
te vetenskapliga nyheten kom dock från 
Lund. Helge Hedberg talade om sänkt kom
plement i ledvätska vid reumatoid artrit, 
RA, en upptäckt som han disputerade på 
några år senare och som Nate Zvaifler i USA 
också publicerade 1994. Helges första arti
kel är från 1963. Hans bana som produktiv 
forskare avbröts tyvärr 1971 när han tving
ades flytta till en miljö i Göteborg som inte 
passade hans inbitna lundensiska kynne.

Ronneby 1972
Den 14:e kongressen ägde rum den 11–14 
juni i Brunnshotellet. Professorn på KS, 
Börje Olhagen, var president. Kongress
kommittén innehöll denna gång enbart 
reumatologiska namn: Ragnhild Gullberg 
var generalsekreterare, Kåre Berglund, 
Lars Forssman, Per Olov Gedda, Olle Löv
gren, Erik Nettelbladt och Renée Norberg. 
Man unnade sig inte lyxen av en kongress
byrå, Ragnhild, Renée och reumatologiska 
klinikens kansli på KI ordnade det prak
tiska. Renées make doktor Johan Stenbeck 
tjänstgjorde i ledsagarkommittén. Mina då 
10- respektive 6-åriga barn kommer fortfa
rande med glädje ihåg en föräldrafri utfärd 
till Orrefors med Johan som charmerande 
guide. 

Kongressen hade samlat 129 skandina
viska reumatologer: 34 från Danmark, 23 
från Finland, 21 från Norge, 49 från Sve

rige, och 2 från Island. Det var gott om 
plats för alla som ville bo på det prisvärda 
eleganta Brunnshotellet. Professorn från 
Lund, Kåre Berglund, föredrog dock att 
tälta i parken! Själv var jag verksam som 
klinisk lärare i medicin vid den nya med
icinska fakulteten i Linköping. Det skul
le dröja ännu ett halvt år innan jag kunde 
flytta till Malmö som Allmänna sjukhu
sets förste reumatolog. Kongresspråket 
var skandinaviska. Endast ett av de totalt 
33 abstrakten var skrivet på engelska. 

Under kongressen kunde man lyssna 
till bl.a. Eimar Munthe, René Norberg och 
Odd Wager som talade om immunkom
plex; Allan Wiik om granulocytspecifika 
kärnantikroppar. Det skulle dröja ännu 13 
år innan han publicerade den första arti
keln om ANCA i Lancet. Gunnar Husby 
rapporterade om sekvensering av amy
loid från mjältar tagna från patienter som 
avlidit i amyloidos respektive JRA (=JIA) 
och AS. PerOlov Gedda talade om peni
cillaminbehandling av RA – han var den 
förste användaren i Sverige. Sten Winblad 
talade om Yersinia artrit. Han hade några 
år tidigare upptäckt att Yersinia kunde or
saka enterit hos människa. 

Morris Ziff från Dallas föreläste om 
”Immunological aspects of rheumatoid sy-
novitis”, som alltid lysande. Ett centralt 
budskap var den cellulära interaktionen 
mellan lymfocyter och makrofager, ett 
tema som skulle återkomma ofta under 
följande år. Morris Ziff var en av grundar
na av modern reumatologi i USA som ut
bildat en rad av dagens ledare, t.ex. Pierre 
Miossec i Lyon. Morris var en arbetsnar
koman som led av insomnia. Varje kväll 
svalde han en handfull sömntabletter. När 
han besökte Lund som gästföreläsare 1984 
kom han från ett möte i Helsingfors. Jag 
hämtade Morris och hans fru på Sturups 
flygplats på förmiddagen. Morris verkade 
inte helt alert. Jackie berättade i bilen till 
Lund att finnarna hade bjudit på sen och 
våt middag. Paret kom sent till hotellet. 
Morris tog sin vanliga dos sömnpiller. När 
det var dags stiga upp några timmar senare 
hade strömmen gått på hotellet. Han fick 
raka sig i mörker. Jag var naturligtvis oro

Sverige som värdland för 
skandinaviska kongresser i 

reumatologi 1964–2004 (del 1)

Bild från kongressen 1964 visar från vänster: 
Ole Sydnes, Norge; Veikkio Laine, Finland; 
Gunnar Edström; Hans Graudal, Danmark 
och Erik Kåss, Norge. Källa: GE: 50 år i reu-
matikervårdens tjänst. Bilden t.h. visar Helge 
Hedberg (fotograf: FW).
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lig för hur han skulle klara föreläsningen 
två timmar senare. Min oro var dock onö
dig. I samma stund som han började tala 
var han som alltid samlad, spännande, 
medryckande, mannen som satte Dallas 
på den reumatologiska världskartan.

Djurö 1982
År 1976 debuterade Island som värdland 
för en skandinavisk reumatologikongress, 
därför dröjde det till 1982 innan det åter 
var Sveriges tur. Olle Lövgren var nu fören
ingens ordförande. Olle var en föregångs
man inom svensk reumatologi och han 
kanske inte är hedrad efter förtjänst. Hans 
avhandlingsarbete handlade om den rub
bade kolhydratomsättningen vid RA och 
möjligheten att rätta till den genom till
försel av ATP. Olle hade bl.a. behandlat ett 
100-tal patienter med dagliga intramusku
lära injektioner, och vid bristande effekt 
även administrerat ATP intravenöst. 66% 
av patienterna förbättrades biokemiskt 
och kliniskt. Möjligen förebådade dessa 
försök Bruce Cronsteins senare upptäckt 
att verkningsmekanismen för metotrexat 
är relaterad till ökad syntes av adenosin. 
Olle förstod även tidigt betydelsen av fy
sisk aktivitet vid RA. Rolf Nordemar, Lud
vig Trang och Ibngiäld Hafström leddes in 
på den akademiska banan under Lövgren 
på Södersjukhuset.

Det kom som en stor överraskning för 
mig när Olle under ILARkongressen i 
Paris 1981 bad mig ansvara för det veten
skapliga programmet. Det fanns betyd
ligt mer seniora krafter både i Stockholm 
och i Lund vid den tiden än en kommu
nal överläkare vid Allmänna sjukhuset i 
Malmö. Men jag accepterade naturligtvis 
gärna och valde Björn Svensson, Merete 
Brattström och Helena Svantesson från 
Lund att delta i arbetet. Vi ville bjuda på 
ett program som representerade skandi
navisk reumatologi på internationell nivå, 
och dessutom bjuda in utomskandinaviska 
ledande forskare. Mitt förslag var att det 
vetenskapliga programmet skulle hållas 
på engelska vilket också skedde i stor ut

sträckning fast ännu på frivillig bas. Olle 
Lövgren var ordförande i Svensk Reuma
tologisk Förening och president för kon
gressen som hölls på PTKgården i Djurö, 
fyra mil öster om Stockholm. Vi fick där 
uppleva skärgårdens naturskönhet på la
gom avstånd från Storstadens frestelser. 

Det sociala programmet omfattade en 
båtfärd till Stadshuset i Stockholm orga
niserad av ”hamnkaptenen” Bo Ringertz. 
Stockholms kommun bjöd på mottagning, 
varefter bussar gick till Kungliga slottet 
där Stockholmsensemblen spelade under 
Mats Liljefors ledning. H. M. Drottning 
Silvia var kongressens beskyddarinna men 
deltog inte själv. 

Olle Lövgren, en övertygad förkämpe 
för reumatologins ställning som självstän
dig specialitet separerad från internmedi
cin skrev i programmets inbjudan bl.a.: 
”..så borde vi överlag ha Reumatologi som 
självständig specialitet. Modern Invärtes-
medicinen har emellertid haft en långvarig 
och svår förlossning med prematurer och 
lätt förlossningsskadade foster som följd. 
Det något ”tilltufsade svenska barnet vill nu 
trots brist på moderskärlek visa sig på sty-
va linan och bjuda upp till fest… Det känns 
så mycket lättare och naturligare att göra 
detta när man vet, att den reumatologiska 
forskningen gjort avsevärda framsteg under 
de senaste åren och att nordiska reumato-
loger starkt bidragit härtill”. Olle Lövgren 
var sin tids Tomas Bremell.

Kongressen hade samlat drygt 330 del
tagare: 3 från Island, 49 från Finland, 62 
från Norge, 65 från Danmark, 140 från Sve
rige, och 12 från andra länder, således hela 
10 förutom de 2 inbjudna föreläsarna. Pro
grammet blev omfattande och varierande 
med tre olika Immunologysessioner, samt 
andra sessioner om Joint destruction, Soci-
ala konsekvenser och patientundervisning, 
Reaktiva artriter, Barnreumatologi, Re-
missionsinducerande farmaka, samt Amy-
loidos. Dessutom presenterade 39 Posters. 
Abstrakten trycktes som Supplement 44 

i Scand J Rheumatol. Riksförbundet mot 
Reumatism hade ett särskilt program (på 
svenska) under hela kongressen.

Alastair Mowat riktade fokus på de vik
tiga neutrofila granulocyterna och erinrade 
om att det var 60 år sedan Felty på Johns 
Hopkins beskrev den efter honom be
nämnda triaden/syndromet: spelnomegali, 
neutropeni, RA. Minskad fagocytosförmå
ga vid RA bidrar till ökad infektionsbenä
genhet som ökar morbiditet och mortalitet. 
Bob Winchester presenterade studier av 
celler i synovialis karaktäriserade med nya 
monoklonala antikroppar. Dessa verktyg 
baserade på Milstein och Köhlers Nobel
pris belönade upptäckt började att revolu
tionera all cellbiologisk forskning.

Lars Klareskog rapporterade följrik
tigt om immunhistologiska och funktio
nella studier av vävnadsprov som Staffan 
Lindblad insamlat med hjälp av artro
skopi. Otto Wegelius talade om faktorer i 
serum som kunde lösa upp amyloid. Ses
sionen om DMARDs handlade mest om 
olika biverkningar av guld, penicillamin, 
proresid och cyklosporin. Tore Saxne kun
de rapportera de första resultaten rörande 
kvantitering av broskspecifikt proteogly
kan (senare döpt till aggrecan) i ledvätska. 
Eimar Munthe hade börjat studera ett 
granulocytprotein, L1. Det kallas nu cal
protektin och är aktuellt som biomarkör i 
faeces. Ingiäld Hafström berättade om in 
vitro och ex vivostudier av granulocyt
funktion hos RApatienter under behand
ling med auranofin – det då nya perorala 
guldpreparatet som fungerade så alldeles 
lysande på djurmodeller men blev mindre 
framgångsrikt hos människa.

Andra presentatörer var bl.a. Håkan 
Ström, Gunnar Husby, Öisten Förre, Gun
nar Sturfelt, Jan Pahle, Ian Goldie, Håkan 
och Merete Brattström, Claes Friman, Fol
ke Lindström, Ulla Nordenskiöld och Kåre 
Berglund.

FRANK WOLLheIM
Reumatologiska kliniken, Lund

Morris Ziff med hustru Jackie vid 
Domkyrkan i Lund 1984.

Marianne och Olle Lövgren på invigningen i 
Djurö. Den högra bilden visar Olle Lövgrens 

doktorsavhandling från 1945.

Djurö 1982. Alastair Mowat, Oxford, England 
och Patricia och Robert Winchester, New 

York, USA, gästföreläsare under kongressen.



ANNONS
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Onsdagen den 28 november 
08.3010.00
Arbetsgruppsmöten 

11.3012.30
Lättare lunch serveras i utställningshallen. 

SAL A 2 
12.3014.00
Symposium: Gikt – nytt om gammal sjukdom. 
Moderator: Lennart Jacobsson/Lotta Ljung. 
Medverkande: Alf Kastbom, Caroline Schmidt, 
Lennart Jacobsson. 

SAL A 2 
14.3015.30
1F. Nanna Svartzföreläsning: Mice and Mothers: 
Progress in Understanding Pregnancy Complications in 
Patients with SLE. 
Jane Salmon 
Moderator: Anna Rudin 

SAL A 2 
15.4517.45
Årsmöte i Svensk Reumatologisk Förening. Med utdelning av 
MSDs reumatologistipendium och föredrag av stipendiaten. 

19.00 –
Gemensam SRFmiddag, van der Nootska Palatset, S:t Paulsg.21 
(föranmälan krävs, annette.hjarne@karolinska.se) 

Torsdagen den 29 november 
SAL A 2 
08.3010.00
2SS. Sektionssymposium: Framtidens diagnostik, behandling 
och vård: Utvalda abstract inom reumatologisk forskning. 
Moderatorer: Anna Södergren och Alf Kastbom.

 1. Olof Berggren et al, Variation in interferon-alpha production 
in healthy individuals and association with autoimmune 
susceptibility genes. (Abstract 39P)  
 
2. Christopher Sjövall et al, Co-localization of C-reactive protein, 
immunoglobulin G and complement in renal subendothelial 
immune deposits of proliferative lupus nephritis detected using 
immunogold electron microscopy. (Abstract 41P)  
 
3. Johanna Gustafsson et al, Smoking, autoantibodies, and 
vascular events in systemic lupus erytematosus. (Abstract 20P)  
 
4. Eva Klingberg et al, Elevated levels of WNT3a and low levels 
of dickkopf-1 in serum are associated with syndesmophyte 
formation in ankylosing spondylitis. (Abstract 32P)  

5. Elke Theander et al, Diagnostic utility and prognostic value of 
salivary gland (SG) ultrasonography (US) in primary Sjögren´s 
syndrome (pSS). (Abstract 48P)  
 
6. Annica Andersson et al, Lasoxifene and bazedoxifene inhibit 
arthritis and osteoporosis in experimental postmenopausal 
polyarthritis. (Abstract 31P)  
 
7. Katerina Chatzidionysiou et al, A multicenter, randomized, 
controlled, openlabel pilot study of the feasibility of 
discontinuation of adalimumab in rheumatoid arthritis patients 
in stable clinical remission (ADMIRE). (Abstract 3P)  
 
8. Ingrid Larsson et al, Sjuksköterskemottagning för patienter 
med en reumatisk sjukdom behandlade med biologiska 
läkemedel ett randomiserat, kontrollerat försök jämförande 
sjuksköterskemottagning med läkarmottagning. (Abstract 62P)  
 

HALL A 
09.0017.00 
Posterutställning: 
Presentatörerna närvarande vid sina postrar kl 10.00-12.00. 
 
3P. A Multicenter, Randomized, Controlled, OpenLabel Pilot 
Study of the Feasibility of Discontinuation of Adalimumab in 
Rheumatoid Arthritis Patients in Stable Clinical Remission 
(ADMIRE). 
Katerina Chatzidionysiou, Carl Turesson, Annika Teleman, 
Ann Knight, Elisabet Lindqvist, Per Larsson, Lars Cöster, 
Barbro Rydberg, Ronald van Vollenhoven, Mikael Heimbürger. 
 
4P. Efficacy of different doses of rituximab for the treatment 
of RA: Data from the CERERRA collaboration. 
Katerina Chatzidionysiou, Elisabeth Lie, Evgeny Nasonov, 
Galina Lukina, Karel Pavelka, Dan Nordström, Matija Tomsic, 
Cem Gabay, Ioan Ancuta, Piet van Riel, Juan GomezReino, 
Joao Fonseca, Merete Lund Hetland, Ulrik Tarp, Tore Kvien, 
Ronald van Vollenhoven. 
 
5P. Treatment with certolizumab pegol in rheumatoid arthritis 
– data from the national registry ARTIS (AntiRheumatic 
Therapies in Sweden). 
Katerina Chatzidionysiou, Johan Askling, 
Ronald van Vollenhoven, for the ARTIS study group. 
 
6P. Predicted Versus Observed Radiographic Progression in a 
Randomized Trial. 
Ronald van Vollenhoven, Adrian Levitsky, 
The Swefot Study Group. 
 
7P. An estimate of the proportion of patients with SLE 
receiving offlabel treatment with rituximab in European 
countries. 
Ronald van Vollenhoven, Maria Seddighzadeh, Søren Jacobsen, 
Frederic Houssiau, Anca Askanase, Sasha Bernatsky, 
for the IRBISEMA study group. 

SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS RIKSSTÄMMA 2012

PROGRAM – REUMATOLOGI 
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8P. Biologics use in SLE in 23 centers – data from the 
International Registry for Biologics in SLE (IRBIS). 
Ronald van Vollenhoven, Søren Jacobsen, Sasha Bernatsky, 
Julia Simard, Anca Askanase, Melinda Mild, Maria Seddighzadeh, 
IRBIS investigators, SLICC group. 
 
9P. Mykofenolatmofetil (Cellcept) vid inflammatoriska 
systemsjukdomar: SLE, vaskuliter. 
Cecilia Lourdudoss, Sanaa Jamil, Ronald van Vollenhoven. 
 
10P. Drug survival, efficacy and predictors for survival on 
tocilizumab in reallife patients with rheumatoid arthritis; 
results from the Swedish biologics register. 
Helena Forsblad d’Elia, Karin Bengtsson, Lars Erik Kristensen, 
Lennart Jacobsson. 
 
11P. Comparison between RA patients included in the 
BARFOT study 19921999 and 20002006 – a five year followup. 
Maria LE Andersson, Kristina Forslind, Maria Söderlin, 
Ingiäld Hafström. 
 
12P. Age at onset determines severity and choice of treatment 
in early rheumatoid arthritis. 
Lena Innala, Bozena Möller, Lotta Ljung, Torgny Smedby, 
Anna Södergren, Staffan Magnusson, Ewa Berglin, 
Solbritt RantapääDahlqvist, Solveig Wållberg Jonsson. 
 
13P. Disease course, outcome and predictors of outcome in 
an unselected cohort of individuals with Juvenile Chronic 
Arthritis followed for 17 years. 
Lennart Bertilsson, Boel Andersson Gäre, Anders Fasth, 
Ingemar F Petersson, Helena Forsblad d’Elia. 
 
14P. High Mobility Group Box chromosomal protein 1 
– a possible prognostic marker for longterm outcome in 
children with Juvenile Idiopathic Arthritis. 
Rille Pullerits, Karin Uibo, Hille Liivamägi, Sirje Tarraste, 
Tiina Talvik, Chris Pruunsild. 
 
15P. Survivin is an efiecient target for therapeutic shRNA 
intervention in experimental arthritis. 
Maria Bokarewa, Sofia Andersson, Mattias Svensson, 
Karin Andersson, IngMarie Jonsson, Malin Erlandsson, 
Pernilla Jirholt, Inger Gjertsson. 
 
16P. Cluster of tumorassociated proteins represents new 
biomarkers predicting radiologic progression and poor 
treatment response in patients with rheumatoid arthritis. 
Maria Bokarewa, Sofia Andersson, Li Bian, IngMarie Jonsson, 
Mikael Brisslert. 
 
17P. Multiplex analyses of antibodies against citrullinated 
peptides in individuals prior to development of rheumatoid 
arthritis. 
Mikael Brink, Monika Hansson, Linda Mathsson, 
PerJohan Jakobsson, Rikard Holmdahl, Göran Hallmans, 
Hans Stenlund, Johan Rönnelid, Lars Klareskog, 
Solbritt RantapääDahlqvist. 
 
18P. Early Menopause, Smoking and Circulating Antibodies 
Against Citrullinated Peptides in the PreClinical Phase of 
Rheumatoid Arthritis. 
Mitra Pikwer, Johan Rönnelid, Monika Hansson, Ulf Bergström, 
Lennart Jacobsson, Linda Mathsson, PerJohan Jakobsson, 
Guy Serre, Carl Turesson. 

 19P. Negative Association Between Testosterone Levels and 
Risk of Future Rheumatoid Factor Negative Rheumatoid 
Arthritis in Men. 
Mitra Pikwer, Aleksander Giwercman, Ulf Bergström, 
JanÅke Nilsson, Lennart Jacobsson, Carl Turesson. 
 
20P. Smoking, autoantibodies, and vascular events in Systemic 
Lupus Erythematosus. 
Johanna Gustafsson, Iva Gunnarsson, Susanne Pettersson, 
Agneta Zickert, Anna Vikerfors, Erik Hellbacher, 
Sonia Möller, Kerstin Elvin, Henrik Källberg, Julia Simard, 
Elisabet Svenungsson. 
 
21P. The effect of stopping smoking on disease activity in 
rheumatoid arthritis (RA). Data from BARFOT, a multicenter 
study of early RA. 
Maria Söderlin, Maria LE Andersson, Stefan Bergman. 
 
22P. The effect of snuff (smokeless tobacco) on disease activity 
and function in rheumatoid arthritis. Experiences from 
BARFOT, a longitudinal multicenter study on early RA. 
Maria Söderlin, Maria LE Andersson, Stefan Bergman. 
 
23P. Smoking is associated with worse and more widespread 
pain, worse disease activity, function fatigue and health 
related quality of life in patients with axial spondyloarthritis – 
Results from a population based cohort. 
Ann Bremander, Ingemar F Petersson, Emma Haglund, 
Stefan Bergman, Lennart Jacobsson. 
 
24P. Smoking is Associated with Worse and More Widespread 
Pain, Worse Fatigue, General Health and Quality of Life in a 
Swedish population Based Cohort of Patients with Psoriatic 
Arthritis. 
Ann Bremander, Lennart Jacobsson, Stefan Bergman, 
Emma Haglund, Ingemar F Petersson. 
 
25P. Inflammatory markers in serum and adipose tissue 
in relation to markers of subclinical atherosclerosis in 
rheumatoid arthritis patients. 
Lotta Ljung, Robert Bergholm, Mikael Brink, 
Ingegerd Söderström, Kjell Karp, Marjatta LeirisaloRepo, 
Hannele YkiJärvinen, Solbritt RantapääDahlqvist. 
 
26P. The risk of acute coronary syndrome in rheumatoid 
arthritis in relation to TNF inhibitors and the risk in the 
general population; a national cohort study. 
Lotta Ljung, Johan Askling, Solbritt RantapääDahlqvist, 
Lennart Jacobsson, ARTIS Study Group. 
 
27P. Development of impairment and disability in rheumatoid 
arthritis patients followed for 20 years – relation to disease 
activity, joint damage and comorbidity. 
Meliha C. Kapetanovic, Elisabet Lindqvist, Pierre Geborek, 
Tore Saxne, Kerstin Eberhardt. 
 
28P. Cardiovascular morbidity in a longterm followup 
cohort of Systemic Lupus Erythematosus patients in Southern 
Sweden. Ragnar Ingvarsson, Ola Nived, Gunnar Sturfelt, 
Anders A Bengtsson, Andreas Jönsen. 
 
29P. Vascular events and atherosclerosis in patients with 
systemic sclerosis. 
Annica Nordin, Kerstin JensenUrstad, Lena Björnådal, 
Susanne Pettersson, Anders Larsson, Elisabet Svenungsson. 
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 30P. Increase in bone mineral density and decrease in Wnt3a, 
OPG, CTXI and osteocalcin in patients with ankylosing 
spondylitis treated with alendronate. 
Helena Forsblad dElia, Merja NurkkalaKarlsson, 
Karin Zetterberg, Eva Klingberg, Hans Carlsten. 
 
31P. Lasofoxifene and bazedoxifene inhibit arthritis and 
osteoporosis in experimental postmenopausal polyarthritis. 
Annica Andersson, Alexandra Stubelius, 
Merja NurkkalaKarlsson, Hans Carlsten, Ulrika Islander. 
 
32P. Elevated levels of Wnt3a and low levels of Dickkopf1 
in serum are associated with syndesmophyte formation in 
ankylosing spondylitis. 
Eva Klingberg, Merja NurkkalaKarlsson, Hans Carlsten, 
Helena Forsbladd’Elia. 
 
33P. Bone microarchitecture in ankylosing spondylitis in 
relation to lumbar osteoporosis, vertebral fractures and 
syndesmophyte formation. 
Eva Klingberg, Mattias Lorentzon, Dan Mellström, Jan Göthlin, 
Mats Geijer, Hans Carlsten, Helena Forsbladd’Elia. 
 
34P. Increase in serum levels of sRANKL and sRANKL/OPG 
but stable CTXI in patients with ankylosing spondylitis. 
Rille Pullerits, Boel Mörck, Tomas Bremell, 
Helena Forsbladd’Elia. 
 
35P. Regulatory T cells are important mediators of estradiol 
effects on trabecular bone. 
Catharina Lindholm, Ulrika Islander, Hans Carlsten. 
 
36P. Escherichia coli och Staphylococcus aureus stimulerar till 
ökad andel FOXP3+, Helios+ regulatoriska Tceller hos barn. 
Hardis Rabe, Kerstin Andersson, Inger Nordström, Annika Ljung, 
Ingegerd Adlerberth, Agnes E. Wold, Anna Rudin. 
 
37P. Activated T cells increase the interferonα production 
induced by RNAcontaining immune complexes in 
plasmacytoid dendritic cells. 
Dag Leonard, MaijaLeena Eloranta, Niklas Hagberg, 
Olof Berggren, Gunnar Alm, Lars Rönnblom. 
 
38P. SLE Immune Complexes Upregulate the Expression of 
CD319 and CD229 on Plasmacytoid Dendritic Cells. 
Niklas Hagberg, Jakob Theorell, MaijaLeena Eloranta, 
Gunnar Alm, Yenan Bryceson, Lars Rönnblom. 
 
39P. Variation of Interferonalpha Production in Healthy 
Individuals and Association with Autoimmune Susceptibility 
Genes. Olof Berggren, Andrei Alexsson, Gunnar Alm, 
Lars Rönnblom, MaijaLeena Eloranta. 
 
40P. Interferonalpha Dependent Regulation of Pentraxins in 
Systemic Lupus Erythematosus. 
Helena Enocsson, Christopher Sjöwall, Thomas Skogh, 
MaijaLena Eloranta, Lars Rönnblom, Jonas Wetterö. 
 
41P. CoLocalization of CReactive Protein, Immunoglobulin 
G and Complement in Renal Subendothelial Immune Deposits 
of Proliferative Lupus Nephritis Detected Using Immunogold 
Electron Microscopy. 
Christopher Sjöwall, Anders Olin, Thomas Skogh, 
Jonas Wetterö, Matthias Mörgelin, Ola Nived, Gunnar Sturfelt, 
Anders A Bengtsson. 

 42P. Soluble Urokinase Plasminogen Activator Receptor 
(suPAR) Levels Reflect Organ Damage in Systemic Lupus 
Erythematosus. 
Helena Enocsson, Jonas Wetterö, Thomas Skogh, 
Christopher Sjöwall. 
 
43P. Organ damage due to Systemic Lupus Erythematosus 
is associated with decreased oxygen radical production in 
phagocytes. 
Åsa Johansson, Åsa Pettersson, Birgitta Gullstrand, 
Thomas Hellmark, Anders Bengtsson. 
 
44P. Incidence Studies of Systemic Lupus Erythematosus in 
Southern Sweden. Have the tides turned? 
Ragnar Ingvarsson, Ola Nived, Gunnar Sturfelt, 
Anders A Bengtsson, Andreas Jönsen. 
 
45P. Benign joint hypermobility syndrome more common than 
expected, both in controls and SLE patients. 
Pia Malcus Johnsson, Charlotte Köhlin, Gunnar Sturfelt, 
Ola Nived. 
 
46P. Studies of fibrin network formation in patients with the 
antiphospholipid syndrome. 
Anna Vikerfors, Elisabet Svenungsson, Katarina Bremme, 
Anna Ågren , Margareta Holmström, Anna Elde, Maria Bruzelius, 
Graciela Elgue, Håkan Wallen, Aleksandra Antovic. 
 
47P. Genetic variation in the NCR3 locus is associated with 
antiSSA/SSB positive primary Sjögren’s syndrome in 
Scandinavian samples. 
Gunnel Nordmark, MaijaLeena Eloranta, Per Eriksson, 
Elke Theander, Helena Forsblad dElia, Roald Omdal, 
Marie WahrenHerlenius, Roland Jonsson, Lars Rönnblom. 
 
48P. Diagnostic utility and prognostic value of salivary gland 
(SG) ultrasonography (US) in primary Sjögren’s Syndrome 
(pSS). 
Elke Theander, Malin V Jonsson, Thomas Mandl. 
 
49P. Classification criteria for Sjögren. 
Elke Theander, Peter Olsson, Thomas Man. 
 
50P. The Electrocardiogram in 110 patients with Systemic 
Sclerosis: Comparison with PopulationBased Controls. 
Annica Nordin, Lena Björnådal, Elisabet Svenungsson, 
Kerstin JensenUrstad. 
 
51P. Unexpected finding of AntiCitrullinated Protein 
Antibodies (ACPA) in cerebrospinal fluid of RA patients 
with intact blood brain barrier – potential for autoimmune 
reactions in the CNS. 
Erwan Le Maitre, Karin Lundberg, Eva Kosek, 
Magnus Andersson, Mohsen Khademi, Jon Lampa. 
 
52P. A proposed mechanism for autonomic dysfunction in 
rheumatoid arthritis – Reduced vagal activity related to high 
intrathecal IL1β levels. 
Reem Altawil, Diana Kadetoff, Marie Westman, 
Mats JensenUrstad, Magnus Andersson, Eva Kosek, Jon Lampa. 
 
53P. Healthenhancing physical activity among persons with 
rheumatoid arthritis. 
Ingrid Demmelmaier, Patrick Bergman, Birgitta Nordgren, 
Irene Jensen, Christina Opava. 
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54P. The Association Between Lower Body Mass Index and 
Increased Risk of Giant Cell Arteritis is not Explained by 
Differences in Physical Activity. 
Karin Jakobsson, Lennart Jacobsson, Kenneth Warrington, 
Eric L Matteson, Kimberly Liang, Olle Melander, Carl Turesson. 
 
55P. Kost och livsstil som riskfaktorer för att utveckla 
reumatoid artrit. 
Björn Sundström, Ingegerd Johansson, 
Solbritt RantapääDahlqvist. 
 
56P. Work status in women with early RA, with emphasis on 
shoulder function. 
Annelie Bilberg, Tomas Bremell, Istvan Balogh, 
Kaisa Mannerkorpi. 
 
57P. Tenderpoints och smärttrösklar som prediktorer för 
långvarig generell smärta och hälsorelaterad livskvalitet i en 
longitudinell studie med sju års uppföljning. 
Emma Jacobsen, Stefan Bergman. 
 
58P. Work productivity in a population based cohort of 
patients with Spondyloarthritis. 
Emma Haglund, Ann I Bremander, Stefan Bergman, 
Lennart Jacobsson, Ingemar F Petersson. 
 
59P. Facilitating factors for sustainable work in women with 
fibromyalgia. 
Annie Palstam, Gunvor Gard, Kaisa Mannerkorpi. 
 
60P. Costs and working capacity among patients with Systemic 
Lupus Erythematosus (SLE) in workingage (18–64 years). 
Christin Bexelius, Karin Björkstedt, Petra Skare, 
Linus Jönsson, Ronald van vollenhoven. 
 
61P. Samhällets kostnad för reumatoid artrit före och efter 
introduktionen av biologiska läkemedel. 
Almina Kalkan, Magnus Husberg, Eva Hallert, 
Lars Bernfort, Per Carlsson. 
 
62P. Sjuksköterskemottagning för patienter med en 
reumatisk sjukdom behandlade med biologiska läkemedel 
– ett randomiserat, kontrollerat försök jämförande 
sjuksköterskemottagning med läkarmottagning. 
Ingrid Larsson, Bengt Fridlund, Barbro Arvidsson, 
Annika Teleman, Stefan Bergman. 
 
63P. Patientens egen provtagning – patienternas upplevelse. 
David Lossmann, Sara Riggare, Staffan Lindblad, 
Sofia Ernestam. 
 
64P. När patienterna sätter agendan för forskningen kommer 
egenvärde, identitet och livskvalitet i fokus. 
Ulrika Bergsten, Jan Bagge, Caroline Åkerhielm, 
Stefan Bergman. 

11.3012.30
Lättare lunch serveras i utställningshallen. 

SAL A 2 
12.3014.00
Symposium: Genetiken bakom systemisk lupus erytematosus 
nya upptäckter och kliniska konsekvenser. 
Moderator: Lars Rönnblom/Anna Rudin.
Medverkande: AnnChristine Syvänen, Lars Rönnblom, 
Anders Bengtsson.

SAL A 2 
14.3016.00
65SS. Sektionssymposium: 
Prisbelönt reumatologisk forskning. 

14:3015.15  
Utdelning av Pfizers stora forskningsstipendium inom 
reumatologi 2012:  
Hans Carlsten, Östrogen vid reumatism – möjligheter och 
kontroverser.  
 
15.1515.25  
Utdelning av Pfizers stipendium för yngre forskare inom 
reumatologi.  
 
15.2516.00  
Bästa abstract inom basal och klinisk reumatologisk forskning. 

SAL M10 
16.1518.15
Professorskollegium 

SAL M17 
16.1518.15
Verksamhetschefsmöte 

SAL M20 
16.1518.15
Future Faculty Rheumatology 

Fredagen den 30 november 
SAL A 2 
08.3010.00
Symposium: 
Medicinska innovationer – förr, nu och i framtiden. 
Moderator: Anna Rudin. 
Medverkande: Ido Leden, Agnes Wold, Sofia Ernestam, 
Thomas Hedner.

11.3013.00
Lättare lunch serveras i utställningshallen. 
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3P A Multicenter, Randomized, Controlled, OpenLabel Pilot 
Study of the Feasibility of Discontinuation of Adalimumab in 

Rheumatoid Arthritis Patients in Stable Clinical Remission (ADMIRE).

Katerina Chatzidionysiou (2), Carl Turesson (4), Annika Teleman (9), 
Ann Knight (6), Elisabet Lindqvist (3), Per Larsson (5), Lars Cöster (7), 
Barbro Rydberg (8), Ronald van Vollenhoven (2), Mikael Heimbürger (1)
Abbott Scandinavia (1). ClinTRID, Karolinska Institutet, Stockholm (2). 
Department of Rheumatology, Lund University Hospital, Lund, Sweden 
(3). Department of Rheumatology, Skåne University Hospital, Malmö, 
Sweden (4). Inst för Medicin, Reumatologiforskning, Karolinska Univer
sitetssjukhuset Solna, Stockholm (5). Institutionen för Medicinska Veten
skaper, Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet (6). Linköping (7). 
Reumatologmottagningen, Kärnsjukhuset i Skövde (8). Spenshults Reu
matikersjukhus (9).

Treatment with TNF blockers, once started as therapy for RA, is usually 
continued indefinitely. Information about the possibility to discontinue 
antiTNF therapy in RA patients who have obtained remission is limited. 
The objective of the ADMIRE trial was to assess the possibility of discon
tinuing adalimumab while maintaining remission in RA.

A randomized, controlled, open label pilot study of RA patients in 
stable remission (DAS 28<2.6 for ≥3 months) with adalimumab + MTX. 
Thirty-three patients were randomized in a 1:1 ratio to continue with 
adalimumab + MTX (arm AM, n=17) or to discontinue the biologic agent 
and continue with MTX monotherapy (arm M, n=16) for 52 weeks. Flare 
was defined as DAS28>2.6 or an increase in DAS28 (DeltaDAS28) > 1.2 
from baseline at any time. Patients in arm M with a flare restarted adali
mumab. The primary endpoint was the proportion of patients in remis
sion at week 28 in both arms. Nonresponder imputation (i.e. “flare” im
puted) was performed for patients with no available DAS28 at week 28 
(this included most patients who had a flare in the M group and restarted 
adalimumab).

One patient in each arm (AM; M) were excluded (did not fulfill inclu
sion criteria; protocol violation). The median (IQR) age of patients was 
61 (53–65) years, median (IQR) disease duration was 8 (5–15) years and 
67% were female. Median (IQR) DAS28 was 1.86 (1.53-2.39) and MTX 
dose was 20 mg/w (12.5-20) at baseline.

At the end of 28 weeks, 15/16 patients (94%) and 5/15 patients (33%) 
in arms AM and M, respectively, were in remission (P=0.001). In the M 
group, 3/15 patients were in remission on MTX only. The proportion of 
patients with a flare during the first 28 weeks in the AM and M arms 
was 50% (8/16) and 80% (12/15), respectively (P=0.08). The number of 
patients in the AM and M arms with at least one DeltaDAS28>1.2 during 
the first 28 weeks was 1/16 (6%) and 8/15 (53%), respectively (P=0.005).

In this pilot study, remission was rarely maintained in patients with 
long standing RA who discontinued adalimumab. Compared to patients 
who continued combination therapy, the proportion in sustained remis
sion was significantly lower for the primary and most secondary end
points. Adalimumab discontinuation may be feasible in only a minority of 
patients with established RA in stable clinical remission on adalimumab 
+ MTX. 

4P Efficacy of different doses of rituximab for the treatment  
of RA: Data from the CERERRA collaboration.

Katerina Chatzidionysiou (3), Elisabeth Lie (5), Evgeny Nasonov (8), 
Galina Lukina (8), Karel Pavelka (2), Dan Nordström (6), 
Matija Tomsic (11), Cem Gabay (10), Ioan Ancuta (1), Piet van Riel (12), 
Juan Gomez-Reino (7), Joao Fonseca (9), Merete Lund Hetland (4), 
Ulrik Tarp (4), Tore Kvien (5), Ronald van Vollenhoven (3)

Bukarest, Romania (1). Charles Univ, Prague, Czech Republic (2). 
ClinTRID, Karolinska Institutet, Stockholm (3). DANBIO, Univ Hosp, 
Copenhagen, Denmark (4). Diakonhjemmet Hospital, Oslo, Norway (5). 
Helsinki University, Central Hospital, Finland (6). Hospital Clinico Uni
versitario, Santiago, Spain (7). Institute of Rheumatology, Moscow, Russia 
(8). Instituto de Medicina Molecular, Lisbon, Portugal (9). Univ Hosp of 
Geneva, Switzerland (10). Univ Medical Centre, Ljubljana, Slovenia (11). 
University of Nijmegen, Holland (12).

The approved dose of RTX in RA is 1000mg x2, but some data have sug
gested similar clinical efficacy with 500mg x2. The purpose of this analy
sis was to compare the efficacy of the two dosages.

Ten European registries submitted anonymized datasets with demo
graphic, efficacy and treatment data for patients who had started RTX. 
Efficacy of treatment and retreatment was assessed based on DAS28 re
ductions and EULAR responses after 6 months.

Data on RTX dose were available for 2873 out of 3266 patients in 
CERERRA. 2625 (91.4%) and 248 (8.6%) patients received 1000mg x2 
and 500mg x2, respectively. Patients who were treated with 500 mg x2 
were significantly older (mean±SD: 55.2±15.8 vs. 52.6±12.6, yrs, p=0.002), 
had longer disease duration (13.6±11.9 vs. 10.9±8.2, yrs, p<0.0001), higher 
number of prior DMARDs (2.6±1.3 vs. 2.4±1.4, p=0.04) but lower num
ber of prior biologics (0.7±0.9 vs. 1.0±1.0, p<0.0001) and lower baseline 
DAS28 (5.7±1.3 vs. 5.9±1.3, p=0.02) than those treated with 1000 mg x2. 
Additionally they were less likely to receive concomitant DMARDs 
(72.6% vs. 83.1%, p<0.0001) but more likely to receive concomitant corti
costeroids (65.7% vs. 59.3%, p=0.03).

Both dosages led to significant improvements at 6 months. Patients 
with the higher dose (1000mg x2) achieved slightly greater DAS28 re
ductions at 6 months compared to those treated with the lower dose 
(500mg x2) (mean DeltaDAS28±SD = 1.8±1.3 vs. 1.5±1.5, p=0.3, corrected 
for baseline DAS28 0.07). Similar percentages of patients achieved EU
LAR good response (45.3% vs. 48%) and remission (9.4% vs. 13.9%).

In this large observational cohort initial treatment with RTX at 500 mg 
x2 and 1000 mg x2 led to comparable clinical outcomes.

5P Treatment with certolizumab pegol in rheumatoid arthritis 
– data from the national registry ARTIS  

 (AntiRheumatic Therapies in Sweden).

Katerina Chatzidionysiou (2), Johan Askling (1), 
Ronald van Vollenhoven (2), for the ARTIS study group (3)
Clinical Epidemiology Unit, Dept of Medicine, Karolinska Institutet, 
Stockholm (1). ClinTRID, Karolinska Institutet, Stockholm (2). 
Sweden (3).

Certolizumab pegol (Cimzia) is a pegylated TNF inhibitor approved for 
the treatment of rheumatoid arthritis (RA). Its efficacy and safety are well 
established from clinical trials. The objective is to evaluate and describe 
the efficacy and drug survival of certolizumab pegol in reallife patients.
Data from the national registry ARTIS were used for this analysis. Patients 
with RA, who started treatment with certolizumab pegol were identified. 
Clinical response was assessed by DAS28 and HAQ improvement as well 
as EULAR response criteria.

During the period from Nov 1st, 2009 until September 29th 2011, a 
total of 196 patients with a diagnosis of RA started treatment with cer
tolizumab pegol. The mean (SD) age and disease duration of the patients 
was 56.8 (12.7) and 11.9 (10.3), respectively. 80.1% of patients were RF 
positive, 72.4% were female and 61.7% had concomitant DMARDs. All 
patients had failed conventional DMARDs and the majority had failed at 
least one prior biologic.

ABSTRACT – REUMATOLOGI
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Significant reductions of DAS28 from baseline (4.9±1.3) to 3 months 
(3.8±1.5) and 6 months (3.5±1.5) were observed (p<0.0001). Similarly 
HAQ was reduced from 1.2±0.7 at baseline, to 1.0±0.7 at 3 and remained 
stable at 6 months (p=0.002). At 3 months the percentages of EULAR 
Good/Moderate/No responders were 23.8/61.9/14.3% [N patients=112], 
and at 6 months 25.9/55.2/19% [N patients=58]. Of patients, 27.4% and 
31% achieved DAS28<2.6 at 3 and 6 months, respectively. 

During the follow-up period 32 patients (16.3%) discontinued treat
ment with certolizumab pegol: 15 because of lack of efficacy, 7 because of 
intolerance and 10 for unknown reasons. The mean (SD) time to discon
tinuation was 3.2 (1.8) months. Twenty patients discontinued certolizum
ab pegol during the first 3 months. In a survival-on-drug analysis, 75-80% 
of patients were maintained on certolizumab pegol after 12-24 months.

In this observational cohort of RA patients with longstanding and 
refractory disease who were treated with certolizumab pegol, 80% 
achieved a EULAR Good/Moderate response and about one fourth 
achieved a EULAR Good response and/or a DAS28<2.6.

6P Predicted Versus Observed Radiographic Progression  
in a Randomized Trial.

Ronald van Vollenhoven (1), Adrian Levitsky (1), The Swefot Study Group (2)
ClinTRID, Karolinska Institutet, Stockholm (1). Sweden (2).

Radiological progression is a key outcome in early RA. Previously, Wick 
et al. described a method for predicting radiological progression based 
on the patient’s report of symptom duration and the radiological dam
age at first examination [1]. In the SWEFOT trial [2], 487 patients with 
early RA were given MTX, and those who had not responded after 3-4 
months (DAS28>3.2) were randomized to MTX+SSZ+HCQ (”Triple ther
apy”) vs. MTX+infliximab (“anti-TNF”). The others continued on MTX 
(“MTX-responders”). Here, we employed analysis of prediction radiologi
cal progression (prediction of progression in early RA, POPERA) to these 
3 patient groups from the SWEFOT trial. 

[1] Wick et al. Ann Rheum Dis 64:134-137, 2005.
[2] Van Vollenhoven et al. Lancet 374:459-466, 2009.
Hand and foot X-rays (baseline, 1 and 2 years) were analyzed by the 

Sharp-van der Heijde (SvdH) method. Predicted progression over 1 and 
2 years was calculated as the SvdH score at baseline divided by the du
ration of symptoms in months x 12 and x 24, respectively. The analyses 
were based on intention-to-treat (ITT) without imputations. Compari
sons between predicted and observed progression were done by non
parametric testing.

The progression observed in patients who failed their first 2 antirheu
matic therapies was close to predicted, indirectly supporting the validity 
of this method. In the three main groups of patients, observed radiologi
cal progression was reduced from predicted by 67-101%. After 12 months, 
the reduction in progression was numerically greater for MTXrespond
ers and for patients randomized to antiTNF than for those randomized 
to triple therapy, but the difference was not statistically significant. After 
24 months, anti-TNF therapy provided significantly greater reduction 
of progression compared to triple therapy in both ITT and responder 
analyses, and for antiTNF completers the reduction of progression was 
also significantly greater than that seen in MTX responders (p=0.004).

We demonstrate significant reductions of radiological progression in 
patients who were successfully treated with MTX and in those who were 
included in either group of the randomization. Over 24 months, the re
duction of predicted radiological progression was significantly greater in 
antiTNF treated patients than in the triple therapy group.

7P An estimate of the proportion of patients with SLE receiving 
offlabel treatment with rituximab in European countries.

Ronald van Vollenhoven (2), Maria Seddighzadeh (2), Søren Jacobsen (4), 
Frederic Houssiau (1), Anca Askanase (3), Sasha Bernatsky (5), 
for the IRBIS-EMA study group (6)

Catholic University of Louvain, Brussels, Belgium (1). ClinTRID, Karo
linska Institutet, Stockholm (2). Department of Rheumatology, Selig
man Center for Advanced Therapeutics, New York University School of 
Medicine, USA (3). Dept of Rheumatology, Rigshospitalet, Copenhagen 
University Hospital, Copenhagen, Denmark (4). Division of Clinical Epi
demiology and Division of Rheumatology, McGill University Health Cen
tre, Montreal, Canada (5). International (6).

Rituximab (MabThera; RTX) has not been approved for use in SLE, but 
uncontrolled observations have suggested efficacy in some patients. There 
clearly is offlabel use of this medication in practice in Europe, but the ex
tent of it has not previously been analyzed. The International Registry for 
Biologics in SLE (IRBIS), initiated by the SLICC group provided the data 
for this study. The objective is to estimate the proportion of SLE patients 
treated with RTX in Europe.

Data previously submitted to the IRBIS registry by 28 centers in 11 
European countries were complemented with additional clinical infor
mation from the participating sites and SLE prevalence estimates based 
on previously published data and data provided by direct contact with 
participating physicians. For the remaining countries in the European 
Union (EU) and European Economic Area-European Free Trade Asso
ciation (EEA-EFTA), estimates were extrapolated on the assumption of 
regional similarities between countries.

Most of the SLEdedicated rheumatology specialty centers represent
ed in this study had 200 to 300 SLE patients of whom generally < 5% 
were treated with RTX. In the 11 European countries and regions repre
sented in this report the calculated rate of exposure to RTX among SLE 
patients ranged from 0.6-1.6%. Extrapolating to all 30 EU-EEA-EFTA 
countries, with an overall population of around 416 million, and with 
published prevalence estimates for SLE between 3.6 and 7.3 per 10,000 
adults, we calculated that between 0.5 and 1.3% of European patients 
with SLE currently have been treated, offlabel, with RTX.

In Europe, RTX is used off-label in 0.5-1.3% of SLE patients. This mod
est number suggests that it is chosen only for those patients of whom es
tablished therapeutic options have been exhausted. Although controlled 
evidence for the efficacy of RTX in SLE is lacking, the current usage of 
RTX in SLE may be considered conservative, given the high medical need 
in the larger SLE patient population.

8P Biologics use in SLE in 23 centers – data from the 
International Registry for Biologics in SLE (IRBIS).

Ronald van Vollenhoven (2), Søren Jacobsen (4), Sasha Bernatsky (5), 
Julia Simard (1), Anca Askanase (3), Melinda Mild (2), 
Maria Seddighzadeh (2), IRBIS investigators (6), SLICC group (6)
Clinical Epidemiology Unit, Dept of Medicine, Karolinska Institutet, 
Stockholm (1). ClinTRID, Karolinska Institutet, Stockholm (2). Depart
ment of Rheumatology, Seligman Center for Advanced Therapeutics, New 
York University School of Medicine, USA (3). Dept of Rheumatology, Rig
shospitalet, Copenhagen University Hospital, Copenhagen, Denmark (4). 
Division of Clinical Epidemiology and Division of Rheumatology, McGill 
University Health Centre, Montreal, Canada (5). International (6).

Only one biologic agent has been approved for use in SLE, but some are 
used offlabel in various settings. Members of the SLICC group initiated 
the International Registry for Biologics in SLE (IRBIS) in order to ana
lyse the use of biologics in SLE and assess results achieved with the most 
commonly used off-label biologic, rituximab (RTX).

IRBIS investigators were asked to provide retrospective data on all 
patients treated with a biologic for SLE at their center. Standardized 
case report forms were used to collect demographic, diseasespecific and 
treatment data at the time of biologic initiation and at yearly followup. 
Data from the first 23 reporting centers are presented.

359 patients were treated off-label with RTX, and additional groups of 
patients were exposed to belimumab (n=44), epratuzumab (n=21), abata
cept (n=4), etanercept (n=3) and adalimumab (n=1). For the RTX treated 
group, age (mean±SD) was 41.3±13.3 and 91% were female. The majority 
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(76 %) were Caucasian. Disease duration when RTX was initiated was 
9.2±7.8 years. SLEDAI at start was 11.3±7.6, SLICC-damage index 1.4±1.5 
and glucocorticoid dosage 17.0±15.2 mg. Most patients (59%) had tried 
two or three different drugs prior to RTX. Two different dosing regimens 
for RTX were used: 375 mg/m2 x 4 (52%) and 1000 mg x 2 (48%). Con
comitant cyclophosphamide was used in 39% of patients. The major or
gan manifestations leading to RTX treatment were lupus nephritis (LN, 
48%), hematological (21%), musculoskeletal (9%), skin disease (9%), CNS 
(4%) and other (9%). At 1-year follow-up (n=123, 1 year ±3.5 months) both 
SLEDAI and GC dose had decreased (4.2±3.5 and 7.9±7.0 mg, respectively, 
p<0.0001 for both comparisons). Exclusion of patients started on addi
tional immunosuppressives (n=24) did not change significantly. Overall, 
the 1000 mg x 2 was more often used but both dosing regimens appeared 
equally effective in LN.

Rituximab was the offlabel biologic most commonly used in this inter
national registry and was used for LN as well as for a range of other SLE 
manifestations. At oneyear followup both lupus activity and concomi
tant glucocorticoid dosage had decreased even when no other immuno
suppressives were introduced. The two RTX dosing regimes appeared 
equally effective for LN treatment.

9P Mykofenolatmofetil (Cellcept) vid inflammatoriska 
systemsjukdomar: SLE, vaskuliter.

Cecilia Lourdudoss (1), Sanaa Jamil (1), Ronald van Vollenhoven (2)
Enheten för behandlingsforskning, inflammationssjudomar (ClinTRID), 
Institutionen för medicin, Karolinska institutet, Stockholm (1). Reumato
logiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna (2).

Mykofenolatmofetil (MMF) är ett immunosuppressivt läkemedel som är 
godkänt för behandling inom transplantationsområdet och används även 
vid autoimmuna systemsjukdomar såsom systemisk lupus erythematosus 
(SLE) och systemisk vaskulit. Vid Karolinska universitetssjukhuset an
vänds MMF oftast under läkemedelsnamnet Cellcept (CC) men det finns 
generiska alternativ med i princip identiska egenskaper och behandlings
effekt som CC och är dessutom förmånligare. Syftet med denna studie var 
att kartlägga den kliniska användningen och behandlingseffekten av läke
medlet MMF/CC, vid behandling av SLE och vaskulit vid Karolinska uni
versitetssjukhuset, Stockholm.

Patienter med diagnosen SLE eller vaskulit identifierades via register 
och befintliga administrativa databaser vid Reumatologkliniken, Karolin
ska universitetssjukhuset. Uppgifter om diagnoser, användning av MMF/
CC, demografi, sjukdom, behandling och behandlingseffekt framtogs via 
journalgranskning.

Från journalgranskningen identifierades 648 patienter med diagnosen 
SLE och 455 med vaskulit, av dessa hade 21 % av alla SLE-patienter och 
9 % av alla vaskulitpatienter pågående eller avslutad MMF/CC-behand
ling. Bland patienterna med SLE var njurengagemang den vanligaste 
organmanifestationen (56 %). Utav vaskulitpatienterna hade de flesta 
Wegeners granulomatos (GPA). 99 patienter hade pågående behandling; 
83 patienter behandlades med CC och 16 patienter hade bytt till generiskt 
MMF. Orsak till avbruten behandling var mestadels p.g.a. otillräcklig ef
fekt (42 %) och biverkning (29 %). Behandlingseffekten bedömdes vara 
god hos 67-74 % av patienterna. Prednisolondoserna sänktes i samband 
med MMF/CC-behandling. En ”survival-on-drug” kurva enligt Kaplan-
Meier visar att ca 40 % av patienterna står kvar långsiktigt på MMF/
CCbehandling.

Denna patientjournalbaserade studie bekräftar att MMF/CC är ett 
tämligen ofta använt läkemedel vid behandling av systemsjukdomar, 
i synnerhet hos SLEpatienter med nefrit och hos patienter med GPA. 
Behandlingseffekten bedöms generellt som god men terapiavbrott p.g.a. 
bristande effekt eller biverkning är inte ovanliga. Prednisolondoserna 
minskades signifikant under MMF/CC-behandling. Att byta ut CC mot 
MMF skulle kunna medföra betydande besparingar (årlig besparing om 
ca 2 miljoner SEK). Sammanfattningsvis talar dessa observationella data 
för en i många fall god och kortisonsparande terapieffekt med MMF/CC 
vid systemsjukdomar.

10P Drug survival, efficacy and predictors for survival 
on tocilizumab in reallife patients with rheumatoid 

arthritis; results from the Swedish biologics register.

Helena Forsblad- d’Elia (2), Karin Bengtsson (1), Lars Erik Kristensen (3), 
Lennart Jacobsson (1)
Avdelningen för Reumatologi & Inflammationsforskning, Sahlgrenska 
Akademin vid Göteborgs Universitet (1). Avdelningen för Reumatologi & 
Inflammationsforskning, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Univer
sitet (2). Institutionen för rörelseorganens sjukdomar, Avdelningen för 
reumatologi, Lunds universitet (3).

To evaluate drug survival, clinical response and predictors for drug survi
val for tocilizumab in patients with rheumatoid arthritis (RA) in ordinary 
clinical practice, based on prospectively registered data from the Swedish 
biologics register, Anti-Rheumatic Therapies in Sweden (ARTIS).

RA patients who had started treatment with tocilizumab from Sept, 
2006 until March, 2012 were identified. Patients without DAS28 value at 
start and without known disease duration were excluded and were cen
sored if the duration since the last follow-up extended 18 months. Clini
cal response was assessed by DAS28 and by EULAR response criteria. 
Kaplan Meier survival analyses with logrank test and Cox Proportional 
Hazard Regression analyses were performed.

646 RA patients had started with tocilizumab of which 522, 81% were 
included in this report. 420 (80.5%) were females. The mean (SD) age, 
disease duration, HAQ, DAS28 and CRP at start was 57.8 (12.8) years, 14.2 
(10.7) years, 1.4 (0.6) score, 5.4 (1.3) score and 27 (32) mg/L, respectively. 
389 (75.5%) patients had seropositive RA. 185 (35.4%) were on mono
therapy whereas 337 (64.6%) were treated with concomitant DMARDs 
of which 295 (56.5%) methotrexate (MTX). 325 (62.3%) were on corti
costeroids. 63 (12%) patients were bionaïve, 

The overall 1 and 2-year estimated drug survival was 63% and 50%, 
respectively. 390 (74.7%) had  ≥ 1 DAS28 value between 2.5 and 8 months 
follow-up. The percentages of EULAR Good/Moderate/No responders 
were 47.2/33.1/19.7%. 55% had DAS28 < 3.2 and 37% was in DAS28 re
mission. Univariate analyses revealed that men had significantly longer 
drug survival as compared to women (p=0.013). High CRP was asso
ciated with longer drug survival (p=0.0022). Patients with HAQ <1.5 
had longer drug survival (p=0.014). Having been exposed to none or in
creasing number of biologics were associated with inverse drug survival 
(p=0.0002). In multivariate analysis, adjusted for age, the Hazard Ratios 
were: sex 0.79 (95% CI 0.52-1.19), HAQ 1.34 (95% CI 1.05-1.70), previous 
biologics 1.39 (95% CI 1.17-1.67) and CRP 0.80 (95% CI 0.69-0.91, per 1 
SD change).

In this cohort of reallife RA patients treated with tocilizumab the es
timated 1-year drug survival was 63%, about 80% of the patients achieved 
a EULAR Good/Moderate response and drug survival was predicted by 
high CRP, low HAQ and no/low exposure of biologics. Treatment with 
concomitant MTX, DAS28, disease duration or age was not predictors 
for drug survival.

11P Comparison between RA patients included in the BARFOT 
study 19921999 and 20002006 –   a five year followup.

Maria LE Andersson (2), Kristina Forslind (3), Maria Söderlin (1), 
Ingiäld Hafström (4)
FoU Centrum, Spenshult (1). FoU Centrum, Spenshult, Oskarström (2). 
Reumatologisektionen, Helsingborgs lasarett (3). Reumatologkliniken, 
Karolinska Universitetssjukhuset (4).

Treatment strategies for rheumatoid arthritis (RA) have changed over 
the last decades. In Sweden the recommendation in the 1990s was ini
tial DMARD monotherapy and early use of lowdose glucocorticoid, and 
“step-up” combination therapy reserved for more severe disease. In 2000 
that strategy was changed to possibility to initiate treatment with biolog
ics when the first DMARD or combination of DMARDs failed. 

The objective was to compare patient and disease characteristics over 
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the first 5 years of disease in a large inception cohort of early RA patients, 
included 1992 to 1999 and 2000 to 2006, respectively.

In all 2544 RA patients were recruited from the BARFOT prospective 
multicenter observational study. They had at inclusion a disease dura
tion of ≤12 months. The patients were divided into two groups, group 
1 (N=1256, 66% women) included 1992 to 1999 and group 2 (N=1288, 
68% women) included 2000 to 2006. Disease Activity Score (DAS28), 
VAS pain and Health Assessment Questionnaire (HAQ) were assessed 
at inclusion, 3, 6 months and 1, 2 and 5 years. Remission was defined as 
DAS28 <2.6. Statistical comparisons between groups were done by Mann-
Whitney U test and Chi2.

At inclusion, the women in group 2 were, compared with those in 
group 1, older, mean (SD) 58 (16) vs. 55 (16) years, p<0.001, and more fre
quently RF positive 65% vs. 57%, p=0.001, whereas the men did not differ 
in these aspect. In both women and men group 2 had compared with 
group 1, higher DAS28, 5.42 (1.23) vs. 5.26 (1.23), p=0.004 and 5.28 (1.23) 
vs. 5.01 (1.27), p=0.001, respectively. VAS pain was also higher in group 
2 compared with group 1, in women 49.8 (24.2) vs. 46.7 (24.4), p=0.004, 
and in men trend vise 44.6 (24.6) vs. 41.4 (24.1), 0.075. HAQ did not differ 
between the groups.

Over time DAS28 decreased in both groups, and as from 6 months in 
men and 12 months in women the mean DAS28 was significantly lower in 
group 2 compared with group 1 and remained lower during the entire 5 
year follow-up. At 5 year 42% of the women in group 2 were in remission 
vs. 29% in group 1, p<0.001, and in men the corresponding percentages 
were 64% and 51%, p=0.006. At 5 year there were also fewer patients with 
high disease activity in group 2, women 6% vs. 16% and men 4% vs. 8% 
,p<0.001 and p=0.006, respectively. During follow-up VAS pain and HAQ 
decreased similarly in the two groups, thus with no differences between 
groups at any time point.

The patients in group 1 started with methotrexate (MTX) in 21%, 
with sulphasalazine (SAL) in 29%, and with other DMARDs in 10%, and 
the corresponding figures for group 2 were 61%, 19% and 3%. At 5 year 
follow-up patients in group 1 got MTX in 32%, combination therapy in 
9% and biologics in 6%, and in group 2 the corresponding figures were 
41%, 9% and 20%.

Despite having higher disease activity and more pain at disease on
set, the RA patients included in the 2000s achieved higher frequency 
of remission and fewer had high disease activity at the 5 year follow-up 
compared with those included in the 1990s, a difference suggested to re
flect the more active medical treatment. Still 51 % were not in remission 
indicating that there is further need to intensify treatment. Interestingly, 
however, improvement in pain and HAQ did not differ between the two 
patient cohorts, why also other mechanisms than inflammation might 
be of importance. 

12P Age at onset determines severity and choice of treatment 
in early rheumatoid arthritis.

Lena Innala (5), Bozena Möller (8), Lotta Ljung (6), Torgny Smedby (7), 
Anna Södergren (2), Staffan Magnusson (4), Ewa Berglin (5), 
Solbritt Rantapää-Dahlqvist (1), Solveig Wållberg Jonsson (3)
Folkhälsa och klinisk medicin, Reumatologi (1). Inst för Folkhälsa occh 
Klinisk Medicin/Rumatologi, Norrlands Unversitetssjukhus, Umeå (2). 
Inst för Folkhälsa och Klinisk Medicin, Reumatologi, Universitetssjuk
huset, Umeå (3). Medicinkliniken Sundsvalls sjukhus (4). Reumatolog
kliniken, NUS, 90185 Umeå (5). Reumatologiska kliniken, Norrlands 
Universitetssjukhus (6). Reumatologkliniken, Östersunds sjukhus, Öst
ersund (7). Sunderbyns sjukhus (8).

Mortality is increased in rheumatoid arthritis (RA). Contributing factors 
are disease activity/severity and comorbidity. A relationship between age 
at onset and pharmacological treatment has been implicated. We evalu
ated the impact of age at onset on prognostic risk factors and treatment 
during five years from RA onset. 

All patients from the 4 most northern counties of Sweden diagnosed 
with RA (<12 months) are consecutively included in a survey on the pro

gress of the disease and its comorbidities:950(649f,301m)patients have 
been included. Median age at disease onset was 58 years(range 18-89). 
All patients have been followed on a regular basis; a survey of comorbidi
ties was made at inclusion and after 5 years, disease activity (ESR, CRP, 
tender joints, swollen joints, VAS pain/global, DAS28, HAQ) and X-ray 
of hands (erosions, Larsen score) were assessed regularly. Severity (ex
traarticular disease, rheumatoid nodules), comorbidities and pharmaco
logical treatment (DMARDs, corticosteroids, biologics, NSAIDs, COX2-
inhibitors) were registered. Antibodies (RF, ANA, ACPAs) and genetic 
markers (HLA-shared epitope, PTPN22 T-variant) were analysed. Young 
(YORA)/late (LORA) onset of RA was defined as below/above median 
age (58 yrs) at disease onset. Data analyses were based on stratification 
in YORA and LORA.

LORA had higher ESR (34.3 vs. 26.0 mm/h, p<0.001), HAQ (0.92 vs 
0.81, p<0.01) at baseline and higher accumulated disease activity (AUC 
DAS28) at 6 (p<0.01), 12 (p<0.01) and 24 months (p<0.05) compared to 
YORA. YORA had more often ACPAs (72.4% vs 65%;p<0.01) and PTPN22 
T-variant (37, 8 vs 29.5, p=0.056). Presence of extraarticular disease was 
similar but nodules tended to be more common in YORA (p=0.069). 
LORA had significantly more erosions (0, 24 months) and higher Larsen 
score (24 mo). LORA were significantly more often treated with corti
costeroids (77.5 vs. 68.8%; p<0.01), less with methotrexate (81.9 vs. 90.2%; 
p<0.01) and biologics (7.6 vs. 24.9%; <0.001). YORA were treated with 
DMARDs earlier (within 3 months from inclusion; 94.0% vs. 85.8%; 
p<0.001) and overall (98.9 vs. 96.7, p=0.05). NSAID was more common 
in YORA (90 vs. 75.9%, p<0.001) with no difference for COX2 inhibitors. 

Patients with YORA had more ACPAs but LORA had higher Larsen 
score and higher disease activity. Nevertheless, YORA were treated with 
more DMARDs in early disease whilst LORA were treated more often 
with corticosteroids. This may have implications for development of co
morbidities.

13P Disease course, outcome and predictors of outcome in an 
unselected cohort of individuals with Juvenile Chronic  

 Arthritis followed for 17 years.

Lennart Bertilsson (1), Boel Andersson Gäre (3), Anders Fasth (4), 
Ingemar F Petersson (2), Helena Forsblad- d’Elia (1)
Avdelningen för Reumatologi & Inflammationsforskning, Sahlgrenska 
Akademin vid Göteborgs Universitet (1). Avdelningen för reumatologi, 
Universitetssjukhuset, Lund (2). Futurum, akademin för hälsa och vård, 
Hus B4, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping/Jönköping Academy for Impro
vement of Health and Welfare, Högskolan, Jönköping (3). 
Inst för Kvinnors och Barns Hälsa, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs 
Universitet (4).

Background: Juvenile chronic/idiopathic arthritis (JCA/JIA) is a het
erogeneous disease. Some longterm studies are published, but few are 
population based and predictions of longterm outcome are incomplete
ly defined. The aim of this study is to investigate disease course, outcome 
and predictors of outcome in an unselected population based cohort di
agnosed with JCA followed for 17 years.

Methods: This cohort consists of 132 incidence patients identified 1984 
to 1986 in southwestern Sweden according to EULAR criteria for JCA. At 
5-year follow-up 129 individuals were examined with joint assessment, 
laboratory measurements, radiographic examinations, as well as medica
tion and functional assessment. At 17-year follow-up the individuals were 
examined with joint assessment, laboratory measurements, medication, 
Health Assessment Questionnaire (HAQ), Keitel functional test (KFT) 
and short form 36 health survey (SF-36). 

Results: At 17-year follow-up 86 out of 132 individuals (65%) were ex
amined. The individuals lost to followup did not significantly differ with 
respect to baseline and 5-year data from those examined at 17 years. Forty 
percent of the individuals were in remission. The median HAQ score was 
0.0 (0.0 – 1.5) and the median KFT 100 (54 – 100). Fifty one (59%) indi
viduals had HAQ score > 0 and/or KFT < 100. SF-36 was significantly 
lower in all domains compared to a reference group. During the 17 years 
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44% changed subgroups. Thirty-nine percent of the individuals in remis
sion at 5-year follow-up were not in remission at 17-year follow-up. In 
multivariate analyses of variables from the 17-year follow-up: remission 
was predicted by remission at 5-year follow-up (OR 4.8); HAQ >0 by RF-
positivity at 5-year follow-up (OR 3.6); KFT<100 by non-remission (OR 
11.3) and RF-positivity (OR 5.6) at 5–year follow-up; the physical compo
nent summation score in SF-36 above average of the reference group by 
remission at 5-year follow-up (OR 5.8); and long-term outcome was not 
predicted by any baseline variables in multiple logistic regression.

Conclusion: In a population based cohort of patients with JCA, 40% 
were in remission but more than half of the individuals had some physi
cal disability and the cohort had lower health related quality of life com
pared to a reference population. Many individuals changed subgroups 
and disease activity. Longterm outcome was best predicted by and asso
ciated with characteristics at 5-year follow-up and not by onset variables.

14P High Mobility Group Box chromosomal protein 1 –  
a possible prognostic marker for longterm outcome in  

 children with Juvenile Idiopathic Arthritis.

Rille Pullerits (3), Karin Uibo (5), Hille Liivamägi (2), Sirje Tarraste (4), 
Tiina Talvik (2), Chris Pruunsild (1)
Children’s Clinic, Tartu University Hospital, Estonia (1). Children’s Clin
ic, Tartu University Hospital, Estonia (2). Dept. of Rheumatology and In
flammation Research, Sahlgrenska Academy at Göteborg University (3). 
Tallinn Children’s Hospital, Estonia (4). Tallinn Children’s Hospital, Es
tonia (5).

HMGB1, a nuclear protein and endogenous danger signal, has recent
ly been implicated as an important proinflammatory mediator in adult 
rheumatoid arthritis (RA). Serum and synovial fluid HMGB1 levels are in
creased in patients with rheumatoid arthritis (RA), HMGB1 is aberrantly 
expressed in inflamed synovial tissues, and treatment modalities block
ing or down-regulating HMGB1 expression ameliorate joint inflammation 
in man and mouse. The role of HMGB1 in Juvenile Idiopathic Arthritis 
(JIA) is not studied. 

Our aim was to analyse HMGB1 in patients with JIA and to determine 
its relation to disease activity and longterm prognosis. 

Blood samples of 131 Estonian children with JIA (74 girls/56 boys, 
mean age 9.4 ± 4.2 years, mean disease duration 9.1 ± 13.4 months) di
agnosed according to ILAR criteria were included in populationbased 
incidence/prevalence study. From this study population 38 patients (22 
female /16 male) were recruited to follow up visit 10 years later. Clinical 
disease characteristics, inflammatory and immunological parameters at 
study start and at 10 years as well as radiological disease progress at 10 
years follow up were recorded. HMGB1 levels were analyzed using by 
ELISA technique. 

HMGB1 levels in serum (n =131) at study start correlated with CRP. 
No association was found between HMGB1 levels and children´s age or 
disease duration. There were no significant differences in HMGB1 levels 
between groups regarding gender, ANA and RF positivity, HLA pheno
type or JIA subtype.

Patients (n=38) recruited to follow up visit at 10 years were representa
tive to initial study population regarding sex and inflammatory parame
ters but had shorter disease duration at study start. HMGB1 level in these 
patients significantly correlated with inflammatory markers: with CRP at 
study start (rho 0.495; p = 0.0039) and with neutrophil count (rho 0.426; 
p = 0.0096) at 10 years follow up. Interestingly, a strong positive correla
tion (rho 0.481; p = 0.0095) was found between HMGB1 levels at start 
and at 10 years in patients who had detectable ultrasound and/or X ray 
changes in their skeleton. Patients with Xray verified changes displayed 
4- fold higher median HMGB1 levels (p = 0.018) at 10 years as compared 
to patients without radiological changes.

Our results suggest that HMGB1 is a marker of inflammatory activity 
in children with JIA. Higher serum HMGB1 levels are related to destruc
tive JIA and could be used as a negative prognostic marker at disease 
start.

15P Survivin is an efiecient target for therapeutic shRNA 
intervention in experimental arthritis.

Maria Bokarewa (4), Sofia Andersson (5), Mattias Svensson (2), 
Karin Andersson (1), Ing-Marie Jonsson (2), Malin Erlandsson (2), 
Pernilla Jirholt (3), Inger Gjertsson (4)
Avdelningen för Rehmatologi & Inflammationsforskning, Sahlgrenska 
Akademini vid göteborgs Universitet (1). Avdelningen för Reumatologi & 
Inflammationsforskning, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Univer
sitet (2). Göteborgs Universitet, avd för reumatologi och inflammations
forskning, Guldhedsg 10, 413 46 Gbg (3). Sahlgrenska Academy, University 
of Göteborg (4). University of Göteborg (5).

Survivin, is an inhibitor of apoptosis regulating cell division. Expression of 
survivin in tumors asociates with treatment resistance and short patient 
survival. In patients with rheumatoid arthritis, high levels of survivin are 
an independent predictor of joint destruction and resistance to the con
ventional and biological antirheumatic treatment. 

Arthritis was induced in Balb/c mice by immunization with methyl
ated bovine serum albumin (mBSA) and in DBA/1 mice by immunization 
with collagen type II (CII). Lentiviral constructs (10^6-10^7 particles /
mouse) encoding for shRNA targeting survivin gene transcripts were 
provided by a single injection at the day of first immunization (mBSA) 
or at the day of clinically overt arthritis (CII). Two different shRNA sur
vivintargeting constructs and their combination were used. Five inde
pendent experiments were performed; each experiment contained the 
control group received nontargeting transduction particles.

Both intraarticular and intraperitoneal delivery of shRNA resulted in 
down-regulation of survivin in synovia by 10-30%, in spleen by 22-56% 
(p< 0.01) and in bone marrow by 10-30% (p< 0.05). Down-regulation of 
survivin resulted in significant alleviation of severity of mBSAinduced 
arthritis (p=0.03) and reduced the frequency of erosions. Down-regu
lation of survivin after the development of clinical arthritis (CII) was 
proved efficient in alleviation of arthritis. Severity of CII arthritis cor
related to survivin expression in spleen and in joints. Downregulation 
of survivin in mBSAarthritis was associated with a reduction of T, B and 
DC populations in spleen and bone marrow. The inhibitory effect on the 
IFNg-, TNFa- and IL17-producing T cell populations was prominent. 
Downregulation of survivin in CIIarthritis was additionally associated 
with a systemic reduction of TNFa and IL6 in serum. 

We show that survivin expression is an essential step in pathogenesis 
of antigeninduced arthritis in mice. Downregulation of survivin signifi
cantly reduced development and severity of arthritis. Therapeutic effect 
of survivin downregulation is proved in collageninduced arthritis.

16P Cluster of tumorassociated proteins represents new 
biomarkers predicting radiologic progression and poor 

treatment response in patients with rheumatoid arthritis.

Maria Bokarewa (4), Sofia Andersson (5), Li Bian (3), 
Ing-Marie Jonsson (2), Mikael Brisslert (1)
Avd för Reumatologi och Inflammationsforskning, Sahlgrenska Akade
min vid Göteborgs Universitet (1). Avdelningen för Reumatologi & Inflam
mationsforskning, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet (2). 
Department of Rheumatology and Inflammation Research, Sahlgrenska 
University Hospital, Göteborg (3). Department of Rheumatology and In
flammation Research, The Sahlgrenska Academy at Göteborg University 
(4). University of Göteborg (5).

The reciprocal association between autoimmune arthritis and malignancy 
has been extensively studied. Clinical evidence for the permissive role of 
chronic inflammation in tumor promotion has been confirmed in molec
ular studies of inflammationassociated cancer models. Similar molecu
lar processes support epithelial mesenchymal transition of RA synovial.
Present study evaluates a link between survivin and other tumorassoci
ated proteins in patients with rheumatoid arthritis and in experimental 
arthritis.
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A total of 216 unselected patients with established RA (disease dura
tion 2–44 years) and treated with methotrexate and infliximab at a single 
rheumatology center were included in a cross sectional study. Survivin, 
Flt3-ligand and S100A4 levels were analyzed in relation to radiographic 
damage and clinical disease activity (DAS28). 

Experimental arthritis was induced by mBSA immunization in S100A
4KO and WT mice. Additionally, interventional treatment with was per
formed with shRNA targeting S100A4 transcripts.

RA patients with high levels of survivin and high levels of S100A4 
showed remarkable similarities with respect to severe radiographic 
damage at start of infliximab treatment and probability to progress in 
radiological damage. Those patients were unlikely to respond infliximab 
treatment and achieve remission compared with patients with low sur
vivin and low S100A4 levels. High levels of survivin and S100A4 were as
sociated with higher levels of Flt3-ligand (p=0.0001), S100A4 correlated 
with survivin (r = 0.71, p>0.0001). Regression analysis showed that high 
S100A4 was predictive for radiographic progression during infliximab 
treatment (PPV 0.68, p=0.05), this association was dependent on survivin 
levels. 

These clinical observations are proved in experimental settings, where 
S100A4 deficient mice have low gene and protein expression of survivin. 
These mice develop alleviated antigeninduced arthritis with low syno
vitis (p=0.04) and destruction index (p=0.003). S100A4KO mice had low 
production of IFNg and IL17A in spleen T cells.

High survivin and S100A4 levels are linked to radiographic damage, 
and low rate of treatment response in RA patients. A correlation between 
S100A4, survivin and Flt3-ligand suggests that these proteins represent a 
new cluster of biomarkers predicting radiographic progression and poor 
treatment response in RA patients.

17P Multiplex analyses of antibodies against citrullinated 
peptides in individuals prior to development of   

 rheumatoid arthritis.

Mikael Brink (5), Monika Hansson (8), Linda Mathsson (2), 
Per-Johan Jakobsson (9), Rikard Holmdahl (10), Göran Hallmans (6), 
Hans Stenlund (4), Johan Rönnelid (1), Lars Klareskog (7), 
Solbritt Rantapää-Dahlqvist (3)
Enheten för immunologi, genetik och patologi, Uppsala Universitet (1). 
Enheten för Kllinisk Immunolgi, Uppsala Universitet, Uppsala, Sweden 
(2). Inst för Folkhälsa occh Klinisk Medicin/Rumatologi, Norrlands Un
versitetssjukhus, Umeå (3). Inst för folkhälsa och klinisk medicin, Epide
miologi och folkhälsovetenskap, Umeå Universitet (4). Inst för Folkhälsa 
och Klinisk Medicin, Reumatologi, Universitetssjukhuset, Umeå (5). Inst. 
för folkhälsa och klinisk medicin, Näringsforskning, Norrlands Universi
tetssjukhus, Umeå (6). Institutionen för Medicin, Enheten för reumatolo
gi, Karolinska Institutet/Karolinska Universitetssjukhuset (7). Karolinska 
Universitetssjukhuset, Institutionen för medicin, Enheten för reumato
logi (8). Karolinska Universitetssjukhuset, Institutionen för medicin, 
Enheten för reumatologi (9). Medicinsk inflammationsforskning, Lunds 
Universitet (10).

The presence of antibodies, of IgG, IgA and IgM isotypes, against cyclic
citrullinated peptides has been demonstrated to precede the symptom 
onset of rheumatoid arthritis (RA) by several years. Antibodies against 10 
citrullinated autoantigenderived peptides were analysed for reactivity 
before onset of symptoms.

In the Medical Biobank of Northern Sweden 409 individuals were 
identified, who provided 717 samples, before the onset of symptoms of 
RA (median time 7.4 (IQR 9.3) years),and 1305 population based con
trols. Antibodies to 10 citrullinated peptides; fibrinogen (Fib)Fibα573, 
Fibα591, Fibß36-52, Fibß72, Fibß74, α-enolase (CEP-1), Type II Collagen 
citC1III,filaggrin, vimentin (Vim)2-17, and Vim60-75 were analysed using 
a microarray system.

The antibody fluorescence intensity of Fibß36-52, Fibß74, CEP-1, cit
C1III, and filaggrin was significantly increased in pre-disease individuals 

compared with controls (p<0.001). The levels of the first detectable an
tibodies (Fibα591 and Vim60-75) fluctuated over time, with only a slight 
increase after onset of disease. Antibodies against Fibß36-52,CEP-1 and 
filaggrin increased gradually with the highest levels of all antibodies 
before symptom onset. A cluster of antibodies, citC1 III, Fibα573 and 
Fibß74 increased slightly before onset but prominently afterwards. The 
relative risk for development of RA with the combination of CEP-1 and 
Fibß36-52 antibodies (<3.35 years pre-dating) was 38.8 (CI95% 14.5-
103.5) compared with having none of them.

Development of an immune response towards citrullinated peptides 
is initially

restricted and nonspecific but expands over time to involve more spe
cific response with increasing levels towards onset of symptoms, particu
larly for antibodies against CEP-1,Fibß36-52 and filaggrin.

18P Early Menopause, Smoking and Circulating Antibodies 
Against Citrullinated Peptides in the PreClinical Phase  

 of Rheumatoid Arthritis.

Mitra Pikwer (4), Johan Rönnelid (1), Monika Hansson (3), 
Ulf Bergström (4), Lennart Jacobsson (4), Linda Mathsson (1), 
Per-Johan Jakobsson (3), Guy Serre (2), Carl Turesson (4)
Department of Immunology, Genetics and Pathology, Uppsala University, 
Uppsala (1). Laboratory of Epidermis Differentiation and Rheumatoid Au
toimmunity, Centre National de la Recherche Scientifique  Université de 
Toulouse, Toulouse, France (2). Rheumatology unit, Karolinska Institutet, 
Stockholm (3). Section of Rheumatology, Department of Clinical Sciences, 
Malmö, Lund University (4).

Previous studies indicate that anticitrullinated peptide antibodies 
(ACPAs) may be detected in individuals who later develop rheumatoid 
arthritis (RA) years before onset, and that smoking and early menopause 
(before age 46) are risk factors for RA. Whereas smoking is a predictor of 
seropositive RA, early menopause has been associated with a milder, pre
dominantly rheumatoid factor negative, phenotype. 

Incident cases of RA were identified among participants (n=30447; 
18326 women) in a community based health survey, which was linked 
to local and national registers, followed by a structured review of the 
medical records. One matched control was selected for each validated 
case from the health survey. Using a multiplex assay system, sera from 
131 female pre-RA cases and 131 controls were investigated for 12 dif
ferent ACPA fine specificities. For all investigated antibodies, previous 
studies had shown good correlations between results obtained using this 
system and standard ELISAs. Corrected net values for ACPA specific
ity were calculated by subtracting values for arginine control peptides 
from the corresponding citrullinated peptides. Cut offs were set at the 
98th percentile, based on investigation of sera from the matched controls. 
Analyses were stratified by time from inclusion in the health survey to RA 
diagnosis, and by age at menopause (≤45 years vs >45 years) or history 
of ever smoking.

Among the cases (n=131; median time to RA diagnosis 5.5 years (range 
1-13)), 53% were positive for ≥1 ACPA. Significantly greater numbers of 
positive ACPA specificities were detected among preRA cases sampled 
closer to RA diagnosis (p for trend 0.03). A history of early menopause 
(p=0.001) and ever smoking (p=0.003) were both associated with subse
quent development of RA. Ever smokers had higher numbers of positive 
ACPA specificities compared to never smokers (p=0.047), and were more 
likely to be positive for  ≥1 ACPA, regardless of the time to RA diagnosis. 
By contrast, women with a history of early menopause were less likely to 
be positive for  ≥1 ACPA compared to those with normal or late meno
pause, in particular among cases included  ≥8 years before RA diagnosis 
(29% vs. 48%).

The early occurrence of ACPA and the increase in ACPA specificities 
with a shorter time to diagnosis indicate that epitope spreading may pre
cede disease onset. Hormonal changes may influence pathways in the 
pathogenesis of RA that are distinct from those associated with smoking.
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19P Negative Association Between Testosterone Levels and 
Risk of Future Rheumatoid Factor Negative Rheumatoid  

 Arthritis in Men.

Mitra Pikwer (3), Aleksander Giwercman (1), Ulf Bergström (2), 
Jan-Åke Nilsson (3), Lennart Jacobsson (4), Carl Turesson (3)
Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes Universitetssjukhus, Malmö 
(1). Sektionen för Reumatologi, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, 
Malmö, Lunds Universitet (2). Sektionen för Reumatologi, Institutionen 
för Kliniska Vetenskaper, Malmö, Lunds Universitet (3). Sektionen för 
Reumatologi, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Malmö, Lunds Uni
versitet (4).

Rheumatoid arthritis (RA) is less common among men than women, and 
sex hormones have been suggested to play a part in the pathogenesis. The 
increasing incidence of RA with age in men parallels age related drops in 
androgens. Lower levels of testosterone have been demonstrated in men 
with RA compared with controls, but it has not been known if these chan
ges precede the disease.

A nested casecontrol study was performed, based on a community 
based health survey performed between 1974 and 1992, which included 
22 444 males. Blood samples were drawn between 8.00 and 10.00 a.m. 
after an overnight fast and stored at -20 C. Incident cases of RA were 
identified by linking the cohort to local and national RA registers, and 
verified by a structured review of their medical records. Two controls 
for each validated case, matched for age, sex and year of screening, were 
selected from the health survey. Testosterone (T) and other reproduc
tive hormones were analysed with standard immunoassays. Free T was 
calculated from T and sex hormonebinding globulin levels.

Serum was available from 104 cases (mean age at diagnosis 59 years; 
median time from screening to RA diagnosis 12.7 years (range 1-28); 73 
% rheumatoid factor (RF) positive at diagnosis or later) and 174 matched 
controls. T correlated negatively with body mass index (BMI), and smok
ers had significantly higher levels of both free and total T, as well as fol
licle stimulating hormone (FSH). In conditional logistic regression mod
els, adjusted for smoking and BMI, lower levels of T were associated with 
RF negative RA (Odds Ratio (OR): 0.31 per standard deviation (SD), 95% 
Confidence Interval (CI): 0.12-0.85), with a weaker association with RF 
positive RA (OR per SD 0.87; 95% CI: 0.53-1.43). The same patterns were 
seen for free T. Compared to matched controls and adjusted for smok
ing, significantly higher levels of FSH were seen in preRF negative RA 
cases (p=0.02), whereas FSH levels were lower in pre-RF positive RA 
cases (p=0.02).

Lower levels of T were predictive of RF negative RA in men, adjusted 
for smoking and BMI. FSH levels were higher before onset of RF nega
tive RA, indicating a hypothalamuspituitary response to testicular dys
function. By contrast, lower FSH levels were found before onset of RF 
positive RA, implicating an impaired hypothalamuspituitary function 
in the pathogenesis of RF positive RA. Our results suggest that hormonal 
changes precede the onset of RA in men and affect the disease phenotype.

20P Smoking, autoantibodies, and vascular events  
in Systemic Lupus Erythematosus.

Johanna Gustafsson (3), Iva Gunnarsson (6), Susanne Pettersson (8), 
Agneta Zickert (5), Anna Vikerfors (4), Erik Hellbacher (4), 
Sonia Möller (6), Kerstin Elvin (7), Henrik Källberg (1), Julia Simard (2), 
Elisabet Svenungsson (6)
Dept. of Environmental Medicin, Karolinska Institute (1). Enheten för kli
nisk epidemiologi, Inst för medicin, Karolinska institutet (2). Institutio
nen för medicin, sektionen för reumatologi, Karolinska Institutet, Solna 
(3). Institutionen för Medicin, Enheten för reumatologi, Karolinska Insti
tutet, Huddinge (4). Institutionen för Medicin, Enheten för reumatologi, 
Karolinska Institutet, Solna (5). Institutionen för medicin, sektionen för 
reumatologi, Karolinska Institutet, Solna (6). Klinissk Immunologi, In
stitutionen för klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Karolinska 
Universitetssjukhuset Solna (7). Unit of Rheumatology, Karolinska Uni

versity Hospital, Stockholm, Division of Nursing, Department of Neuro
biology, Care Science and Society, Karolinska Institutet, Stockholm (8).

Smoking is a risk factor both for several autoimmune diseases and for car
diovascular disease (CVD). Smoking has furthermore been specifically 
associated with the occurrence of autoantibodies in rheumatoid arthritis 
(RA), systemic lupus erythematosus (SLE) and in animal models of au
toimmune diseases. We investigated the associations between patients 
smoking history and a set of autoantibodies in SLE and the potential in
teraction between smoking and autoantibodies for the occurrence of pre
vious vascular events.

367 prevalent SLE patients were included. Clinical evaluation, his
tory of previous vascular events, data on smoking habits and estimated 
number of smoked cigarettes were recorded. Autoantibodies: anti(a)ds
DNA, aSm, aRo52, a Ro60, aSSB and antiphospholipid (aPL) antibodies 
(anticardiolipin antibodies (aCL) IgG/IgM/IgA, anti-β2 glycoprotein-1 
(aβ2GP1) IgG/IgM/IgA) and the lupus anticoagulant (LAC) were meas
ured. Association analyses between smoking status (ever, former, cur
rent) at inclusion and antibody status were performed through. These 
variables were also investigated in relation to history of CVD through 
interaction analysis. Never smokers were used as reference.

In a first screening we noted that ever smoking was positively associ
ated with aCL IgG (p=0.007), aβ2GP1 (p=0.002) and a positive LAC test 
(p=0.001), while the other investigated antibodies were not associated. 
Analyses of the observed associations between aPL and smoking in mul
tivariable models (including age, sex, age at disease onset, current smok
ing and former smoking) demonstrated that specifically former smoking 
was associated with LAC positivity OR 3.1(95% CI 1.6-5.9), aβ2GP1 IgG 
OR 3.1(95% CI 1.6-6.1) and aCL IgG OR 2.9(95% CI 1.6-5.8). The amount 
of cigarettes smoked did not affect aPL status. Interaction analysis dem
onstrated an interaction between occurrence of any aPL and ever smok
ing for the risk of venous thromboembolism (VTE), OR 2.8 (95% CI 1.3 
– 5.9), attributable proportion (AP)=0.66, p<0.05.

We demonstrate that among SLE patients ever smoking, and in par
ticular former smoking, is associated with prothrombotic aPL. Further
more, the combination of smoking and aPL positivity seems to interact 
and enhance the risk of vascular events. Our results demonstrate associa
tions between smoking, an environmental exposure, humoral immunity 
and vascular events in SLE. Further studies are needed to investigate the 
directions and mechanisms behind these associations. 

21P The effect of stopping smoking on disease activity  
in rheumatoid arthritis (RA).  

Data from BARFOT, a multicenter study of early RA.

Maria Söderlin (2), Maria LE Andersson (1), Stefan Bergman (3)
FoU-centrum, Spenshult AB, Oskarström (1). FoU-centrum, Spenshults 
reumatikersjukhus (2). FoU-centrum, Spenshults Reumatikersjukhus, 
Halmstad (3).

We studied the effect of stopping smoking on disease activity in patients 
with RA.

Between 1992 and 2005, 2,800 adult patients were included in the 
BARFOT early RA study in Sweden. Disease Activity Score 28 joints 
(DAS28), C-reactive protein (CRP), Health Assessment Questionnaire 
(HAQ), rheumatoid factor (RF), anti-CCP, general health and pain visual 
analog scales (VAS), EULAR response and treatment were registered at 
inclusion and at follow-up 3 and 6 months, at 1 year, and 2, 5, 8, and 15 
years. In 2010, a self-completion postal questionnaire was sent to 2,102 
patients, enquiring about lifestyle factors, including cessation of smoking.

A total of 1,460 adult RA patients with disease duration ≤ 2 years were 
included in this study. Seventeen percent smoked in 2010. In total, 127 
patients stopped smoking after inclusion in the study. Smoking cessa
tion after inclusion in the study was negatively associated with EULAR 
outcome at 8 years (OR 0.44, 95% CI 0.22–0.86, p=0.02), controlled for 
age, disease duration, sex, socioeconomic class, smoking status, RF, and 
DAS28 at inclusion. 
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Seventeen percent of the RA patients smoked in 2010 in this large Swed
ish RA cohort. Stopping smoking after onset of RA did not change the 
poor prognosis of smokers with RA. This could be due to a preprogam
ming effect or could be due to selection. Our data should be confirmed in 
larger studies.

22P The effect of snuff (smokeless tobacco) on disease 
activity and function in rheumatoid arthritis. 

Experiences from BARFOT, a longitudinal multicenter study on 
early RA.

Maria Söderlin (2), Maria LE Andersson (1), Stefan Bergman (3)
FoU-centrum, Spenshult AB, Oskarström (1) FoU-centrum, Spenshults 
reumatikersjukhus (2). FoU-centrum, Spenshults Reumatikersjukhus, 
Halmstad (3).

It is not known whether snuff (moist smokeless tobacco) affects disease 
activity in rheumatoid arthritis (RA). We studied the effect of snuff on dis
ease activity and function in Swedish patients with early RA.

Between 1992 and 2005, 2,800 adult patients were included in the 
BARFOT early RA study in Sweden. Disease Activity Score 28 joints 
(DAS28), Health Assessment Questionnaire (HAQ), visual analog scale 
(VAS) for general health, and drug treatment were registered at inclusion 
and at follow-up after 1, 2, 5 years. European League Against Rheumatism 
(EULAR) response and remission criteria were applied at 1 year. In 2010, 
a self-completed postal questionnaire was sent to 2102 patients in the 
BARFOT study enquiring about lifestyle factors such as smoking and use 
of snuff. Snuff users were matched for sex with three controls each. The 
controls were stratified according to smoking status.

Fifty-one patients who used snuff were identified, together with 145 
controls. When we adjusted for socioeconomic class, disease duration, 
and previous antirheumatic medication, the snuff users had lower 
DAS28 values at up to 6 months of follow-up than patients who had never 
smoked, and they had lower DAS28 values than previous smokers at up 
to 2 years of follow-up. No effect of snuff use on EULAR response was 
seen at up to one year.

When we adjusted for socioeconomic class, disease duration, and pre
vious antirheumatic medication, snuff users initially had lower DAS28 
levels than neversmokers and previous smokers. 

23P Smoking is associated with worse and more widespread 
pain, worse disease activity, function fatigue and health 

related quality of life in patients with axial spondyloarthritis – 
Results from a population based cohort.

Ann Bremander (3), Ingemar F Petersson (4), Emma Haglund (2), 
Stefan Bergman (5), Lennart Jacobsson (1)
Dept of Rheumatology & Inflammation Research, Institute of Medicine 
The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg (1). FoU Centrum, 
Spenshult, Halmstad och MORSE, Rörelseorganens forskningsavdelning, 
Ortopediska kliniken, Universitetssjukhuset, Lund (2). Institutionen för 
kliniska vetenskaper, Avdelningen för reumatologi, Lunds universitet och 
FoU Spenshult (3). Musculoskeletal Sciences, Department of Orthopedics, 
Clinical Sciences Lund, Lund University. Department of Clinical Sciences, 
Lund, Section of Rheumatology, Lund University (4). Research and Devel
opment Centre, Spenshult Hospital Department of Rheumatology, Clini
cal Sciences, Lund University, Lund (5).

In subjects with early axial Spondyloarthritis (SpA) smoking has been 
associated with negative impact on the disease. The aim was to study as
sociations of smoking habits with selfreported information in a large po
pulation based cohort of patients with axial SpA. 

In 2009 a cross-sectional questionnaire survey included all health 
care seeking subjects aged >18 years with a diagnosis of SpA according 
to ICD 10 codes identified by a regional health care register (n=3711). 
Smoking habits were studied in patients with ankylosing spondylitis 

(AS, ICD M45) and in patients who fulfilled criteria for “non AS axial 
SpA” based on data from the questionnaire: pain for 3 months or more 
during the last 12 months together with 2 or more features out of 5 (in
flammatory back pain, history of psoriasis, uveitis/tendinitis, inflamma
tory bowel disease or heredity). Questionnaire data included smoking 
(never smokers vs. ever smokers), disease activity (BASDAI) physical 
function (BASFI), general health (BAS-G), pain, fatigue (all measured 
with numerical rating scales 0-10, best to worst), health related quality 
of life (EQ-5D, 0-1 worst to best), and no. of painful regions (0-16 best to 
worst). Linear regression analysis was performed and data were con
trolled for sex and age. 

Response rate was 76% whereof 58% returned the questionnaire. 598 
subjects had AS (mean age 54 (SD 14) years, 35% women) and 572 ful
filled the criteria for non AS axial SpA (mean age 55 (SD 14) years, 68% 
women). The linear regression analysis showed that ever smokers in the 
AS group had worse selfreported scores in BASDAI parameter estimate 
(B) = 0.60 (95% CI 0.21 ; 1.00), BASFI B = 0.51 (95% CI 0.11 ; 0.91) and fa
tigue B = 0.51 (95% CI 0.06 ; 1.00) . There was a tendency to worse scores 
for ever smokers also in EQ-5D B = -0.04 (95% CI -0.09 ; 0.001). Also in 
the non AS axial SpA group smokers had worse selfreported scores in 
BASDAI B = 0.59 (95% CI 0.23 ; 0.94), BASFI B = 0.59 (95% CI 0.17 ; 1.00), 
pain B = 0.45 (95% CI 0.08 ; 0.82) and fatigue B = 0.43 (95% CI 0.03 ; 0.83), 
no of painful areas B = 0.73 (95% CI 0.06 ; 1.46) and also in EQ-5D B = 
-0.06 (95% CI -0.11 ; -0.002).

Patients with AS and non AS axial SpA who were ever smokers re
ported worse clinical features compared with never smokers. Longitu
dinal studies are needed to better understand cause and effect. However, 
smoking cessation should be recommended not only due to general 
health perspectives but also due to disease specific issues.

24P Smoking is Associated with Worse and More 
Widespread Pain, Worse Fatigue, General Health and 

Quality of Life in a Swedish population Based Cohort of Patients 
with Psoriatic Arthritis .

Ann Bremander (3), Lennart Jacobsson (1), Stefan Bergman (5), 
Emma Haglund (2), Ingemar F Petersson (4)
Dept of Rheumatology & Inflammation Research, Institute of Medicine 
The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg (1). FoU Centrum, 
Spenshult, Halmstad och MORSE, Rörelseorganens forskningsavdelning, 
Ortopediska kliniken, Universitetssjukhuset, Lund (2). Institutionen för 
kliniska vetenskaper, Avdelningen för reumatologi, Lunds universitet och 
FoU Spenshult (3). Musculoskeletal Sciences, Dept of Orthopedics, Clini
cal Sciences Lund, Lund University. Dept of Clinical Sciences, Lund, Sec
tion of Rheumatology, Lund University (4). Research and Development 
Centre, Spenshult Hospital Department of Rheumatology, Clinical Sci
ences, Lund University, Lund (5).

Smoking may be associated with an increased risk of developing psoriatic 
arthritis (PsA). The aim was to analyse possible associations of smoking 
habits with selfreported clinical features in a large population based co
hort of patients with a PsA diagnosis.

All health care seeking subjects with a PsA diagnose according to ICD 
10 codes (given at least once by a rheumatologist/internist or twice by 
any other physician during 2003-2007) were identified by a regional 
health care register. In 2009 all identified subjects aged 18 years or older 
(n=2003) were invited to participate in a cross sectional questionnaire 
survey. The questionnaire included data on smoking (never smokers or 
ever smokers), age at disease onset, physical function (HAQ, 0-3 best 
to worst), pain, fatigue and global health (numerical rating scales 0-10 
best to worst) health related quality of life (EQ-5D, 0-1 worst to best), 
and number of painful regions noted on a pain mannequin (0-16, best 
to worst). Linear regression analysis was performed and data were con
trolled for sex and age.

Response rate was 77% whereof 369 patients (18%) declined partici
pation and 1185 (59%) returned the questionnaire, mean age 58 (SD 14) 
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years and 58% were women. 1173 subjects responded to the smoking 
question whereof 448 (38%) were never smokers and 725 (62%) were 
ever smokers. 

Mean age at disease onset was 42.3 (SD 13.4) years in never smokers vs. 
46.0 (SD 13.2) in ever smokers. Never smokers vs. ever smokers had mean 
HAQ 0.59 (SD 0.6) vs. 0.71 (SD 0.6), mean pain 3.9 (SD 2.4) vs.4.4 (SD 2.5), 
mean fatigue 4.4 (SD 2.8) vs. 5.0 (SD 2.7), mean global health 3.9 (SD 2.4) 
vs. 4.4 (SD 2.3), mean EQ-5D 0.68 (SD 0.23) vs. 0.63 (SD 0.26) and mean 
no of painful regions were 7.2 (SD 4.0) vs. 7.9 (SD 4.3).

The regression analysis showed that ever smokers had worse pain 
with age-sex adjusted parameter estimates (B) = 0.38 (95% CI 0.09 ; 0.67), 
worse fatigue B = 0.34 (95% CI 0.02 ; 0.66), worse global health B = 0.36 
(95% CI 0.09 ; 0.64), worse EQ-5D B = -0.04 (95% CI -0.07 ; -0.01) and an 
increased no of painful regions B = 0.54 (95% CI 0.02 ; 1.07) compared 
with never smokers.

In this population based PsA cohort, patients who were ever smokers 
reported worse clinical features compared with never smokers. Further 
longitudinal studies are needed to better understand cause and effect. 
However, smoking cessation should be recommended due to general 
health perspectives and due to disease specific issues.

25P Inflammatory markers in serum and adipose tissue in 
relation to markers of subclinical atherosclerosis in 

rheumatoid arthritis patients.

Lotta Ljung (5), Robert Bergholm (1), Mikael Brink (5), 
Ingegerd Söderström (4), Kjell Karp (3), 
Marjatta Leirisalo-Repo (2), 
Hannele Yki-Järvinen (1), Solbritt Rantapää-Dahlqvist (5)
Division of Diabetes, Department of Medicine, Helsinki University Cen
tral Hospital, Helsinki, Finland (1). Division of Rheumatology, Depart
ment of Medicine, Helsinki University Central Hospital, Helsinki, Finland 
(2). Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus, UMEÅ (3). Inst för 
Folkhälsa och Klinisk Medicin, Medicin, Umeå Universitet (4). Inst för 
Folkhälsa och Klinisk Medicin, Reumatologi, Umeå Universitet (5).

The underlying pathophysiology for the development of premature athe
rosclerosis in patients with rheumatoid arthritis (RA) is not fully eluci
dated. Adipokines secreted from adipose tissue have been suggested to 
link obesity to inflammation, as well as to cardiovascular disease in the 
general population.

The objectives of the study were to measure concentrations of adi
pokines in serum and adipose tissue in in patients with RA and controls, 
and determine their relationships to endothelial function and intima
media thickness (IMT). 

This cross-sectional study included 51 patients with established RA. 
Assessments of disease activity score (DAS28), endothelial function by 
flow-mediated dilatation (FMD) and carotid intima-media thickness 
(IMT) were performed. Samples of abdominal subcutaneous adipose 
tissue (SAT) were obtained in 13 patients and 12 matched controls. Fast
ing serum interleukin (IL)-6, IL-1Receptor antagonist (Ra), tumour 
necrosis factor (TNF), visfatin, and plasminogen activator inhibitor-1 
(PAI-1) concentrations were measured using multiplex detection kits 
and osteopontin using ELISA. Extract from the SAT samples was ana
lysed for content of monocyte chemotactic protein-1 (MCP-1), IL-1RA, 
visfatin, PAI-1 and soluble TNF-Receptor II (sTNFRII) using multiplex 
detection kits. 

Serum concentrations of IL-1Ra, IL-6, TNF, visfatin and osteopontin 
were significantly increased in patients compared with controls. Mul
tiple linear regression models adjusted for traditional risk factors and 
logIL-6 revealed independent associations between logIL-1Ra and log 
visfatin, respectively, and IMT. In SAT, however, only the concentration 
of sTNFRII was significantly increased in RA patients vs. controls.

The results support a role for IL-1Ra and visfatin in serum, however 
not from abdominal SAT, on the development of subclinical atheroscle
rosis in RA. 

26P The risk of acute coronary syndrome in rheumatoid 
arthritis in relation to TNF inhibitors and the risk in the 

general population; a national cohort study.

Lotta Ljung (3), Johan Askling (2), Solbritt Rantapää-Dahlqvist (3), 
Lennart Jacobsson (1), ARTIS Study Group (4)
Dept of Rheumatology & Inflammation Research, Institute of Medicine 
The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg (1). Enheten för kli
nisk epidemiologi och Sektionen för reumatologi,Karolinska Universitets
sjukhuset och Karolinska Inst (2). Inst för Folkhälsa och Klinisk Medicin, 
Reumatologi, Umeå Universitet (3). Sweden (4).

A positive impact on the increased risk for ischemic cardiac events in 
rheumatoid arthritis (RA) could be expected by better control of inflam
mation. Antirheumatic drugs might also directly improve risks for is
chemic events. The objective of the study was to evaluate the role of TNF 
inhibitors (TNFi) on the risk of acute coronary syndromes (ACS) in a pop
ulationbased cohort with RA. 

In the Swedish Biologics Register, a national cohort of patients with 
RA who started their first TNFi between 2001 and 2009 (n=8,394) was 
identified. Comparator cohorts with bio-naïve RA patients and with ref
erents from the general population were identified. Following matching 
and exclusions, 7,213 patients starting TNFi, 17,769 matched bio-naïve 
RA referents, and 32,161 matched general population referents remained. 
The outcome, first ever ACS, was defined as a discharge diagnosis of myo
cardial infarction (ICD10: I21) or unstable angina (ICD10: I20.0).

We observed 85 ACS (crude incidence 4.8 per 1000 person-years) 
among the TNFi exposed patients, 281 ACS (5.2 per 1000) among bio-
naïve RA comparators, and 284 ACS (2.2 per 1000) among the general 
population subjects. After adjustments the hazard ratio (HR) for TNFi 
vs. bio-naïve RA was 1.08 (95% CI 0.82-1.41). The adjusted HRs compared 
with the general population were similar for TNFi exposed and bio-naïve 
patients; 2.09 (1.58-2.76) and 1.80 (1.49-2.17), respectively.

In this nationwide, populationbased, matched cohort study, no as
sociation between treatment with TNFi and the risk of ACS in RA was 
seen. Compared with the general population a doubled risk for ACS was 
noted among the RA patients.

27P Development of impairment and disability in rheumatoid 
arthritis patients followed for 20 years – relation to 

disease activity, joint damage and comorbidity. 

Meliha C. Kapetanovic (1), Elisabet Lindqvist (1), Pierre Geborek (1), 
Tore Saxne (1), Kerstin Eberhardt (1)
Department of Clinical Sciences Lund, Section of Rheumatology, Lund 
University, Skåne University Hospital, Sweden (1).

To study the course of impairment measured by signals of functional im
pairment (SOFI) and disability measured by health assessment ques
tionnaire (HAQ) over 20 years in a cohort of rheumatoid arthritis (RA) 
patients followed prospectively from diagnosis. To explore the contribu
tion of disease activity, joint damage and co morbidity to the variation of 
SOFI and HAQ over time.

RA patients diagnosed 1985-1989 were prospectively monitored. 
Treatments followed clinical practice. There were 183 patients, 63 % 
were women, mean (SD) age was 52 (12) years and symptom duration 
before inclusion was 11(7) months. Disease activity was measured by 
44-joint DAS, joint damage by Larsen score of radiographs of hands and 
feet, comorbidity by Charlson Comorbidity Index, impairment by SOFI 
(a 3-parts performance based index measuring hand, arm and leg func
tion) and disability by HAQ. Two separate regression models with SOFI 
and HAQ as outcome variables at 0, 5, 10, 15 and 20 year follow up were 
created.

Impairment progressed over 20 years while the progression of disabil
ity levelled off after 10 years. Comorbidity progressed the first 10 years 
and joint damage showed most progression during the first 5 years. The 
variation of SOFI and HAQ over time was explained to 22-41% and 21-
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33%, respectively, by disease related factors. For SOFI, DAS contributed 
7-22 % with a peak at 5 years. Joint damage contributed increasingly (2-
31%) during the observation period. For HAQ, DAS contributed at all fol
low up times (11-28%), with a peak at diagnosis. Radiographic damage 
showed only a minor contribution (0-8%) with maximum at 15 years. Co 
morbidity contributed little both to SOFI (0.5-4%) and to HAQ (1-7%).

After 20 years, 41% of the variation of SOFI and 33% of the variation 
of HAQ could be explained by variations in disease activity, joint damage 
or comorbidity. Joint damage contributed significantly and increasingly to 
SOFI during follow up while its contribution to HAQ was less pronounced. 

28P Cardiovascular morbidity in a longterm followup 
cohort of Systemic Lupus Erythematosus patients in 

Southern Sweden.

Ragnar Ingvarsson (2), Ola Nived (3), Gunnar Sturfelt (1), 
Anders A Bengtsson (1), Andreas Jönsen (1)
Institutionen för rörelseorganens sjukdomar, Avdelningen för reumato
logi, Lunds universitet (1). Reumatologiska kliniken SUS (2). Reumatolo
giska kliniken, Universitetssjukhuset, Lund (3).

The main objective was to study the incidence of myocardial infarction 
in a cohort of patients with Systemic Lupus Erythematosus (SLE) assem
bled prospectively over 25 years within a geographically defined area in 
Southern Sweden.

All SLE patients living within a defined geographical area in South
ern Sweden between 1981-2006 were included in the study. The patients 
were observed prospectively within a structured followup program. My
ocardial infarctions (AMI) were registered according to the definitions in 
the SLICC/ACR organ damage index during follow-up. The frequency of 
AMI was compared with the general population in the same area. Popu
lation data on AMI in the study period 1981-2006 were obtained through 
central databases (Socialstyrelsen). Data were stratified for age and sex.

The health care district of LundOrup had a mean population during 
1981-2006 of 176.460 persons (>15 yrs of age). One-hundred seventy-five 
new cases were diagnosed with SLE from 1981-2006. There were 148 
women and 27 male patients that received the diagnosis of SLE, with 
a mean age of diagnosis at 44.3 years. Average follow-up time was 12,4 
years from the time of diagnosis. There were 23 cardiovascular related 
deaths during the study period. Females between the ages 45-54 had an 
increased risk for acute AMI compared to healthy paired controls (SIR 
12,4 (95%CI 1.4-45). In the other 10-year age groups, both for males and 
females, no significant differences were found.

Acute myocardial infarction is more prevalent in females between the 
ages 45-54 with SLE compared with the population in a geographically 
defined area in southern Sweden.

29P Vascular events and atherosclerosis in patients  
with systemic sclerosis. 

Annica Nordin (3), Kerstin Jensen-Urstad (2), Lena Björnådal (3), 
Susanne Pettersson (4), Anders Larsson (1), Elisabet Svenungsson (3)
Avdelningen för klinisk kemi, Akademiska sjukhuset Uppsala (1). Institu
tionen Södersjukhuset, Karolinska Institutet, Fysiologiska kliniken, Sö
dersjukhuset (2). Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, KS (3). 
Unit of Rheumatology, Karolinska University Hospital, Stockholm, Divi
sion of Nursing, Department of Neurobiology, Care Science and Society, 
Karolinska Institutet, Stockholm (4).

It is unclear whether the occurrence of ischemic macrovascular events 
and atherosclerosis is enhanced in patients with systemic sclerosis (SSc).
111 SSc patients (74 % of prevalent cases in Stockholm County) and 105 
age and sex matched population controls were investigated. Previous vas
cular events were tabulated and biomarkers of inflammation/endotheli
al dysfunction were measured. As surrogate measures of atherosclerosis 
plaque occurrence and intima media thickness (IMT) was determined 
with carotid ultrasound and the ankle brachial index (ABI) was calculated. 

Mean age was 62 ± 12 years for patients and controls. Ischemic events 
were more common, due to increased occurrence of ischemic heart dis
ease (IHD) and ischemic peripheral vascular disease (IPVD), in the pa
tient group (12% vs. 4% p=0.03 and 9% vs. 0%, p=0.003 respectively). 
Frequency of plaques, IMT or ABI did not differ between SSc patients 
and controls. But, the subgroup of patients with anticentromere antibod
ies (ACA positive(+), 32%) had more plaques (67%) and more ischemic 
events (32%) compared to both other SSc patients (39% and 11%, p=0.006 
and p=0.01 respectively) and controls (41%, and 7%, p=0.02 and p=0.0003 
respectively). Biomarkers of inflammation/endothelial activation were 
generally increased among SSc patients. 

Patients with SSc are at enhanced risk for IHD and IPVD. The ACA+ 
SSc subgroup was particularly affected with both ischemic events and 
premature atherosclerosis. ACA+ patients should thus be followed close
ly and vascular prevention considered at an early stage. Further mecha
nistic studies are needed to understand the mechanisms behind the as
sociation between ACA+ and vascular vulnerability. 

30P Increase in bone mineral density and decrease in Wnt3a, 
OPG, CTXI and osteocalcin in patients with ankylosing 

spondylitis treated with alendronate.

Helena Forsblad dElia (3), Merja Nurkkala-Karlsson (1), 
Karin Zetterberg (3), Eva Klingberg (2), Hans Carlsten (3)
Avd. för Reumatologi och Inflammationsforskning, Sahlgrenska Akade
min vid Göteborgs universitet (1). Avdelningen för Reumatologi och In
flammationsforskning Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet 
(2). Avdelningen för Reumatologi och Inflammationsforskning, Sahlgren
ska Akademin vid Göteborgs Universitet (3).

Ankylosing spondylitis (AS) is associated with an increased prevalence of 
osteoporosis and enhanced pathological new bone formation. The risk of 
vertebral fractures is elevated. The knowledge of pharmacological treat
ment of osteoporosis in AS is limited. The aims of this trial were to study 
the effects of alendronate, 70 mg once weekly, and a daily dose of 500-1000 
mg calcium and 400-800 IE vitamin D3 on BMD and on biomarkers of 
bone metabolism in AS patients with osteoporosis, in a 2-year non-con
trolled prospective trial.

AS patients (modified New York criteria) with BMD less than -2.5 SD, 
T-score in lumbar spine and/ or hip alternatively BMD less than -2.0 SD 
in addition to at least one fragility fracture were included. The patients 
were investigated by dual energy X-ray absorptiometry (DXA) at base-
line and annually thereafter. Bloodsamples were obtained at baseline, 
after 1, 3, 6, 12, 18 and 24 months of treatment in the morning after an 
overnight fast. Serum levels of Wingless proteins (Wnt3a), Dickkopf-1 
(Dkk-1), sclerostin, soluble receptor activator of nuclear factors-κβligand 
(sRANKL), osteoprotegerin (OPG), degradation products of C-terminal 
telopeptides of Type-l collagen (CTX-I) and osteocalcin were measured 
with ELISA.

Sixteen patients (50% women) with a mean age of 56.1±12.8 years, dis
ease duration 18.7±11.4 years, median BASDAI score 4.2 range (1.3-8.1) 
and BASMI 4.4 (1.0-6.6) were included. Five patients dropped out dur
ing the 2 years. No severe adverse events occurred. BMD increased by 
9.9±5.7 % (p=0.003) in lumbar spine, 3.0±3.3 % (p=0.016) in total hip and 
by 4.2±13.5 % (NS) in distal radius. During the 2-year trial serum levels of 
Wnt3a decreased from median 3.88 range (2.93-6.21) ng/ml to 1.74 (1.08-
2.84) ng/ml (p<0.001), OPG decreased from 4.07 (2.08-7.78) pmol/l to 
3.06 (1.35-4.54) (p<0.001), CTX-I decreased from 0.50 (0.16-1.34) ng/ml 
to 0.18 (0.07-0.41) ng/ml (p<0.001) and osteocalcin decreased from 20.11 
(11.55-59.78) ng/ml to 7.94 (5.63-14.13) ng/ml (p<0.001). The other bio
markers did not change significantly during the 2-year follow-up.

We show, for the first time, a prompt and sustained decrease of the bio
markers Wnt3a, OPG, CTXI and osteocalcin in osteoporotic AS patients 
treated with alendronate during 2 years. The results indicate a down 
regulatory effect on both osteclastic and osteblastic activity. The treat
ment also resulted in a significant and large increase in BMD in lumbar 
spine and total hip.
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31P Lasofoxifene and bazedoxifene inhibit arthritis and 
osteoporosis in experimental postmenopausal   

 polyarthritis.

Annica Andersson (3), Alexandra Stubelius (1), 
Merja Nurkkala-Karlsson (3), Hans Carlsten (2), Ulrika Islander (4)
Avd. för Reumatologi och Inflammationsforskning, Sahlgrenska Akade
min vid Göteborgs universite (1). Avd. för Reumatologi och Inflamma
tionsforskning, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet (2). Avd. 
för Reumatologi och Inflammationsforskning, Sahlgrenska Akademin vid 
Göteborgs universitet (3). Avd. för Reumatologi och Inflammationsforsk
ning, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet (4).

Rheumatoid arthritis (RA) is an autoimmune chronic disease that predo
minantly affects women of menopausal age, possibly due to their hormo
nally deprived status. In fact, estrogen treatment has been shown to be 
beneficial in RA, decreasing inflammation and disease activity. However, 
estrogen treatment per se is no longer recommended as a longterm tre
atment due to severe side effects. Secondary osteoporosis occurs in more 
than 50% of postmenopausal women with RA. The new generation of se
lective estrogen receptor modulators (SERM), lasofoxifene (LAS) and ba
zedoxifene (BZA), is promising for treatment of general postmenopausal 
osteoporosis, due to reduced estrogenic side effects. We previously repor
ted potent antiarthritic as well as bone protective effects after treatment 
with a traditional SERM, raloxifene, in experimental arthritis models. Ho
wever, the effect of the new generation of SERM on autoimmune disease 
and immuneassociated bone loss, are completely unexplored. Therefore, 
the aim of this study was to investigate the effect of LAS and BZA treat
ment on arthritis development and inflammationtriggered osteoporosis.

Female mice were ovariectomized (OVX) and subjected to collagen-
induced arthritis (CIA) as a model of postmenopausal RA. Mice received 
treatment with LAS, BZA, 17β-estradiol (E2) as a reference substance, or 
vehicle. Arthritis development was assessed macroscopically during the 
experiment and microscopically after termination. Bone loss in arthritic 
mice was determined by measuring bone mineral density of femur with 
peripheral quantitative computed tomography. Immune cells were phe
notyped by flow cytometry. 

LAS and BZA effectively decreased the severity of arthritis in post
menopausal CIA, however LAS was more potent than BZA. Moreover, 
both LAS and BZA inhibited bone loss in arthritic disease, which was 
accompanied by a reduction in osteoclast precursor cells in bone mar
row. Arthritic mice treated with LAS displayed lower frequencies of T 
cells in lymph nodes compared to the vehicle group, indicating a down 
regulation of inflammation. 

The new generation of SERM, lasofoxifene and bazedoxifene, amelio
rates experimental postmenopausal polyarthritis and prevents bone loss 
despite the severe inflammatory disease, and could therefore constitute a 
new valuable treatment strategy for postmenopausal rheumatoid arthri
tis and inflammationtriggered osteoporosis.

32P Elevated levels of Wnt3a and low levels of Dickkopf1 in 
serum are associated with syndesmophyte formation in 

ankylosing spondylitis.

Eva Klingberg (3), Merja Nurkkala-Karlsson (1), Hans Carlsten (2), 
Helena Forsblad-d’Elia (2)
Avd. för Reumatologi och Inflammationsforskning, Sahlgrenska Akade
min vid Göteborgs universitet (1). Avdelningen för Reumatologi & Inflam
mationsforskning, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet (2). 
Avdelningen för Reumatologi och Inflammationsforskning Sahlgrenska 
Akademin vid Göteborgs Universitet (3).

Ankylosing spondylitis (AS) is associated with both pathologic new bone 
formation and enhanced bone resorption. The objectives of this study 
were to assess a panel of biomarkers reflecting bone turnover and to de
termine their relationship with syndesmophyte formation, bone mineral 
density (BMD) and disease activity in AS. 

All AS patients (NW criteria) at the study centres were invited to 
participate. Exclusion criteria were psoriasis and inflammatory bowel 
disease. Spinal mobility was assessed for calculation of BASMI and the 
patients answered questionnaires. BASDAI, ASDAS and CRP were cho
sen as disease activity parameters. Lateral spine radiographs were scored 
for syndesmophyte formation (mSASSS). BMD was measured with dual 
energy x-ray absorptiometry (DXA). Levels of biomarkers were meas
ured with sandwich enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA) in 
patient sera and compared with levels of healthy blood donor controls. 
The biomarkers studied were: Wingless proteins (Wnt3a, Wnt5a), Dick
kopf-1 (Dkk-1), sclerostin, soluble receptor activator of nuclear factors-
κβligand (sRANKL) and osteoprotegerin (OPG)

204 patients (57% men) with a mean age of 50±13 years and disease 
duration 15±11 years and 80 age and sex matched controls were included. 

The AS patients had significantly higher levels of Wnt3a (3.72±0.99 vs. 
2.88±0.84 ng/mL; p<0.001) and lower levels of sclerostin (35.33±21.54 vs. 
38.33±13.96 pmol/L; p=0.014) compared with the controls. 

Wnt3a was positively correlated with BASMI (rS=0.219; p=0.002) and 
mSASSS (rS=0.196; p=0.005) but negatively correlated with BMD femoral 
neck (rS=-0.160; p=0.023).

High CRP was significantly correlated with lower levels of sclerostin 
(rS=-0.208, p=0.003) and Dkk-1(rS=-0.140, p=0.045). 

Age (rS=0.389; p<0.001) and male sex (rS=0.377; p<0.001) and low 
femoral neck BMD (rS=-0.187; p=0.008) were significantly correlated 
with increasing mSASSS. 

After adjusting for age and sex in multiple linear regression high 
Wnt3a (β=2.71; p=0.017) and low Dkk-1 (β=-0.002; p=0.025) remained 
independently associated with increasing mSASSS (R2=0.333). Low 
sclerostin (β=0.012; p<0.001) and high mSASSS (β=-0.010; p=0.003) 
were independently associated with low Zscore for BMD femoral neck 
(R2=0.091).

The understanding of bone biomarkers in AS is challenged by the two 
enhanced opposite bone remodelling processes of the disease. The re
sults of this study indicate that elevated Wnt3a could be a marker for 
syndesmophyte formation in AS.

33P Bone microarchitecture in ankylosing spondylitis in 
relation to lumbar osteoporosis, vertebral fractures and 

syndesmophyte formation.

Eva Klingberg (2), Mattias Lorentzon (3), Dan Mellström (3), 
Jan Göthlin (5), Mats Geijer (4), Hans Carlsten (1), Helena Forsblad-d’Elia (1)
Avdelningen för Reumatologi & Inflammationsforskning, Sahlgrenska 
Akademin vid Göteborgs Universitet (1). Avdelningen för Reumatologi 
och Inflammationsforskning Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Uni
versitet (2). Centre for Bone and Arthritis Research (CBAR), Sahlgrenska 
Academy University of Gothenburg Sweden. (3). Radiologi, Universitets
sjukhuset Lund (4). Radiologkliniken, Mölndal (5).

Osteoporosis is a frequent complication of ankylosing spondylitis (AS). 
Bone microarchitecture can since the development of high resolution pe
ripheral quantitative computed tomography (HRpQCT) be studied un-
invasively in the similar detail as in bone biopsies. The objectives of this 
study were to compare volumetric bone mineral density (vBMD) of tra
becular and cortical bone in central and peripheral skeleton and to study 
the relation between bone microarchitecture, vertebral fractures and syn
desmophyte formation in AS.

HRpQCT of ultradistal radius and tibia and QCT of lumbar spine were 
performed. vBMD was measured in trabecular and cortical bone sepa
rately. Spinal radiographs were acquired for the assessment of vertebral 
fractures and syndesmophyte formation (mSASSS). 

69 male AS-patients (NW-criteria) with age (mean±SD) 49±15 yrs, 
symptom duration 23±14 yrs and BASDAI 3.1±2.0 were included. 

Strong correlations were found between trabecular vBMD in lumbar 
spine, radius (rS=0.762;p<0.001) and tibia (rS=0.712;p<0.001). Low spinal 
trabecular vBMD was significantly associated with worse values of most 
microarchitectural parameters, except trabecular number. 
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Patients with vertebral fractures (n=8) had significantly lower lumbar 
trabecular (-26%;p=0.038) and cortical (-17%;p=0.011) vBMD. Peripheral 
trabecular vBMD, cortical thickness, trabecular thickness and separation 
were also significantly worse in patients with vertebral fractures. Low cor
tical thickness of tibia was the strongest risk factor for vertebral fractures 
in multivariate analyses. 

mSASSS correlated negatively with trabecular thickness (rS=-
0.488;p<0.001) and trabecular vBMD in both peripheral skeleton (rS=-
0.475;p=0.001) and lumbar spine (rS=-0.620;p<0.001). Adjusting for age 
syndesmophyte formation was significantly associated with decreasing 
trabecular vBMD, but increasing cortical vBMD in lumbar spine, how
ever not with increasing cortical thickness/density in the periphery. 

Lumbar osteoporosis and vertebral fractures were associated with 
lower vBMD and worse microarchitecture in peripheral skeleton. The 
results indicate that osteoporosis is a systemic process in AS, whereas 
the pathologic new bone formation is local and confined to the central 
skeleton.

34P Increase in serum levels of sRANKL and sRANKL/OPG 
but stable CTXI in patients with ankylosing spondylitis.

Rille Pullerits (1), Boel Mörck (1), Tomas Bremell (2), 
Helena Forsblad-d’Elia (1)
Avdelningen för Reumatologi & Inflammationsforskning, Sahlgrenska 
Akademin vid Göteborgs Universitet (1). Avdelningen för reumatologi 
och inflammationsforskning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göte
borg (2).

Ankylosing spondylitis (AS) is characterised by an increased pathological 
bone formation in the spine in association with increased prevalence of 
osteoporosis. The effect of treatment with TNFinhibitors on syndesmo
phyte formation is disputed.

The aim was to study the effect of infliximab (IFX) treatment on bio
markers of bone metabolism in patients with HLA-B27 positive active 
AS in a prospective trial.

The patients (n = 19) fulfilling the modified New York criteria for de
finitive AS were treated with IFX 5 mg/kg for totally 52 weeks. Patients 
received concomitantly methotrexate (median dose 7.5 mg/week) and 
NSAIDs on demand. After having completed the first year, the dosage 
of IFX was reduced to 3 mg/kg and median infusion interval extended 
to every 8 weeks and patients were followed up on a regular basis. The 
blood samples were obtained at baseline and 2 years after IFX dose re
duction. Serum levels of the biomarkers Wnt3a, Dickkopf-1 (Dkk-1), scle
rostin, sRANKL, osteoprotegerin (OPG), IL-6, sIL-6R and CTX-I were 
measured with ELISA. 

Fourteen men and 5 women (mean age 39 ± 9 and mean disease dura
tion 6.9 ± 7.0 years; median BASDAI at inclusion 6.5 (interquartile range 
5.4 – 8.0) were studied. Eighteen patients were followed up at 1 year and 
15 patients completed the study at 2 years. Significant reductions in BAS
DAI score and inflammatory parameters were observed during the first 
year in comparison with baseline and the treatment effect was preserved 
throughout the second year after IFX dose reduction. Two years after 
IFX dose reduction 12 patients continued with this treatment regimen.

We observed a significant decrease in IL-6 levels (2.55 vs. 0.91 pg/ml, p 
= 0.003) and soluble IL-6 receptor (63097 vs. 51781 pmol/l, p = 0.034) in 
their serum as compared to baseline. In addition, the levels of sRANKL 
increased significantly (p = 0.0098) in comparison with study baseline 
(113.3 vs. 260.5 pmol/l) and also a significant increase in sRANKL/OPG 
ratio was observed (median 33.75 vs. 52.40, p = 0.027). No significant 
changes were observed regarding Wnt3a, Dkk-1, sclerostin, CTX-I and 
OPG.

Our results show a decrease in the serum markers of inflammation, 
IL-6 and sIL-6R in association with reduced clinical disease activ
ity. SRANKL and sRANKL/OPG ratio were increased during treatment 
with IFX indicating an enhanced osteoclast activity, while serum levels 
of CTXI remained unchanged. These intriguing findings need to be elu
cidated in a larger controlled trial.

35P Regulatory T cells are important mediators of  
estradiol effects on trabecular bone.

Catharina Lindholm (1), Ulrika Islander (2), Hans Carlsten (2)
Avd för Reumatologi och Inflammationsforskning, Sahlgrenska Akade
min vid Göteborgs Universitet (1). Avdelningen för Reumatologi & Inflam
mationsforskning, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet (2).

The immune system and sex hormones have significant impact on bone 
metabolism. Regulatory T cells (Tregs) have been shown to inhibit osteo
clast differentiation and bone resorption in vitro and estradiol has been 
shown to expand and enhance Treg function in humans and in mice. The 
role of Tregs in estradiolmediated effetcs on bone metabolism has not 
been investigated.

The aim of the present study was to determine the role of Tregs for the 
anabolic effects of estradiol on bone.

C57BL/6 DEREG mice in which specific depletion of FoxP3+ Tregs by 
injection of diphteria toxin can be obtained was used. Ten to 12 weeks 
old female DEREG mice and wildtype littermate controls were ovarice
tomized (OVX) and treated with 17β estradiol (using subcutaneous slow 
release pellets giving 0.8 μg 17β estradiol per 24 hours) or placebo for 
2 weeks. Tregs were depleted by intraperitoneal administration of 1 μg 
diptheria toxin on the day before OVX and at days 4 and 9 after OVX, 
control mice were given PBS only. Successful depletion of Tregs from pe
ripheral blood was confirmed by flow cytometry. Bone parameters were 
studied by subjecting one femur to peripheral quantitative computed 
tomographic (pQCT) analysis.

Depletion of Tregs resulted in significantly lower trabecular BMD 
at day 14 in estradiol-treated DEREG mice (median trabecular BMD 
213.5 mg/cm3, interquartile range, IQR 170.2-276.2) as compared with 
estradiol-treated DEREG mice with an intact Treg population (median 
trabecular BMD 336.1, IQR 295.9-391.3), P=0.04. In contrast, depletion of 
Tregs did not affect the estradiolmediated effects on the cortical bone 
compartment. Thus, both cortical BMD and cortical thickness were com
parable in estradioltreated DEREG mice with or without Tregs, respec
tively. Furthermore, depletion of Tregs did not influence the trabecular 
bone loss induced by OVX, the trabecular BMD of placebotreated mice 
with depleted Tregs being 152.7 (IQR 111.8-186.7) as compared with 189.9 
(IQR 172.2-194.6) in placebo-treated DEREG mice with intact Tregs.

A significant part of the anabolic effect of estradiol on trabecular bone 
is mediated by Tregs. Further exploration of this link between estradiol, 
Tregs and their products may reveal new putative treatment targets for 
osteoporosis.

36PEscherichia coli och Staphylococcus aureus stimulerar till 
ökad andel FOXP3+, Helios+ regulatoriska Tceller hos barn.

Hardis Rabe (3), Kerstin Andersson (4), Inger Nordström (4), 
Annika Ljung (2), Ingegerd Adlerberth (1), Agnes E. Wold (1), 
Anna Rudin (3)
Avd för infektionssjukdomar/klinisk bakteriologi, Göteborgs Universi
tet (1). Avdelningen för Infektionssjukdommar/Bakteriologi, Sahlgrenska 
akademin vid Göteborgs Universitet (2). Avdelningen för Reumatologi & 
Inflammationsforskning, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universi
tet (3). Avdelningen för Reumatologi och Inflammationsforskning, Sahl
grenska Akademin vid Göteborgs Universitet (4).

Tarmfloran börjar etableras direkt efter födseln och är ett viktigt stimuli 
för immunsystemets mognad. Djurförsök har visat att bakteriell stimule
ring via tarmens slemhinna bidrar till att öka antalet regulatoriska Tcel
ler. Huruvida tarmfloran påverkar regulatoriska Tceller hos människa 
är inte känt. Frågeställningen i detta arbete är om någon specifik bakte
rie som koloniserar tarmen neonatalt påverkar andelen regulatoriska T
celler hos barn.

Mononukleära celler från navelsträngsblod eller perifiert blod från 
vuxna stimulerades med UVavdödade Escherichia coli, Staphylococcus 
aureus eller Lactobacillus paracasei som isolerats i fecesodlingar från 
friska svenska barn. Före och efter stimulering studerades med flödescy
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tometri andelen regulatoriska Tceller samt olika yt och intracellulära 
markörer kopplade till fenotypen hos dessa celler. I en prospektiv kohort
studie omfattande 65 barn analyserades andelen CTLA-4+ regulatoriska 
T-celler i navelsträngsblod samt i blodprov tagna vid åldrarna 3-5 dagar, 
1, 4, 18 och 36 månader med flödescytometri. Typning av Staphylococ
cus aureus, Escherichia coli, Bacteroides, enterobakterier (ej E. coli), 
enterokocker, clostridier, bifidobakterier och laktobaciller utfördes på 
fecesprover tagna vid 3 dagar samt vid 1, 2 och 4 veckor. Relationen mel
lan bakteriekolonisering och andelen regulatoriska Tceller undersöktes 
med multivariat faktoranalys.

Vi fann att andelen cirkulerande CD4+CD25+CD127low regulatoriska 
Tceller var lägre hos nyfödda jämfört med vuxna, men hos nyfödda ut
tryckte en signifikant högre andel av dessa celler Helios och CTLA-4 
jämfört med vuxna. Efter stimulering av celler från nyfödda med E. coli 
och S. aureus, men ej L. paracasei, fann vi en signifikant ökad andel av 
CD4+CD25+CD127low regulatoriska T-celler i cellodlingarna jämfört 
med odlingar utan bakterier. De regulatoriska Tcellerna uttryckte Helios 
och FOXP3, hade förmågan att stänga av andra aktiverade Tceller, och 
verkade vara inducerade från naiva ickeregulatoriska Tceller. Slutligen, 
multivariat faktoranalys visade en positiv relation mellan tidig koloniser
ing med E. coli och andelen CTLA-4+ regulatoriska T-celler vid 1 månads 
ålder, men inte vid senare tidpunkter.

Våra resultat tyder på att E. coli och S. aureus har förmågan att induc
era Tcellspopulationer med immunreglerande funktioner tidigt i livet, 
vilket skulle kunna förbättra möjligheten att upprätthålla självtolerans 
och immunhomeostas senare i livet.

37P Activated T cells increase the interferonα production 
induced by RNAcontaining immune complexes in  

 plasmacytoid dendritic cells. 

Dag Leonard (2), Maija-Leena Eloranta (2), Niklas Hagberg (2), 
Olof Berggren (2), Gunnar Alm (1), Lars Rönnblom (2)
Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health, Swed
ish University of Agricultural Sciences (1). Department of Medical Sci
ences, Uppsala University (2).

A prominent interferonα (IFN-α) signature is seen in several autoim
mune diseases, including systemic lupus erythematosus (SLE). The 
reason is an ongoing IFNα production by plasmacytoid dendritic cells 
(pDC), which are activated by nucleic acid containing immune complexes 
(IC). Produced IFN-α have a number of immunological functions, includ
ing dendritic cell priming and Th1 polarization and development. Howev
er, little is known about the capacity of T cells to affect the pDC function. 
We therefore investigated the ability of T cells to modulate the IFNα pro
duction by pDCs after stimulation with IC.

Human pDCs and CD3+ T cells were isolated from peripheral blood 
mononuclear cells (PBMC) by negative selection. Purified T cells were 
activated using anti-CD3/anti-CD28-coated beads and supernatants 
were harvested after 20 hours. PDCs (25x103) were stimulated with im
mune complexes containing purified U1 snRNP and IgG from an SLE 
patient (RNA-IC) or with the oligonucleotide ODN2216. An increasing 
number of purified unstimulated T cells, T cells and aCD3/aCD28-beads 
(ratio1:1) or supernatant from activated T cells was added into the cul
tures. The culture supernatants were analyzed after 20h for IFN-α with 
an immunoassay.

Cocultivation of RNAICstimulated pDC with unstimulated T 
cells only marginally enhanced the IFNα production. In contrast, in 
co-cultures with activated T cells a >20-fold increase of the IFN-α pro
duction was seen (pDCs+RNA-IC: 895 U/ml, with 50 x103 activated T 
cells: 20300 U/ml). Similarly, when supernatants from activated T cells 
(250x103 T cells/ml) were added to the pDCs+RNA-IC, a dose dependent 
increase in the IFNα production was seen (from 5900 U/ml to 49900U/
ml). Co-cultivation of activated T cells, pDC and ODN2216 gave similar 
results with a >9-fold increase in the IFN-α production compared to pDC 
and ODN2216 alone. 

Activated T cells, via soluble factors, have the capacity to strongly 
promote the IFNα production by RNAICstimulated pDC. Thus, our 

results demonstrate that adaptive immune cells can have a major effect 
on the function of pDC. Because lupus patients display increased level of 
activated T cells and IFNα prevents such cells from going into apoptosis, 
the observed T cell/pDC cross-talk may be of importance for the ongoing 
IFNα production and the autoimmune process in this disease. 

38P SLE Immune Complexes Upregulate the Expression of 
CD319 and CD229 on Plasmacytoid Dendritic Cells.

Niklas Hagberg (4), Jakob Theorell (2), Maija-Leena Eloranta (4), 
Gunnar Alm (3), Yenan Bryceson (1), Lars Rönnblom (4)
 Center for Infectious Medicine, Dept. of Medicine, Karolinska Institutet, 
Karolinska University Hospital Huddinge, Stockholm, Sweden (1). Center 
for Infectious Medicine, Dept. of Medicine, Karolinska Institutet, Karo
linska University Hospital Huddinge, Stockholm, Sweden (2). Dept. of Bi
omedical Sciences and Veterinary Public Health, SLU, Uppsala, Sweden 
(3). Dept. of Medical Sciences, Rheumatology, Uppsala University, Upp
sala, Sweden (4).

SLE patients have an activated type I interferon (IFN) system, which is due 
to endogenous nucleic acid-containing immune complexes (ICs) that stim
ulate plasmacytoid dendritic cells (pDC) to secrete IFN-a. The IFN-a pro
duction by pDC is strongly promoted by NK cells. In this study we aimed to 
identify molecules involved in the pDCNK cell crosstalk.

Healthy donor (HD) PBMC were stimulated with SLE-IC (SLE-
IgG+U1snRNP) for 6 h. Expression of 45 molecules was determined on 
pDCs, CD56dim and CD56bright NK cells by flow cytometry. Regulation of 
CD319 (CRACC) and CD229 (LY9) was analyzed in isolated or cocultured 
pDC and NK cells. Intracellular IFNa was determined by flow cytometry. 
CRACC and LY9 expression was compared between SLE patients and 
HDs. Expression of the adaptor molecules SAP and EAT-2 was determined 
by western blot. The functional role of CRACC and LY9 in pDC and NK 
cells was investigated.

SLE-IC induced CRACC and LY9 on pDC, and CRACC on CD56dim NK 
cells in PBMC (Mean fold increased (MFI) 3.7, 2.2 and 2.0). CRACC and 
LY9 were not regulated in isolated pDC but addition of NK cells restored 
the upregulation on pDC. IL-3 or GM-CSF induced CRACC and LY9 on 
SLEICstimulated pDC as efficiently as NK cells. IFNa+ pDC had a high
er expression of CRACC and LY-9 than IFN-a negative pDC. SLE patients 
had an increased frequency of CRACC+ CD56bright NK cells and B cells 
(p=0.03; 17±2% vs 10±2% and p<0.001; 10±3% vs 3±0.3%,(mean±SEM)) 
and a decreased frequency of CRACC+ CD56dim NK cells (p=0.01; 59±5 
vs 76±3). In contrast to NK cells, pDC did not express SAP or EAT-2. Cross-
linking CRACC or LY9 by platebound mAbs did not affect IFN-a produc
tion by SLEICstimulated pDC. Crosslinking CRACC in a redirected 
cytotoxicity assay gave a low frequency of degranulating NK cells, while 
coligation of CRACC with DNAM-1 increased the degranulation (4% vs 
29% CD107a+ CD56dim NK cells).

SLE-ICs upregulate CRACC and LY9 on pDCs and these molecules have 
an increased expression on IFNa producing pDCs. Because these mol
ecules are selfligands, the expression on both pDCs and NK cells may 
facilitate the pDCNK cell interaction. In contrast to the positive signal 
delivered by CRACC and LY9 to NK cells, the lack of SAP and EAT-2 adap
tor molecules in pDC suggests an inhibitory function in pDC. The precise 
roles of CRACC and LY9 in the autoimmune process remains to be estab
lished, but are important to clarify given the altered expression of CRACC 
in SLE on both B cells and NK cells.

39PVariation of Interferonalpha Production in Healthy Individu
als and Association with Autoimmune Susceptibility Genes.

Olof Berggren (2), Andrei Alexsson (2), Gunnar Alm (1), Lars Rönnblom (2), 
Maija-Leena Eloranta (2)
Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health, SLU, Uppsala, 
Sweden (1). Dept. of Medical Sciences, Rheumatology, Uppsala University, 
Uppsala, Sweden (2).
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Many autoimmune diseases, e.g. systemic lupus erythematosus (SLE), 
have an activated type I interferon (IFN) system and about 45 SLE sus
ceptibility loci, many within the type I IFN pathway, have been identified. 
We recently showed that the IFNa production by plasmacytoid dendritic 
cells (pDC) is regulated by both NK and B cells, and demonstrated large 
interindividual differences in IFNa producing capacity among healthy in
dividuals. We therefore investigated whether IFNa producing capacity 
correlates to single nucleotide polymorphisms (SNPs) associated with dif
ferent autoimmune diseases.

Plasmacytoid dendritic cells (pDC) (n=130), B cells (n=128) and NK 
(n=66) were isolated from healthy blood donor PBMC genotyped with 
the 200K ImmunoChip (Illumina). PDC alone or in cocultures with NK 
or B cells were stimulated with RNA containing immune complex (RNA-
IC), herpes simplex virus or a synthetic oligonucleotide (ODN2216). 
IFNa levels in the cell cultures were measured with an immunoassay. 
A total of 67 000 SNPs with minor allele frequency  ≥20% which passed 
quality control were included in the analysis. The 10 most associated 
signals per cell type and stimuli were selected for further analysis. The 
combined association to the genotype was analyzed by multiple linear 
regression with a stepwise method (SPSS 20.0).

We found a strong association (p< 0.001) between the level of pro
duced IFNa and several SNPs depending on the combination of cell type 
and stimuli. The 7 most significant associations between IFNa produc
tion and specific SNPs among the 9 different combinations were located 
in C1orf222, MYO9B, TOX, between NFYAP1 and LGMNP1, and IL5RA 
genes (all p ≤ 0.00003). 

Analysis on the combined effect of the 10 most significant SNPs 
showed e.g, that the variation in IFNa production by pDC and B cells 
stimulated with RNA-IC could be explained to 59% by a model includ
ing SNPs located between ID4 and MBOAT1, in BLK, in MOBKL2B, in 
BICC1, between FAM86A and RBFOX1, and between IRF8 and FOXF1 
(p<1x10-18, r2=0.59).

We found that magnitude of IFNa production in healthy individuals is 
associated to polymorphisms in several autoimmune susceptibility genes. 
Our results may contribute to the identification of functional gene vari
ants that directly affect the type I IFN production and IFN signature in 
patients with systemic autoimmune diseases, and can reveal important 
targets for therapeutic intervention.

40P Interferonalpha Dependent Regulation of Pentraxins 
in Systemic Lupus Erythematosus .

Helena Enocsson (2), Christopher Sjöwall (2), Thomas Skogh (2), 
Maija-Lena Eloranta (1), Lars Rönnblom (1), Jonas Wetterö (2)
Dept. of Medical Sciences, Rheumatology, Uppsala University, Uppsala, 
Sweden (1). Rheumatology/AIR, Department of Clinical and Experimen
tal Medicine, Linköping University (2).

The type I interferon system is considered important for the pathogene
sis of systemic lupus erythematosus (SLE), and novel therapies targeting 
interferon alpha (IFNa) are under way. We have previously shown a dis
tinct inhibitory effect of IFNa on hepatocytic pentraxin Creactive pro
tein (CRP) production in vitro, possibly explaining the poor correlation 
between disease activity and circulating levels of CRP in SLE. To further 
scrutinize this, we studied the in vivo relationship between CRP, IFNa 
and pentraxininducing cytokines in SLE, and furthermore compared the 
patterns of CRP with the levels of the non-hepatic pentraxin 3 (PTX3).

Serum samples were prepared from 100 healthy blood donors and at 
study inclusion from 155 well-characterized SLE patients fulfilling the 
1982 American College of Rheumatology (ACR) classification criteria. 
Disease activity (SLEDAI-2K and the physician’s global assessment) 
and organ damage (SLICC/ACR damage index) were registered. 18 of 
the patients were followed consecutively. The research protocol was 
approved by the Regional Ethics Committee. CRP was detected using 
a highly sensitive latexenhanced turbidimetric immunoassay, PTX3 by 
enzymelinked immunosorbent assay, IFNa by dissociationenhanced 
lanthanide fluorescent immunoassay, and interleukin (IL)-1b, IL-6, and 

tumor necrosis factor (TNF) were all measured simultaneously in a mul
tiplex magnetic bead assay.

Crosssectional analysis revealed an association between CRP levels 
and age, but not between CRP and IL-6 or IFNa. However, in patients 
with CRP  ≥ 3 mg/l (n = 63) IL-6 had a positive effect on CRP levels 
(p=0.011), whereas IFNa had a negative effect (p=0.012). Age had no sig
nificant impact on CRP levels in this group of patients. No associations 
were found between disease activity and PTX3 or CRP levels, but a strong 
positive effect of leukocyte count was found regarding PTX3 levels. In 
vitro experiments showed a modest inhibitory effect of IFNa on IL-1b 
(but not TNF)-induced PTX3 production in peripheral mononuclear 
cells from healthy donors. In SLE serum samples, however, IFNa had no 
significant impact on the PTX3 levels.

We present support for an inhibitory effect of IFNa on circulating 
CRP levels in SLE patients with CRP  ≥ 3 mg/l. This strengthens the 
hypothesis that muted CRP responses found in conditions characterized 
by raised type I IFNs are due to an IFNa mediated inhibition of IL-6 
induced CRP production. PTX3 levels, on the other hand, appear at best 
only moderately and partially affected (in vitro), or even inert (in vivo) 
by raised IFNa levels. These findings have implications not only for SLE, 
but also for viral infections and cardiovascular disease.

41P CoLocalization of CReactive Protein, Immunoglobulin 
G and Complement in Renal Subendothelial Immune 

Deposits of Proliferative Lupus Nephritis Detected Using 
Immunogold Electron Microscopy.

Christopher Sjöwall (4), Anders Olin (1), Thomas Skogh (4), 
Jonas Wetterö (3), Matthias Mörgelin (5), Ola Nived (2), 
Gunnar Sturfelt (2), Anders A Bengtsson (2)
Department of Clinical Sciences, Section of Infection Medicine, Lund 
University (1). Department of Clinical Sciences, Section of Rheumatol
ogy, Lund University (2). Reumatologi/AIR, Institutionen för klinisk och 
experimentell medicin, Linköpings Universitet (3). Rheumatology/AIR, 
Department of Clinical and Experimental Medicine, Linköping Univer
sity (4). Section of Clinical and Experimental Infectious Medicine, De
partment of Clinical Sciences, Lund University (5).

The pattern recognition molecules C-reactive protein (CRP) and com
plement protein 1q (C1q) are pivotal parts of the innate immune system 
and display relevant biological functions in the pathogenesis of systemic 
lupus erythematosus (SLE). Circulating autoantibodies directed against 
CRP and C1q are frequently found in SLE patients with active disease, es
pecially those with lupus nephritis, and raised serum autoantibody levels 
reportedly relate to both disease activity and prognosis. This study was 
performed to assess glomerular localization of IgG, CRP and C1q as a re
flection of nephritogenic immune complexes (ICs) in patients with active 
diffuse proliferative lupus nephritis.

Renal specimens from five wellcharacterized patients with active dif
fuse proliferative lupus nephritis were examined by immunogold elec
tron microscopy to pinpoint glomerular localization of CRP, C1q, C3c 
and double-stranded (ds) DNA in relation to IgG. Renal biopsies from 
patients with HenochSchönleins purpura, pauciimmune nephritis and 
renal cancer served as controls. In addition, serum IgG class antibodies 
against CRP, C1q, and nucleosomes were analyzed by ELISA in the lupus 
nephritis patients before, during and after renal flares. Informed consent 
was obtained from all subjects.

Tissue CRP, C1q, C3c and dsDNA were found to co-localize with IgG 
in renal subendothelial electron dense deposits. Disease controls only 
showed negligible staining for the tissue markers as compared with lupus 
nephritis and none had detectable anti-C1q, anti-CRP or anti-nucleosome 
antibodies. All SLE patients had circulating antinucleosome antibodies, 
and four of five were anti-CRP, anti-dsDNA, and anti-C1q antibody posi
tive at the time of biopsy/flare. Using accumulated data (pre–post nephri
tis), one could observe that anti-nucleosome and anti-C1q antibody levels 
were more interrelated (r=0.42, p=0.046) than were the levels of anti-CRP 
versus anti-C1q or anti-nucleosome antibodies, respectively.
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The results support the notion of a pathogenic role not only for an
tibodies directed against dsDNA, but also for anti-CRP and anti-C1q in 
lupus nephritis. The glomerular ICs may have been generated by depo
sition of circulating ICs or by in situ IC formation. The demonstrated 
correlation between anti-C1q and anti-nucleosome antibodies, but not 
between these autoantibodies and antiCRP, indicate that the latter may 
reflect an independent role in the pathogenesis of lupus nephritis.

42P Soluble Urokinase Plasminogen Activator Receptor 
(suPAR) Levels Reflect Organ Damage in Systemic 

 Lupus Erythematosus.

Helena Enocsson (2), Jonas Wetterö (2), Thomas Skogh (2), 
Christopher Sjöwall (1)
Reumatologi/AIR, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, 
Linköpings Universitet (1). Rheumatology/AIR, Department of Clinical 
and Experimental Medicine, Linköping University (2).

Disease activity assessment in systemic lupus erythematosus (SLE) re
mains a challenge due to lack of reliable biomarkers and disease hetero
geneity. Soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) is a 
part of the plasminogen activation system and is involved in inflamma
tion, tissue remodelling and cancer metastasis. Cellsurface expression of 
uPAR on endothelial cells, megakaryocytes, monocytes, neutrophils and 
activated T cells is upregulated upon stimulation with growth factors and 
cytokines, such as IL-1β and TNF. suPAR is released by proteasemediated 
shedding of cellbound uPAR, and has emerged as a useful biomarker in 
disparate conditions (eg. sepsis, malignancies etc). We evaluated suPAR 
as a marker of disease activity and organ damage in SLE.

Cross-sectional sera from 100 healthy blood donors and 198 SLE pa
tients fulfilling the 1982 ACR classification criteria (81%) and/or the 
‘Fries criteria’ were analyzed for suPAR by EIA. Disease activity was 
assessed by SLEDAI-2K and the physician’s global assessment (PGA). 
Organ damage was evaluated by SLE international collaborating clinics/
ACR damage index (SDI). Routine analyses included blood cell counts, 
erythrocyte sedimentation rate, C-reactive protein (CRP), C3, C4, cre
atinine, creatine kinase, urinalysis and anti-dsDNA (Crithidia luciliae).

No significant difference was found comparing suPAR in controls and 
patients. In SLE, suPAR levels were highly associated with leukocyte 
count; and thus, this was adjusted for, as well as for age, sex and glu
cocorticoid dose in further analyses. Yet, no associations were recorded 
between suPAR levels and disease activity reflected by SLEDAI-2K or 
PGA. However, a highly significant association was observed between 
suPAR and global SDI (p<0.0005), and a borderline significant associa
tion was found between CRP and SLICC/ACR DI (p=0.05). Dissecting 
SDI into organ systems in a multiple regression analysis, we found renal, 
ocular, neuropsychiatric, skin and peripheral vascular damage to have a 
significant positive impact on suPAR levels, whereas no separate organ 
system had significant impact on CRP.

This study demonstrates a strong association between suPAR and or
gan damage, but not with disease activity, in lupus. The high association 
between suPAR and leukocyte count could possibly explain why no dif
ference in suPAR was found between patients and healthy blood donors. 
Analysis of suPAR may be a valuable clinical tool to assess disease out
come in SLE.

43P Organ damage due to Systemic Lupus Erythematosus is 
associated with decreased oxygen radical production in  

 phagocytes.

Åsa Johansson (1), Åsa Pettersson (3), Birgitta Gullstrand (2), 
Thomas Hellmark (3), Anders Bengtsson (4)
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Labmedicin Skåne (1). 
MIG, Lund University, Sweden (2). Njurmedicin, Lund (3). Reumatolo
giska kliniken, Universitetssjukhuset, Lund (4).

Reactive oxygen species (ROS) formed by the NADPH oxidase complex 
during oxidative burst in phagocytes, is believed to promote inflamma

tion and tissue destruction, but has recently been suggested to regulate 
arthritis and chronic inflammation. Here we investigate the relationship 
between the capacity of phagocytes to produce ROS, and the disease se
verity and activity of Systemic Lupus Erythematosus (SLE). 

ROS production, in blood derived granulocytes and monocytes, was 
investigated in 94 SLE patients and healthy controls after in vitro acti
vation with phorbole-12-myristrate-13-acetate or opsonized E. coli and 
analyzed using flow cytometry. 

Neutrophils from SLE patients with organ damage due to SLE 
(SLICC>1, n=52) were associated with decreased capacity to produce 
ROS, compared with patients (n=42) without organ damage after acti
vation with PMA (p= 0.005). However patients with an active disease 
(SLEDAI> 1, n=42) were associated with an increased capacity to pro
duce ROS after in vitro activation with PMA, compared to patients remis
sion (n= 49, p= 0,02). 

The role of ROS in autoimmunity is likely complex, and this study 
shows some of this complexity. The decreased capacity of granulocytes 
to produce ROS in patients with organ damage due to SLE supports a 
protective role for ROS chronic inflammation. However, an increased 
ROS production was associated with a more active disease.

44P Incidence Studies of Systemic Lupus Erythematosus  
in Southern Sweden. Have the tides turned?

Ragnar Ingvarsson (2), Ola Nived (1), Gunnar Sturfelt (1), 
Anders A Bengtsson (1), Andreas Jönsen (1)
Institutionen för rörelseorganens sjukdomar, Avdelningen för reumato
logi, Lunds universitet (1). Reumatologiska kliniken SUS (2).

The main objective was to study the incidence of Systemic Lupus Erythe
matosus (SLE)within a defined area in Southern Sweden over a period of 
more than 25 years. By prospectively identifying all new cases within this 
region using validated retrieval methods. A secondary objective was to 
investigate whether the phenotypic expression of SLE has changed dur
ing the study period.

The health care district of LundOrup had a mean population during 
1981-2006 of 176.460 persons (>15 yrs of age). SLE cases were identified 
from multiple sources including diagnosis registries and from central 
laboratory databases using a previously validated “capturerecapture” 
methodology. The patients were observed prospectively within a struc
tured followup program. Diagnosis of SLE was based on the presence of 
two clinical manifestations typical for SLE together with immunological 
abnormalities. Other causes for these manifestations were excluded and 
the diagnosis was continuously reevaluated during the followup.

175 new cases were diagnosed with SLE from 1981-2006. There were 
148 women and 27 male patients diagnosed with SLE, with a mean age 
of 44.3 years. In the first half of the study, from 1981-1993, the incidence 
of SLE was 5.0/100.000 inhabitants compared to the second half of the 
study, 1994-2006, where it had decreased to 2.8/100.000 inhabitants 
(p≤0.001). During the first half of the study period the highest incidence 
was among females between the ages 45-54 were it was 15.1/100.000 
inhabitants whereas in the second half of the study the incidence was 
reduced to 3.8/100.000 in this age group (p≤0.001). Between the years 
1994-2006 the highest age and sex specific incidence was amongst wom
en between 25-34 years of age (6.6/100.000 inhabitants), unchanged 
from the prior period. During the whole period the age and sex spe
cific was highest among women between the ages 45-54 (8.9/100.000 
inhabitants). The point prevalence of SLE on 31st of December 1993 was 
55/100.000 inhabitants compared to the 31th of December 2006 where 
it was 66/100.000 inhabitants. 163 of the 175 patients fulfilled 4 or more 
ACR classification criteria SLE giving the criteria a sensitivity of 93 % 
for diagnosing SLE in our cohort. The disease phenotype did not vary 
over time.

The incidence rate of SLE in Southern Sweden remains stable in 
younger females over a 26 year period from 1981-2006. However, the in
cidence was reduced significantly in the older patients groups in the later 
period of the study.
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45P Benign joint hypermobility syndrome more common 
than expected, both in controls and SLE patients.

Pia Malcus Johnsson (2), Charlotte Köhlin (2), Gunnar Sturfelt (1), 
Ola Nived (1)
Institutionen för rörelseorganens sjukdomar, Avdelningen för reumato
logi, Lunds universitet (1). Institutionen för rörelseorganens sjukdomar. 
Avdelningen för reumatologi. Lunds Universitet (2).

Benign joint hypermobility syndrom (BJHS)in connection to rheumat
ic disease is sparsely investigated. The aim of this study was to investi
gate the frequency of BJHS in SLE patients compared to healthy controls.

Seventy-one females with SLE,age 18-65,were consequtively accord
ing to age groups, enrolled to the study and were matched by healthy 
female controls of the same age. All individuals were examined by phy
sician (ON/GS)for Brighton criteria and medical symptoms,by physical 
therapist (LK)and occupational therapist(PMJ)for Beighton scores and 
manifestations in body structures and body functions.

Thirty-nine(55%)individuals in SLE group and 22(31%)in the con
trol group satisfied Brighton criteria for BJHS (p<.004), most com
monly satisfying one major and two minor criteria, whereas 16(23%)
individuals with SLE and 19(27%)healthy controls had Beighton score 
4 or more(ns). Brighton criteria to show significant differences between 
the groups were arthralgia major n 44/9(p<.000),soft tissue leasions 
n 35/7(p<.000),eye signs n 17/32(p<.008)and in addition depression n 
15/6(p<.033).

From this study no certain conclusion can be drawn whether SLE and 
BJHS are related, but for both cases and controls BJHS was more com
mon than in other published age matched Caucasian series from Sweden.

46P Studies of fibrin network formation in patients with  
the antiphospholipid syndrome. 

Anna Vikerfors (2), Elisabet Svenungsson (3), Katarina Bremme (1), 
Anna Ågren (7), Margareta Holmström (7), Anna Elde (7), Maria Bruzelius 
(7), Graciela Elgue (4), Håkan Wallen (6), Aleksandra Antovic (5)
Inst för Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska Universitetssjukhuset Sol
na, Karolinska Institutet (1). Institutionen för Medicin, Enheten för reu
matologi, Karolinska Institutet, Huddinge (2). Institutionen för medicin, 
sektionen för reumatologi, Karolinska Institutet, Solna (3). Karolinska In
stitutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (4). 
Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds 
sjukhus och Institutionen för Medicin, Enheten för reumatologi, Karo
linska Institutet, Huddinge (5). Karolinska Institutet, Institutionen för 
kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Stockholm (6). Koagulations
enhet, Hematologiskt centrum, Karolinska Universitetssjukhus Solna och 
Karolinska Institutet (7).

The heterogeneity of the antiphospholipid syndrome (APS) and the fact 
that both the disorder itself and the anticoagulant treatment used in APS 
can cause morbidity and even mortality, stress the need for reliable risk 
assessment to guide individualised treatment. As good tools for risk as
sessment are lacking, further studies of disease pathogenesis and possi
ble biomarkers in APS are urgent. This study is aimed to investigate the 
tightness of the fibrin network and fibrinolytic function in samples from 
patients with APS as possible underlying mechanisms to the procoagu
lant state observed in these patients.

Permeability of the fibrin network, assessed by flow measurement 
technique, was investigated in plasma samples from 49 patients with 
APS and 19 healthy controls. Clot density and fibrinolytic function was 
analysed by a turbidimetric clotting and lysis assay in plasma from 47 
patients and 19 controls.

Fibrin network permeability was generally lower in samples from 
APS-patients compared to controls, p<0.0001 (adjusted for fibrinogen-
concentration: p=0.005) indicating a tighter fibrin network. This finding 
was corroborated by the turbidimetric clotting assay which demonstrat

ed higher maximum absorbance (p=0.004) in APS-samples compared to 
controls. For the subgroup of patients with previous arterial thrombosis 
(n=15) there were indications of impaired fibrinolysis (clot lysis) com
pared to controls (p-values ranged from 0.0004 to 0.02).

The fibrin network formed in plasma from APSpatients is tighter than 
that of controls. To our knowledge this is a new observation, which may 
contribute to the thrombotic tendency of APS. Additionally, patients with 
previous arterial thrombosis had signs of impaired fibrinolysis, a possible 
mechanism linking together the observed tight fibrin network and the 
prothrombotic state of APS. 

47P Genetic variation in the NCR3 locus is associated with 
antiSSA/SSB positive primary Sjögren’s syndrome in 

Scandinavian samples. 

Gunnel Nordmark (4), Maija-Leena Eloranta (5), Per Eriksson (7), 
Elke Theander (8), Helena Forsblad dElia (1), Roald Omdal (6), 
Marie Wahren-Herlenius (3), Roland Jonsson (2), Lars Rönnblom (4)
Avdelningen för Reumatologi & Inflammationsforskning, Sahlgrenska 
Akademin vid Göteborgs Universitet (1). Broegelmann Research labo
ratory, the Gade institute, Bergens universitet, Norge (2). Enheten för 
Reumatologi, Insitutionen för Medicin, Karolinska Institutet (3). Inst f 
Medicinska Vetenskaper, Sekt f Reumatologi, Uppsala Universitet, Upp
sala. (4). Inst. för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet (5). Kli
nisk immunologi, internmedicin, Stavanger, Norge (6).Reumakliniken, 
US, Linköping (7). Sektionen för Reumatologi, Skåne Universitetssjuk
hus, Lund Universitet (8).

Candidate gene studies in primary Sjögren’s syndrome (pSS) have iden
tified polymorphisms in genes involved in the type I interferon (IFN) 
system. NK cells have been shown to increase the immune complex stim
ulated IFNalpha production by plasmacytoid dendritic cells but the role 
for NK cells in pSS autoimmunity has not been well studied. The natural 
cytotoxicity triggering receptor 3 (NCR3) gene locus (6p21.3) encodes the 
NKp30 activating receptor on NK cells. A French study identified an as
sociation between two rare alleles in the NCR3 promoter region and pSS. 
The aim of this investigation was to analyze if the two NCR3 SNPs were 
associated with pSS in Scandinavian samples. In addition, the association 
with an HLA-DRB1-03 SNP proxy was studied.

We included 671 Caucasian pSS patients from Sweden and Norway 
and 1586 healthy controls. Two SNPs in the NCR3 locus, rs11575837, 
rs2736191 and the HLA-DRB1-03 SNP proxy rs2187668 were selected. 
Data on antibodies and clinical manifestations were extracted from the 
patient files. Casecontrol and caseonly association analyses were per
formed.

In our casecontrol analysis we did not find any association between 
the NCR3 SNPs and pSS in Sweden or Norway or in metaanalysis of 
the two cohorts. In caseonly analysis of the combined cohorts, compar
ing anti-SSA/SSB positive (n=496, 74%) versus negative (n=175, 26%) 
pSS patients, we found an association between the SNP rs11575837 and 
anti-SSA/SSB positivity, p=0.006, OR 0.27 (95% CI 0.10-0.73). There 
were no associations between the NCR3 SNPs and clinical phenotype. 
The HLA-DRB1-03 SNP marker rs2187668 was strongly associated with 
pSS, p=1x10-51, OR 3.2 (95% CI 2.8-3.8). When analyzing only anti-SSA/
SSB positive patients versus controls the association was even stronger, 
p=6.9x10-67, OR 4.1 (95% CI 3.5-4.9). In case-only analysis rs2187668 was 
associated with major salivary gland swelling and leucopenia (p<0.05), 
dermal vasculitis (p<0.01), hypergammaglobulinemia (p=7.4x10-8) and 
anti-SSA/SSB positivity (p=1.6x10-12).

We found an association between anti-SSA/SSB positivity and genetic 
variation in the NCR3 locus and confirmed the strong HLA-DRB1-03 as
sociation with anti-SSA/SSB positive pSS. We conclude that different 
mechanisms, possibly involving NK cell functions, might contribute to 
this autoimmune disease in anti-SSA/SSB positive versus negative pa
tients. The potential functional implications for this rare promoter SNP 
on NKp30 receptor activity has yet to be elucidated. 
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48P Diagnostic utility and prognostic value of salivary gland 
(SG) ultrasonography (US) in primary Sjögren’s   

 Syndrome (pSS).

Elke Theander (2), Malin V Jonsson (1), Thomas Mandl (3)
Broegelmann Research Laboratory, the Gade Institute, University of Ber
gen, Norway (1). Reumatologiska kliniken Lund-Malmö, Skånes Univer
sitetssjukhus Malmö, Lunds Universitet (2). Reumatologiska kliniken 
Lund-Malmö, Skånes Universitetssjukhus Malmö. Lunds Universitet (3).

The diagnosis of pSS relies on invasive or nonspecific tests, such as 
salivary gland (SG) biopsy, sialometry, sialography or scintygraphy. Ul
trasonography (US) is widely available for rheumatologists and SG eval
uation is easy to learn, rapid, repeatable, non invasive and non radiating. 
Objective: Pilot study to explore the diagnostic utility of SG US and its 
prognostic potential regarding high disease activity or risk for systemic 
disease complications.

US of SGs was performed scoring parenchymal inhomogeneity as 0 = 
completely normal, 1 = slight abnormalities/few hypoechogenic areas, 2 
= multiple hypoechogenic areas or 3 = many or confluent hypoechogenic 
lesions(1). Assessment of EULAR SS Disease Activity Index (ESSDAI), 
presence of autoantibodies and immunoglobulin levels was performed in 
pSS patients. All participants completed the EULAR SS Patient Reported 
Index (ESSPRI) VAS scale for dryness. SG biopsies were assessed with 
regard to focal sialadenitis and Germinal Centre (GC)-like structures by 
routine staining and light microscopy, when available. 

SGs of 93 pSS patients fulfilling the American European Consensus 
Criteria and of 48 controls (healthy n=10, sicca syndrome n=16, chronic 
arthritis n=12, systemic vasculitis or connective tissue disease n=7, other 
n=3) were studied. Fifty-two% of the pSS patients and none of the con
trols showed the characteristic pattern of multiple or confluent hy
poechogenic rounded lesions typical for pSS, (p < 0.001). 

Patients with SS-typical US pattern (score 2-3) had significantly higher 
ESSDAI (9.1 vs. 3.7) and IgG levels (23.1 vs. 15.3g/l) (both p<0.001), signifi
cantly more often a history of systemic disease (79% vs. 52%, p=0.009), 
autoantibodies to Ro and La (96% vs. 56%, p<0.001) and GC-like struc
tures in the SG biopsy (55% vs. 15%, p=0.004). Trends were seen towards 
lower levels of complement factor 3 and 4. No difference was found in the 
presence of focal sialadenitis and in dryness severity.

US of the SGs is a nonradiating, easy to perform and rapid bedside 
investigation. The typical pattern of multiple hypoechogenic lesions has 
high specificity for pSS and might be suitable as substitute for the more 
invasive parotid sialography or less specific scintygraphy within clas
sification criteria. Furthermore patients with these lesions have higher 
disease activity and more severe histological aberrations and may be at 
risk for lymphoma development.

(1) Hocevar et al, Rheumatology (Oxford) 2005;44:768-72.

49P Classification criteria for Sjögren.

Elke Theander (1), Peter Olsson (1), Thomas Man (1)
Reumatologiska kliniken LundMalmö, Skånes Universitetssjukhus 
Malmö, Lunds Universitet (1).

Recently preliminary ACR criteria for classification of pSS were pub
lished. We here assess level of agreement between 2002 AECG and 2012 
ACR criteria within the Malmö Sjögren’s Syndrome Registry (MSSR)

The MSSR was established 1984. Patients not fulfilling AECG criteria 
were after 2002 designated as having Sicca Syndrome in contrast to pSS. 
To date 368 pSS and 264 Sicca patients are registered. The ACR criteria 
ocular staining score  ≥3 was substituted by van Bijsterveld score  ≥3. An 
intercriteria reliability analysis using the Kappa statistic was performed 
to determine classification consistency.

Of 264 Sicca Syndrome patients, 81% had sufficient data to make a de
cision on fulfillment of the ACR criteria. Seven (2.7%) fulfilled the ACR 
criteria due to high titres of ANA and positive RF. None was positive for 
antiRo or La or had a positive salivary gland biopsy. Neither did they 

have signs of lymphoma risk (no salivary gland swelling, hypocomple
mentemia, purpura/vasculitis, CD-4+ T lymphocytopenia). None had 
developed lymphoma. Thus, in 97% of the evaluable Sicca patients the 
two criteria sets agreed. 

Of 368 fulfilling AECG, 268 (73%) had information on all ACR items, 309 
(84%) sufficient data to evaluate fulfillment of the ACR criteria set. Forty-
eight (15%) did not fulfill ACR criteria. Of 309 evaluable AECG patients 
261 were positive according to the ACR criteria, resulting in a consensus 
in 85%. A calculated kappa-value of 0.781 signals a substantial agreement. 

Amongst the patients not identified by the ACR criteria there were 
several with known risk factors for lymphoma (hypocomplementemia, 
parotid swelling, skin vasculitis, CD-4+ T lymphocytopenia) including 
one patient with manifest lymphoma. Seventeen of the 46 not identi
fied by the ACR criteria were evaluated for germinal center (GC) for
mation in salivary gland biopsies. Two of these (12%) were positive for 
GC. These patients having low complement levels, polyneuropathy, low 
salivary flow were missed applying the ACR criteria due to lack of severe 
eye disease and SSA/SSB autoantibodies.

The 2002 AECG and 2012 ACR criteria for pSS identify mainly the 
same patient population (Kappa: 0.781), when applied to the MSSR. A 
subgroup of patients with mild disease lacking SSA/SSB antibodies can 
be detected only by the ACR criteria. On the other hand, several patients 
with high risk disease manifestations were missed using the ACR criteria. 

50P The Electrocardiogram in 110 patients with Systemic 
Sclerosis: Comparison with PopulationBased Controls.

Annica Nordin (2), Lena Björnådal (2), Elisabet Svenungsson (2), 
Kerstin Jensen-Urstad (1)
Institutionen Södersjukhuset, Karolinska Institutet, Fysiologiska klini
ken, Södersjukhuset (1). Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, 
KS (2).

ECG abnormalities such as ventricular conduction abnormalities, septal 
q (narrow complex) , QTC-interval prolongation, signs of left ventricular 
hypertrophy and right atrial hypertrophy has been described in Systemic 
sclerosis(SSc). We aimed to investigate the prevalence of abnormal ECG 
and to compare the findings with those of a populationbased control, 
and to investigate the functional correlations of abnormal ECG findings 
by comparing with echocardiography left ventricular (LV) ejection frac
tion (EF) findings.

118 consecutive patients who fulfilled the American College of Rheu
matology criteria for SSc and 110 controls matched for age, gender and 
living area participated. Electrocardiograms and echocardiography were 
obtained for 110 patients (62±12 years) and 105 control subjects (61±12 
years). A subset of 91 subjects (49 patients, 42 control subjects) under
went a 22-24 hour Holter-ECG recording. Age- and sex-matched control 
subjects were selected from the general population.

Abnormal ECGs were found in 31 patients and in 18 controls (P= 0.05). 
16 patients and 4 controls had AV conduction abnormalities (P<0.01); left 
bundle branch block (LBBB) was found in 8 patients and 1 control sub
ject. Four patients and one control subject had a septal q wave pattern 
with narrow QRS complex. Two patients and one control had ECGs indi
cating left ventricular hypertrophy. Three patients and two control sub
jects were not in sinus rhythm. Six patients and five controls had ECGs 
with unspecific STT wave abnormalities. All patients and controls with 
a normal resting ECG had LVEF estimated from echocardiography >50%. 

Holter: 33 patients had normal recordings, 16 abnormal. The most 
common abnormal finding was an increased number of extrasystoles. 
Four patients noted symptoms. 34 controls had normal recordings, 8 ab
normal. Two subjects had pacemakers: One had atrial fibrillation, one 
had sinus rhythm with frequent ventricular extrasystoles.

AV conduction abnormalities and septal Q wave pattern without QRS 
prolongation are resting ECG findings specific for SSc patients and found 
in 14 and 4 % of patients respectively. Arrhythmias are found in equal 
number in SSc patients and in controls, but appear more severe in the 
SSc patients. All subjects with normal ECGs had normal LV function es
timated by echocardiography.
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51P Unexpected finding of AntiCitrullinated Protein 
Antibodies (ACPA) in cerebrospinal fluid of RA patients 

with intact blood brain barrier – potential for autoimmune reactions 
in the CNS.

Erwan Le Maitre (3), Karin Lundberg (3), Eva Kosek (2), 
Magnus Andersson (1), Mohsen Khademi (1), Jon Lampa (3)
Inst för Klinisk Neurovetenskap, Enh för neuroimmunologi, CMM, Ka
rolinska Institutet (1). Inst för Klinisk Neurovetenskap, MR-center, Ka
rolinska Institutet (2). Inst för Medicin, Enheten för reumatologi, CMM, 
Karolinska Institutet (3).

Arthritis is known to associate with upregulation of inflammatory media
tors in the central nervous system (CNS) as shown in earlier experimental 
studies (Inglis JJ et al, Arthritis Rheum 2007)and recently intrathecal im
mune activation in RA (Lampa J et al, PNAS 2012). Here we investigated 
the possible presence in RA CNS of anticitrullinated protein antibod
ies (ACPA), known to be highly specific and predictive for the develop
ment of RA.

13 female patients with ACPA-positive RA and no history, or symp
toms of, neurologic disease underwent lumbar puncture and collection 
of cerebrospinal fluid (CSF) and serum. CSF from 10 age-matched indi
viduals with no neuroinflammatory disease, and 26 age-matched patients 
with multiple sclerosis (MS), were included as controls. IgG ACPAs were 
measured using a commercial anti-CCP2 ELISA assay (Euro-Diagnosti
ca, Malmö, Sweden). Serum samples were diluted 1:100 according to the 
protocol, CSF samples undiluted. Analyses of CSF/plasma albumin ratios 
were performed in clinical routine.

As expected, all RA patients were anti-CCP positive in serum (thresh
old for positivity: 25U/ml), with levels ranging from 34U/ml to 3200U/
ml. Interestingly, 7/13 RA patients were anti-CCP positive also in CSF, 
with levels ranging from 29U/ml to 154U/ml in undiluted samples. Anti-
CCP levels in control CSF, on the other hand, were significantly lower; 
2.19 +/- 0.09U/ml for non-inflammatory controls, and 2.54 +/- 0.16U/ml 
for MS patients (undiluted samples) confirming the significance of in
trathecal ACPApositivity in RA. In RA patients, there was a correlation 
between presence of antiCCP antibodies in CSF and significantly higher 
serum anti-CCP levels (1453 +/- 82U/ml in RA with CCP positivity both 
serum/CSF versus 90 +/- 46U/ml; CCP negative in CSF , p<0.01). All RA 
patients had normal CSF/plasma albumine ratios, consistent with an in
tact blood brain barrier.

Our data show, for the first time, the presence of ACPAs in CSF of RA 
patients. The association with high serum ACPA levels in these patients 
may suggest a leakage of antibodies, though data demonstrate intact 
blood brain barriers. Interestingly ACPAs are known to recognize the 
citrullinated form of the neuronal antigen myelinic base protein (cit-
MBP) (Ioan-Facsinay A et al, ARD 2011). Thus, presence of autoantibod
ies like ACPAs in RA CSF may predispose for autoimmune reactions in 
the central nervous system, potentially affecting fatigue and other cer
ebral symptoms. 

52P A proposed mechanism for autonomic dysfunction in 
rheumatoid arthritis – Reduced vagal activity related to 

high intrathecal IL1β levels. 

Reem Altawil (1), Diana Kadetoff (4), Marie Westman (2), Mats  Jensen-
Urstad (3), Magnus Andersson (7), Eva Kosek (5), Jon Lampa (6)
Dep of Medicine, Rheumatology Unit (1).Enheten för reumatologi, Ka
rolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet (2). Hjärtkliniken, 
Karolinska Universitetssjukhuset (3). Inst för Klinisk Neurovetenskap, 
Karolinska Institutet (4). Inst för Neurovetenskap, Karolinska Institutet 
(5). Institutionen för Medicin, Enheten för Reumatologi, Karolinska Uni
versitetssjukhuset Solna (6). Neurologiska kliniken, Karolinska Universi
tetssjukhuset Solna (7).

Rheumatoid arthritis (RA)is known to be associated with autonomic dys
function, with a decreased vagus tone.However, the mechanisms have not 

been completely elucidated. Nervus vagus function is regulated by ac
tion of muscarinic receptors in the CNS (Pavlov, PNAS, 2006), and earlier 
investigations have shown that the proinflammatory cytokine inter
leukin (IL)-1beta may cause dysfunction in cholinergic neurotransmis
sion (Schliebs, Brain Res 2006).Moreover, we have recently shown CNS 
immune activation of the IL-1 system in RA and experimental arthritis 
(Lampa et al, PNAS 2012).We investigated autonomic activity in RA and 
controls in relation to serum and cerebrospinal fluid (only RA) levels of 
IL-1β and IL-6. 

14 female patients with RA and 15 female age matched healthy con
trols were enrolled in this study. Heart rate variability (HRV) was meas
ured with Holter ECG over 24 hours using spectral analysis of Low 
frequency (LF) power (0.04 to 0.15 Hz), High frequency power (HF) 
(0.15 to 0.40 Hz) and the ratio of LF and HF (LF/HF).The measures 
were calculated from an entire 24 h ambulatory ECG recording. Lumbar 
puncture was performed in RA patients only and CSF was analyzed with 
ELISA for IL-1β and IL-6. Serum samples were analyzed with ELISA for 
IL-1β and IL-6. 

There were significant differences between RA and HC in heart rate 
(74±6 vs 66±5 bpm; p<0.001), LF (522±213 ms2 vs 885±523 ms2; p<0.02), 
HF (252±280 ms2 vs 560±657 ms2; p<0.005) and a tendency of difference 
in LF/HF (2.5±0.7 vs 1.9±1; ns). These data are consistent with reduced 
vagal function in RA patients. In RA, IL-1β levels in CSF were markedly 
higher than serum levels (8.35±12.59 vs 0.00±0.06 pg/ml; p<0.005) indi
cating intrathecal production.In contrast, CSF IL-6 levels were lower in 
CSF than serum (2.59±1.43 pg/ml vs 6.25±4.21 pg/ml, p=0.01). CSF IL-1β, 
but not IL-6, correlated positively with HRV, as measured with LF/HF 
(r=0.64; p<0.05). Serum IL-1β was not correlated to HRV, but serum IL-6 
correlated inversely to LF both in RA (r=-0,55 p<0.05) and controls (r=-
0.46; p<0.05).

The decreased autonomic function in RA, reflected in low vagus ac
tivity and thereby reduced control of systemic inflammation, may fur
ther impair the disease. Our data indicate that intrathecal IL-1beta and 
possibly also other inflammatory mechanisms in the CNS may have im
portance for the reduced vagal function of RA. These mechanisms may 
constitute future targets for improvement of cholinergic immunesup
pression of the disease.

53P HealthEnhancing Physical Activity Among Persons 
With Rheumatoid Arthritis.

Ingrid Demmelmaier (2), Patrick Bergman (3), Birgitta Nordgren (2), 
Irene Jensen (1), Christina Opava (2)
Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, Solna (1). Institutionen 
för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, Hud
dinge (2). Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, 
Linnéuniversitetet, Kalmar (3).

There is strong evidence for aerobic exercise and muscle strength training 
to be beneficial and safe in rheumatoid arthritis (RA). There is scant infor
mation regarding the level of health-enhancing physical activity (HEPA) 
among persons with RA and its associations with correlates identified in 
the general population. Thus, the aim of our study was to describe the level 
of HEPA using two alternative measures among persons with RA, and to 
identify its correlates.

In this crosssectional study HEPA was assessed using the Interna
tional Physical Activity Questionnaire (IPAQ) and the Exercise Stage 
Assessment Instrument (ESAI), assessing previous and updated inter
national recommendations, respectively. Sociodemographic, disease
related and psychosocial data were retrieved from the Swedish Rheu
matology Quality registers (SRQ) and/or a postal questionnaire. The 
likelihood of adhering to HEPA recommendations was analyzed with 
logistic regression. 

In all, 3152 of 5391 persons (59 %), identified as eligible from the SRQ, 
responded to the questionnaire. Adherence to HEPA recommendations 
were reported by 69 % (IPAQ) and by 11 % (ESAI) of the respondents. 
The overall correlation between independent variables and HEPA was 
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significant using IPAQ (OR 2.19, 95 % CI 2.03-2.36, Nagelkerkes r2 = 0.18) 
and ESAI (OR 0.12, 95 % CI 0.11-0.14, Nagelkerkes r2 = 0.16) as outcomes. 
The models correctly classified on average 74.2% and 89.6% of the cases 
respectively. The most salient contributing factors for adherence were 
Swedish language comprehension, high selfefficacy for exercise and 
young age. 

To our knowledge this is the first study exploring stable physical ac
tivity behavior according to present guidelines in a large representative 
sample of persons with RA. Our results indicate that a minority of per
sons with RA adheres to the current HEPA recommendations and that 
psychosocial and sociodemographic factors explain more of adherence 
than do diseaserelated factors. 

54P The Association Between Lower Body Mass Index and 
Increased Risk of Giant Cell Arteritis is not Explained by 

Differences in Physical Activity.

Karin Jakobsson (3), Lennart Jacobsson (5), Kenneth Warrington (6), 
Eric L Matteson (7), Kimberly Liang (2), Olle Melander (1), 
Carl Turesson (4)
Department of Clinical Sciences, Malmö, Lund University, Malmö, Skåne 
(1). Department of Rheumatology and Clinical Immunology, University 
of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania (2). Department of Rheumatolo
gy, Skåne University Hospital, Malmö (3). Department of Rheumatology, 
Skåne University Hospital, Malmö, Sweden (4). Dept of Rheumatology & 
Inflammation Research, Institute of Medicine The Sahlgrenska Academy, 
University of Gothenburg (5). Division of Rheumatology, Mayo Clinic Col
lege of Medicine, Rochester, Minnesota, USA (6). Division of Rheumatol
ogy, Mayo Clinic College of Medicine, Rochester, Minnesota, USA. (7).

Low body mass index (BMI), a history of smoking and several hormonal 
factors have been associated with giant cell arteritis (GCA) in a retrospec
tive casecontrol study, and we have confirmed the association with low 
BMI in a prospective observational study. Our aim was to examine the po
tential influence of physical activity as a risk factor for GCA. 

Incident cases of GCA among participants in a population based health 
survey, in which 30447 subject (12121 men and 18326 women) were in
cluded between 1991 and 1996, were used for the present study. As part 
of the health survey, information on medical history and life style factors 
was obtained using standard physical examinations and selfadminis
tered questionnaires. Participants were asked to estimate the number of 
minutes per week, for each of the four seasons, they spent performing 17 
different physical activities. The answer was multiplied by an intensity 
factor depending on the activity creating a physical activity score. This 
method has been validated against accelerometermonitoring, an objec
tive measure of physical activity. 

Individuals who developed GCA after inclusion were identified by 
linking the health survey database to the local patient administrative 
register and the national hospital discharge register. A structured review 
of the medical records of all identified cases was performed. Four con
trols for each validated case, matched for sex, year of birth and year of 
screening, who were alive and free of GCA when the index person was 
diagnosed with GCA, were selected from the health survey. 

Fifty-five cases (mean age 73.6 years; 43 women [78 %]; 31 temporal 
artery biopsy positive) had a confirmed diagnosis of GCA after inclusion. 
The median time from screening to GCA diagnosis was 9.4 years (range 
0.4-16.6). BMI at screening was lower in GCA cases than in matched con
trols (mean 24.7 vs 26.1 kg/m2). There was no association between level 
of physical activity and development of GCA (mean score in cases and 
controls: 8349 vs 8134; p=0.95). The association between higher BMI and 
reduced risk of GCA was similar in bivariate analysis (Odds ratio [OR] 
0.91 per kg/m2; 95 % CI 0.84-0.99)] and in multivariate analysis adjusted 
for physical activity (OR 0.92 per kg/m2; 95 % CI 0.84-1.00). 

GCA was predicted by a lower BMI, and this could not be explained 
by the level of physical activity at baseline. Physical activity did not influ
ence the risk of GCA. 

55P Kost och livsstil som riskfaktorer för att utveckla 
reumatoid artrit.

Björn Sundström (2), Ingegerd Johansson (3), 
Solbritt Rantapää-Dahlqvist (1)
Folkhälsa och klinisk medicin, Reumatologi (1). Inst för Folkhälsa och Kli
nisk Medicin, Reumatologi, Universitetssjukhuset, Umeå (2). Institutio
nen för odontologi, Umeå Universitet (3).

Det finns ett ökande intresse för vilken roll livsstil har på risken att utveck
la kroniska sjukdomar, såsom reumatoid artrit (RA). Syftet med studien 
var därför att undersöka om påverkbara riskfaktorer, som ogynnsam lipid
profil, rökning, fetma, kost, fysisk aktivitet och psykosociala faktorer, som 
exempelvis utbildningsnivå, ökar risken för att utveckla RA.

Data innan symtomdebut för 102 kvinnor och 44 män med RA (ACR 
1987) tillhörande reumatologkliniken i västerbotten inhämtades från da
tabaserna i ett förebyggande hälsointerventionsprogram, det så kallade 
Västerbottensprojektet. Dessa jämfördes med 438 kontroller matchade 
för kön och version av kostundersökningsformulär (FFQ). Samband 
mellan livsstilsfaktorer som kost, fysisk aktivitet, rökning och BMI, samt 
serumnivåer av total kolesterol och triglycerider jämfördes mellan pre
patienter och kontroller med logistisk regressionsanalys.

Rökning och fysiskt krävande arbete var förknippade med en ökad 
risk att utveckla RA (OR = 2,35 (1,54-3,59); OR = 1,17 (1,002-1,37)) och 
högre utbildning var förknippad med en minskad risk (OR = 0,62 (0,39 
till 0,98)). Bland pre-patienterna var mediankonsumtionen av fisk 20 
gram / dag (IQR 11-28) och frukt/grönsaker 150 gram / dag (IQR 83-318). 
Detta var inte signifikant annorlunda jämfört med kontrollerna. Ingen 
signifikant ökad risk att utveckla RA kunde ses vid kostmönsteranalys 
enligt Healthy Diet Indicator score (HDI), eller med analys av grupper 
av livsmedel och makronäringsämnen. Inte heller BMI och alkoholkon
sumtion sågs kunna påverka risk för insjuknande RA, liksom nivåer av 
serumkolesterol eller triglycerider.

I denna nestlade fallkontrollstudie kunde inte några samband mellan 
kostvanor och utveckling av RA observeras. Det fanns begränsad variabi
litet i den studerade populationens kost, vilket kan minska känsligheten 
att upptäcka samband. Slutsatsen kan dock dras att rökning och utbild
ningsnivå är av större betydelse för risken att utveckla RA än kost inom 
denna kohort.

56P Work status in women with early RA, with emphasis  
on shoulder function.

Annelie Bilberg (4), Tomas Bremell (3), Istvan Balogh (1), 
Kaisa Mannerkorpi (2)
Arbets.och miljömedicin, Lunds universitet (1).Avdelningen för Reuma
tologi och Inflammationsforskning, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs 
Universitet (2). Avdelningen för reumatologi och inflammationsforsk
ning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg (3). Institutionen för 
medicin, avd för reumtologi och inflammationsforskning,Sahlgrenska 
akademin,Göteborgs Universitet (4).

A crosssectional study was conducted to investigate work status and as
sociated factors in women with early RA. 

103 women with RA were recruited from three rheumatology units in 
the western region of Sweden. The mean age was 47 (SD 10. 0) years, the 
mean disease duration 20 (SD 8.5) months and the mean DAS28 score 
was 3.8 (SD1.37) for the total study population. Measurements: Physi
cal work load was assessed by dividing patients into 5 occupational cat
egories based on most recent type of work. Shoulder function was as
sessed by isometric shoulder strength, active shoulderarm movement, 
and activityinduced shoulder pain. Handgrip force was also recorded. 
Activity limitations related to the upper extremities were assessed with 
the Disability of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) questionnaire, and 
disease activity by the DAS28 score.Statistics: The mean, standard devia
tions and percentages are presented. Non parametric statistics were used 
for comparison between groups.
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Work status was categorized as non-working, working part time (up 
to 79%), and working full time (80-100%). In the analysis of work status, 
women who received unemployment benefits of 100% were excluded in 
the analyses. Out of the remaining 98 women: 49 worked full time, 26 
worked part time and 23 did not work at all. Almost half, 47.8% of the 
nonworking women were less educated, ≤9 years, with 50% having a 
medium-heavy physical work load. On the other hand, the majority, 64% 
of the women working full time had administration and computer type 
of work and also with a higher education level: 45.8%, with 10-12 years, 
and 39.6% >12 years. Significant differences were found between non-
working women and women working full time in 7 of the variables: activ
ity limitations (DASH), shoulder pain, active shoulder-arm movement, 
shoulder strength, hand-grip force, disease activity and age (p<0.05). 
Significant differences were also found between nonworking women 
and women working part time in 6 of the variables: activity limitations, 
shoulder pain, active shoulderarm movement, shoulder strength, hand
grip force, and disease activity (p<0.05). 

Shoulder symptoms, activity limitations related to the shoulderarm
hand a low education level and a more intense workload were all found to 
be common among nonworking women with early RA. Attention should 
be directed towards these factors as well as lowering the inflammatory 
activity.

57P Tenderpoints och smärttrösklar som prediktorer för 
långvarig generell smärta och hälsorelaterad livskvalitet 

i en longitudinell studie med sju års uppföljning.

Emma Jacobsen (1), Stefan Bergman (2)
FoU-centrum Spenshult (1). Fou-centrum Spenshult, Halmstad, Sektio
nen för Reumatologi, Lund (2).

Långvarig generaliserad smärta är vanligt förekommande i den allmänna 
befolkningen, med en prevalens mellan 4,2 % och 13,3 % i olika väster
ländska populationer. Det innebär en stor hälsobelastning för den som är 
drabbad. Problemområdet står för en stor del av besöken i primärvården 
och medför ofta konsultationer till andra specialister, inte minst till reu
matologiska kliniker.

Syftet med studien var att utvärdera det prognostiska värdet av antalet 
tenderpoints, smärttröskel för tryck och smärtutbredning, vad det gällde 
långvarig generaliserad smärta och hälsorelaterad livskvalitet sju år senare. 

En longitudinell studie utgående från en kohort på 303 individer som 
rapporterat långvarig generaliserad smärta i ett frågeformulär ett år tidi
gare. Av dessa undersöktes 146 individer med palpation av tenderpoints 
och bestämning av smärttrösklar för tryck med hjälp av dolorimeter. 
Deltagarna fick även på en smärtteckning markera områden där de haft 
smärta mer än tre månader och grupperades i tre grupper: Ingen lång
varig smärta, långvarig regional smärta och långvarig generell smärta. 
Förekomsten av långvarig generell smärta och definition av tenderpoints 
följde 1990 år kriterier för fibromyalgi, publicerade av American College 
of Rheumatolgy. Uppföljande frågeformulär avseende smärtförekomst 
och smärtutbredning samt hälsorelaterad livskvalitet (mätt med SF-36) 
skickades ut efter två och sju år. Köns och åldersjusterade oddsratio 
(OR) beräknades för varje prediktor.

Förekomst av mer än fyra tenderpoints predikterade signifikant 
(p<0,05) en fyrfaldigt ökad risk för att rapportera långvarig generell 
smärta uppföljningarna efter två (OR=4,33) respektive sju (OR=3,89) är. 
Förekomst av långvarig generell smärta vid baslinjen predikterade starkt 
en förekomst av långvarig generell smärta även vid uppföljningarna. En 
förekomst av 11-18 tenderpoints vid baslinjen var överlägset förekomsten 
av långvarig generell smärta, vad det gällde att prediktera låg vitalitet i 
SF-36 vid uppföljningarna. Låga smärttrösklar för tryck mätt med dolor
imeter predikterade både långvarig generell smärta och låg hälsorelat
erad livskvalitet, men med lägre prognostiskt värde än antal tenderpoints 
eller förekomst av långvarig generell smärta vid baslinjen.

Enkla anamnestiska och kliniska fynd, som en självrapporterad lång
varig generell smärta eller fler än fyra tenderpoints, kan användas för att 
prognosticera utvecklingen av smärta och hälsorelaterad livskvalitet hos 
individer med långvarig smärta.

58P Work productivity in a population based cohort of 
patients with Spondyloarthritis.

Emma Haglund (2), Ann I Bremander (4), Stefan Bergman (3), 
Lennart Jacobsson (1), Ingemar F Petersson (5)
Dept of Rheumatology & Inflammation Research, Institute of Medicine 
The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg (1). FoU-centrum 
Spenshult, Halmstad, Rörelseorganens forskningsavdelning, Ortopediska 
kliniken SUS (2). Fou-centrum Spenshult, Halmstad, Sektionen för Reu
matologi, Lund (3). FoU-centrum, Spenshult, Halmstad, Sektionen för 
Reumatologi, Lund (4). Rörelseorganens forskningsavdelning, Ortope
diska kliniken SUS (5).

Spondyloarthritis (SpA) often causes impaired function, activity limita
tions, affected health related quality of life and work disability. Work pro
ductivity has been shown to be reduced both in terms of absenteeism and 
reduced productivity while at work (presenteeism). In this group with 
increased socioeconomic costs there is also an increase in the use of ex
pensive pharmacotherapies. Thus, it is important to study factors related 
to the ability to stay productive while at work. The aim was to study work 
productivity and associated factors in patients with SpA. 

1773 patients with SpA identified by a health care register were in
cluded in the analysis. A questionnaire regarding presenteeism defined 
as reduced productivity while at work (0-100%, 0=no reduction) was an
swered by 1447 individuals. Absenteeism was defined as register based 
sick leave. Tentative associated factors were disease duration, disease 
activity (BASDAI), physical function (BASFI), health related quality of 
life (EQ-5D), anxiety (HAD-a), depression (HAD-d), self-efficacy pain 
and symptom (ASES). 

45% (n=645/1447) reported reduced presenteeism, mean reduc
tion 20 (95% CI 18-21) (n=1447), women higher than men (mean 23 vs. 
17, p<0.001). No differences were found between the disease subgroups. 
Worse outcome in quality of life (EQ-5D), disease activity (BASDAI) and 
physical function (BASFI) all correlated with higher reduction of pres
enteeism (r= 0.52-0.57, p <0.001), while sick leave did not. Experiencing 
worse outcome in EQ-5D (β-est -9.6, p<0.001) BASDAI (β-est 7.8, p<0.001) 
and BASFI (β-est 7.3, p<0.001) were associated with higher reduction of 
presenteeism regardless of age, gender and disease subgroup. Selfefficacy, 
anxiety, depression, disease duration and education level <12 years were 
all associated with higher reduction of presenteeism but were not signifi
cant in all strata for age, gender and disease subgroup.

These results indicate that work productivity is reduced in patients in 
all subgroups of SpA and more reduced in women. Worse quality of life, 
disease activity and physical function were all associated with reduced 
presenteeism in patients with SpA, regardless of age, gender and disease 
subgroup. 

59P Facilitating factors for sustainable work in women  
with fibromyalgia.

Annie Palstam (3), Gunvor Gard (1), Kaisa Mannerkorpi (2)
Avd för Hälsovetenskap, Lund universitet (1). Avdelningen för Reumato
logi och Inflammationsforskning, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs 
Universitet (2). Institutionen för medicin, avd för Reumatologi och In
flammationsforskning vid Göteborgs Universitet (3).

Fibromyalgia (FM) often involves limitations in daily life that have an im
pact on the ability to work. Thirty-four to 77% of women with FM work, 
the wide range being due to differences in the social benefit systems of dif
ferent countries as well as in definitions of work. Work is suggested to be 
of importance to the health status of women in general, and a loss of work 
may bring negative health effects. It is therefore important to study how 
working women with FM manage their work demands and stay at work. 
This can be done by identifying factors that facilitate sustainable work in 
this group. Purpose: To examine and describe facilitating factors for sus
tainable work in women with fibromyalgia (FM). 

A qualitative interview study. Twentyseven gainfully employed wom
en with FM participated in five focus group interviews. Their median 
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age was 52 years, ranging from 33 to 62. The interviews were recorded, 
transcribed verbatim and analyzed by qualitative latent content analysis.

Four categories were identified, describing facilitators for sustain
able work: the meaning of work and individual strategies were individ
ual facilitators while a favourable work environment and social support 
outside work were environmental facilitators. The participants had de
veloped a number of strategies for sustainable work. They appeared to 
put great effort into being able to continue working. A beneficial work 
environment was pointed out as a complex and important factor that fa
cilitated sustainable work. Understanding, acceptance and help from so
ciety, family and friends were experienced as important to manage work. 

Facilitating factors for work involved the avoidance of physical and 
mental overload, which appeared to be a careful balancing act. The work
ing women with FM have developed advanced well functioning strate
gies to enhance their work ability. The development of such strategies 
should be supported by health care professionals as well as employers to 
better facilitate sustainable work in women with FM. 

60P Costs and working capacity among patients with 
Systemic Lupus Erythematosus (SLE) in workingage  

 (18–64 years). 

Christin Bexelius (4), Karin Björkstedt (2), Petra Skare (2), 
Linus Jönsson (3), Ronald van vollenhoven (1)
Department of Rheumatology, Karolinska Institutet (1). GlaxoSmithKline 
AB (2). Optum Insight, Stockhom (3). OptumInsight, Klarabergsvidukten 
90D, Stockholm (4).

The objective of this study is to describe work capacity and costs related 
to this among patients with systemic lupus erythematosus (SLE) of work
ing age (18–64 years). 

A questionnaire was sent to members of the Swedish Rheumatology 
Association with a selfreported diagnosis of SLE, requesting informa
tion on demographics and disease characteristics, resource utilization, 
informal care and loss of productivity fatigue and HRQoL in relation to 
SLE during the last 12 month. Only patients in working age (18–64 years) 
were included in this analysis. Mean annual SLErelated costs per patient 
were estimated from a societal perspective. 

Out of the 339 patients that answered the questionnaire, 234 were of 
working age and included in the analysis. Mean age was 48 (SD 11.6), 
96% were female, 65% were employed and 21% were early retired. Total 
mean annual costs for all patients in working age were SEK260,098 out 
of which SEK180,302 were indirect costs. 

Those who were employed reported working 30 hours a week on aver
age and 42% stated having reduced their number of working hours due to 
SLE. Among those employed, 33% reported having changed working du
ties due to their SLE and 56% reported being less effective while at work 
(on average 39% reduced effectiveness). Sixteen percent of all employed 
patients reported that they had been on either long term sick leave (mean 
43 (SD 47) days) and 28% reported being on short term sick leave (mean 
4.1 (18)) days) during the past 12 month. Of the patients who reported 
being retired, 86% stated being retired due to their SLE.

This study demonstrates that costs among Swedish patients with SLE 
of working age are high, and that more than two thirds of total costs are 
indirect costs. The high indirect costs are a reflection of high absentee
ism, decreased productivity while at work and a high proportion of early 
retirement among this patient group.

61P Samhällets kostnad för reumatoid artrit före och efter 
introduktionen av biologiska läkemedel.

Almina Kalkan (1), Magnus Husberg (1), Eva Hallert (1), 
Lars Bernfort (1), Per Carlsson (1)
CMT, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings Universitet, 
581 83 Linköping (1).

Reumatoid artrit (RA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom som fö
rekommer hos ca 0.5-0.7% av den vuxna populationen och är 2-3 gånger 

vanligare hos kvinnor. Sjukdomen påverkar funktionsförmåga och allmän
tillstånd och medför avsevärda ekonomiska konsekvenser såväl för den 
enskilde som för samhället. Behandlingen av RA har förändrats mycket 
under de senaste 20 åren, framförallt med introduktionen av de nya bio
logiska läkemedlen runt år 2000.

Syftet med denna studie är att skatta bördan av RA på den svenska 
samhällsekonomin under 20 år, 1990-2010, med avseende på såväl kon
sumtion av sjukvård (direkta kostnader) som på produktionsbortfall till 
följd av arbetsoförmåga (indirekta kostnader). Vi redovisar hur de totala 
kostnaderna för RA fördelas på olika kostnadsposter samt hur de förän
dras över tid.

Studien är en prevalensbaserad sjukdomskostnadskalkyl. Kostnader 
för sjukvårdskonsumtion beräknas med hjälp av rikstäckande nationella 
register. Där sådana saknas används istället regionala vårdregister för att 
skatta kostnaden för hela Sverige.

De totala kostnaderna för RA i Sverige ökar från 4,3 miljarder SEK år 
1990 till 5,8 miljarder SEK år 2010, i 2010 års prisnivå (+34%). Ökningen 
beror huvudsakligen på ökade kostnader för läkemedel. Läkemedelsko
stnadernas andel av totalkostnaden ökar från 3% till 32% under dessa 20 
år. Av direkta kostnader står läkemedel i början av perioden för 10,4% 
och ökar till 71,1% i slutet av perioden. I början utgör indirekta kostnader 
75% av de totala kostnaderna vilket sjunker till 58% i slutet av perioden. 
En minskning syns även för slutenvårdskostnaderna, från 17% till 3% av 
totala kostnader. 

Sammanfattningsvis förändras relationen mellan direkta och indirekta 
kostnader för RA kraftigt under den studerande perioden på grund av 
ökande direkta kostnader för läkemedel. Under perioden sker det en 
minskning i indirekta kostnader och sjukvårdskostnader, som dock inte 
väger upp de ökade kostnaderna för läkemedel.

62P Sjuksköterskemottagning för patienter med en 
reumatisk sjukdom behandlade med biologiska 

läkemedel – ett randomiserat, kontrollerat försök jämförande 
sjuksköterskemottagning med läkarmottagning.

Ingrid Larsson (2), Bengt Fridlund (3), Barbro Arvidsson (5), 
Annika Teleman (4), Stefan Bergman (1)
FoU Centrum Spenshult, Halmstad (1).FoU Centrum, Spenshult Halm
stad och Hälsohögskolan, Jönköping (2). Hälsohögskolan, Jönköping (3). 
Reumatikersjukhuset i Spenshult (4). Sektionen för Hälsa och Samhälle, 
Högskolan i Halmstad (5).

Målet med behandling av reumatiska sjukdomar är att ta kontroll över 
ledsmärta och svullnad, reducera ledskador samt förebygga funktions
nedsättningar. För patienter med otillräcklig respons på traditionella lä
kemedel har forskningen inom reumatologin varit av stor betydelse och 
medfört utveckling av biologiska läkemedel. Behandling med biologiska 
läkemedel för patienter med reumatisk sjukdom följs vanligtvis upp av 
en reumatolog. För patienter som är lågaktiva i sin sjukdom eller i re
mission har uppföljning via en sjuksköterskemottagning föreslagits. Syfte 
var att jämföra sjuksköterskemottagning med läkarmottagning avseende 
behandlingsresultat för patienter behandlade med biologiska läkemedel 
med låg eller ingen sjukdomsaktivitet.

Ett randomiserat kontrollerat öppet försök med 12 månaders uppföljn
ing genomfördes mellan oktober 2009 och augusti 2011. Avsikten var att 
ersätta ett av de två årliga läkarbesöken med ett sjuksköterskebesök. En 
sjuksköterskemottagning utformades utifrån en personcentrerad vård 
med patientens behov i fokus. Inklussionskriterier var patienter med en 
reumatisk sjukdom behandlade med biologiskt läkemedel och en sjuk
domsaktivitet, Disease Active Score 28 (DAS28) ≤3.2. Av 107 patienter 
randomiserades 53 patienter till uppföljning av sjuksköterska och 54 pa
tienter till uppföljning av läkare. Hypotesen var att behandlingsresultatet 
på en sjuksköterskemottagning inte skulle vara sämre än på en läkarmot
tagning vid 12 månaders uppföljning. Huvudutfallsmått var DAS28.

Efter 12 månader hade 47 patienter i sjuksköterskegruppen och 50 pa
tienter i läkargruppen fullföljt studien. Patienterna hade en medelålder 
på 55.4 år, sjukdomsduration på 16.7 år och DAS28 var 2.1. Det fanns in
gen statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna. Efter 12 månader 
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var det inte någon statistisk signifikant skillnad (p=0.66) i förändring av 
DAS28 mellan sjuksköterskegruppen (0.14) eller läkargruppen (0.20). 
I utfallsmåtten sänka, svullna och ömma leder, global hälsa och smärta 
(VAS) eller Health Assessment Questionnaire (HAQ) var det inte heller 
någon statistisk signifikant skillnad i förändring efter 12 månader mellan 
grupperna. Båda grupperna var lika nöjda med vården och säkra på att få 
hjälp från reumatologmottagningen vid problem med lederna.

Patienter med en stabil reumatisk sjukdom behandlade med biologiskt 
läkemedel kan följas upp vid en sjuksköterskemottagning utan någon 
skillnad i behandlingsresultat med avseende på DAS28.

63P Patientens egen provtagning – patienternas upplevelse.

David Lossmann (2), Sara Riggare (3), Staffan Lindblad (1), 
Sofia Ernestam (3)
Karolinska Universitetssjukhuset (1). Inst LIME; Karolinska Institutet (2). 
MMC, Inst LIME, Karolinska Institutet (3).

”Patientens egen provtagning” är en Ehälsotjänst där patienten kan ge
nerera en egen provtagningsremiss i ”Mina Vårdkontakter”, lämna provet 
på laboratoriet och ta del av svaret samtidigt som svaret går till journalen. 
Patienterna blir en medaktör i vården och involveras i patientsäkerhets
arbetet som rör den ofta livslånga kontrolen av levervärden och blodvär
den pga immundämpande behandling. 
Intervjustudie om de första 10 patienternas upplevelse av E-hälsotjänsten

Många patienter ansåg att när man väl förstått systemet var det lätt och 
tydligt att använda. Flera patienter angav särskilt att det digitaliserade 
remisssystemet innebar en förbättring då papper lätt tappas bort och 
är svårare att administrera. Att själv skriva remissen förenklade också 
administrativt då man i kontaken med labbet visste att en remiss fanns, 
vilket eliminerat tidigare tveksamheter. 

Att automatiskt få ta del av provsvaren ansågs av alla vara en förbät
tring, både av de som rutinmässigt beställde provsvaren och för de som 
tidigare avstått. Detta både eftersom det stillade nyfikenheten och även 
eftersom det bekräftade för denne att provet behandlats. Flera patienter 
uppgav också att de därmed kände sig mer delaktiga i sin behandling.

Generella problem har berott på patienternas ovana att anpassa sig till 
ett digitaliserat system, ett ännu mer förenklat system med vägledning 
och lathundar efterfrågades. Att få ta del av provsvaren har också varit en 
källa till oro för flera patienter. Förklaringen av de olika provtagningarna 
har ansetts vara för kortfattad alternativt för teknisk. 

Flera patienter önskar ett frågeforum där vanliga frågor och svar fram
kommer samt möjlighet att skicka meddelanden. 

Att i ökad utsträckning göra patienterna till en integrerad del av sin 
behandling skapar nya krav på information. Områden där Ehälsotjän
sten skulle behöva utvecklas är en grafiskt tydlig historik som patienterna 
kan följa, en tydlig försäkran om att patientens ansvar för provdatan inte 
utökats, utökade möjligheter för patienten att finna information om själva 
provtagningen samt möjligheter att enkelt interagera med vårdgivaren. 

Ehälsotjänsten ”Patientens egen provtagning” gör patienten till en 
aktiv medaktör i vården. Vården behöver utveckla nya sätt att arbeta med 
Ehälsotjänster för att säkerställa patienternas behov av information.

 

64P När patienterna sätter agendan för forskningen kommer 
egenvärde, identitet och livskvalitet i fokus.

Ulrika Bergsten (1), Jan Bagge (3), Caroline Åkerhielm (3), 
Stefan Bergman (2)
FoU-centrum, Spenshult (1). FoU-centrum, Spenshults Reumatikersjuk
hus, Halmstad (2). Reumatikerförbundet (3).

De reumatiska sjukdomarna är oftast långvariga och påverkar det dagliga 
livet för patienten. Patienternas uppfattningar om sin sjukdom och dess 
konsekvenser skiljer sig till viss del från den etablerad medicinska uppfatt
ningen. Detta innebär också att det kan finnas oidentifierade forsknings

områden som kan vara av stort värde för patienterna. Genom att utveckla 
en metod att fånga upp sådana forskningsområden och sedan även initiera 
projekt som de drabbade själva anser vara viktiga, kan områden i omhän
dertagande och hantering av dessa sjukdomar vid sidan av de klassiska 
medicinska utvecklas. Reumatikerförbundet och Stiftelsen FoUcentrum 
Spenshult beslöt att genomföra ett gemensamt projekt i syfte att utveckla 
patientinitierad forskning. Syftet med projektet var att i samverkan med 
patienter med reumatisk sjukdom beskriva nya forskningsområden, som 
inte har belysts tillräckligt och som är viktiga ur patientens perspektiv.

En projektgrupp bildades bestående av fem forskningspartners (sär
skilt utbildade personer med egen erfarenhet av reumatisk sjukdom) 
och en projektledare. Under projekttiden engagerades också andra 
medlemmar ur reumatikerföreningar i form av fokusgrupper. Fyra fokus
gruppsintervjuer och enskilda personer med erfarenheter av reumatisk 
sjukdom delgav sina erfarenheter och materialet analyserades med for
skningsmetoden innehållsanalys.

Inventeringen av forskningsidéer och områden som är viktiga ur pa
tientperspektivet resulterade i flera olika delar, där huvuddelen hade 
fokus på patientens egenvärde, identitet och livskvalitet. Det återkom
mande temat var: Hur kan en person bibehålla eller förbättra sin livs
kvalité trots långvarig sjukdom? Personer som deltog i fokusgrupperna 
delgav sina erfarenheter av att ha en reumatisk sjukdom och det centrala 
var hur livet förändras när man drabbas av en långvarig sjukdom och att 
”hela livet” påverkas i olika grad. Det framkom också tydligt att det finns 
brister i vården och i samhället i stort vad det gäller att erbjuda stöd och 
hjälp till den drabbade personen för att skapa ett så gott liv som möjligt.

Att på ett strukturerat sätt involvera forskningspartners och medlem
mar i patientföreningar genererade flera nya forskningsidéer som nu 
planeras att utvecklas vidare för att utifrån ett personperspektiv förbät
tra kunskapen om och förståelsen av reumatisk sjukdom.
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STYRELSENS ÅRSBERÄTTELSE
FÖR 2012

Svensk Reumatologisk Förening

Svensk Reumatologi
Utvecklingen av svensk reumatologi är fortsatt stark. Forsk
ningssamarbetet mellan de sex universitetsorterna i Sverige ut
vecklas allt mer såväl avseende den experimentella biologiska 
forskningen som behandlingsforskning och registeruppföljning. 
Internationellt sett befinner sig Sverige i toppen vad gäller reu
matologisk forskning. Avseende medicinsk behandling noteras 
en fortsatt ökning och bredare användning av biologiska läke
medel. Under 2009 tillkom en hämmare av interleukin-6, under 
2010 introducerades två nya TNF-hämmare och under 2011 ett 
nytt läkemedel för SLEbehandling. Reumatologen har i dag en 
betydande arsenal av såväl ospecifika immunomodulerande läke
medel som selektiva riktade medel för behandling av olika typer 
av inflammatoriska sjukdomar. 

En fortsatt utveckling av den mer skräddarsydda behand
lingen är att vänta under de närmaste åren. Den nya läkeme
delsbehandlingen ställer krav på effektiv läkemedelshantering 
med mesta möjliga patientnytta till lägsta möjliga kostnad och en 
noggrann uppföljning i studier och i register. Allt större intresse 
kommer att fokuseras på dosminskning eller utsättning av såväl 
TNFhämmare som andra biologiska behandlingar hos patienter 
med låg sjukdomsaktivitet eller som är i remission.

Utbildning
Reumatologins STutbildning har en nationell regional struk
tur med sex studierektorer placerade i Lund/Malmö, Göteborg, 
Linköping, Stockholm, Uppsala och Umeå. De regionala studie
rektorerna håller i undervisning och annan utbildning samt är 
ett stöd i STutbildningens genomförande. Den nya målbeskriv
ningen implementeras runt om i landet. STutbildningen kvali
tetsgranskas på flera sätt bl.a. genom ett årligt diagnostiskt prov 
sedan 2005, SPUR-inspektioner på SPUR-inspektörernas initia
tiv samt medsittning för att kontinuerligt följa upp STläkarens 
kompetens. Arbetet i styrelsen har letts av STrepresentant Johan 
Karlsson och utbildningsansvarige Ann Knight. Föreningen har 
aktivt uppmuntrat anordnande av SKkurser, och målsättningen 
är att säkerställa såväl ett tillräckligt utbud av kursplatser som 
möjlighet att gå kurserna under lämplig del av STutbildningen. 

Nationella STdagarna i Höllviken i maj, med barnreumatolo
gi och rehabilitering som tema, var välordnat och lockade 35 ST-
läkare. Antalet STläkare, som successivt ökat under de senaste 
åren, kvarstod vid början av 2012 på samma nivå som föregåen
de år (totalantal ST-läk 2005–2012: 65-73-82-80-89-91-94-94). 

Störst ökning har procentuellt och nominellt skett på länssjukhu
sen. Fortfarande är dock specialistbemanningen på många läns
sjukhus alltför låg, och SRF behöver arbeta vidare med att öka 
rekryteringen till specialiteten. Det ökande antalet STläkare ute 
i regionerna talar hursomhelst för att utbildningen är attraktiv. Vi 
tror att de regionala studierektorerna även fortsatt har en nyckel
position i att stärka reumatologin på länssjukhusen.

På uppdrag av SRFs styrelse har under 2012 en studiegrupp 
bildats ”Reumatologi i grundutbildningen”. Gruppen leds av 
Catharina Lindholm, Göteborg, och kommer att bestå av repre
sentanter från alla studieorter och rapportera till professorskol
legiet. Studiegruppen kommer bland annat att arbeta med frågor 
såsom att enas om gemensamma läromål i reumatologi för läkar
studenter, arbeta för att bevaka reumatologins plats i den nya lä
karutbildningen (som sannolikt förlängs till 6 år) samt diskutera 
hur det ökade antalet utbildningsplatser bäst kan hanteras med 
bevarad god undervisningskvalitet.

Reumatologin är sedan 2005 enskild basspecialitet, jämställd 
med Infektion och Neurologi. Professorskollegiet ser just nu över 
dels reumatologins placering under grundutbildningen och dels 
hela curriculum.

Antalet nya specialister i reumatologi under de senaste tolv 
åren 2000–2011 är 164 eller fördelat årsvis 13-18-12-18-13-11-15-12-
9-24-15-13, dvs. 13,7/år. Det kvarstår dock regionala ojämlikheter 
på såväl regions som länssjukhusnivå. 

I samarbete med läkemedelsindustrin har ett flertal möjlig
heter till vidareutbildning kunnat anordnas. Ansvarig i styrelsen 
för utbildningsfrågor är Ann Knight. En översyn och utveckling 
av fortbildningen har påbörjats. Exempel på kurser som anord
nats flera gånger för att nå ut till alla intresserade reumatologer 
är kurserna: Reumatologisk epidemiologi, SLE, Spondylartrit, 
Immunologi, och Medicinskt ultraljud. Styrelsen är angelägen 
att kurserna ordnas flera gånger så att alla de som önskar ska ha 
möjlighet att delta.

IPULS meddelade helt oväntat i februari att SPURorganisa
tionen var omgjord, detta utan att ha kommunicerat med vare sig 
SPURinspektörer eller specialistföreningar dessförinnan. Detta 
väckte en intensiv diskussion under våren 2012 med bl.a. en de
battartikel i Läkartidningen av två av reumatologins SPURin
spektörer (Tomas Bremell och Annika Teleman), att förtroendet 
för IPULS var lågt och det hela med den nya SPURorganisatio
nen måste tas om från början. I andra inlägg har reumatologiför
eningens ordförande (Ralph Nisell) tillsammans med flera andra 
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specialiteters ordföranden (från gynekologi, infektion, barn, in
ternmedicin och ortopedi) givit stöd för denna uppfattning. SRFs 
styrelse (representerad av utbildningsansvarige Ann Knight) har 
även skickat en skrivelse till SLS med krav att det nya SPURor
ganisationsförslaget måste dras tillbaka. I slutet av augusti med
delas plötsligt att IPULS kommer att läggas ned vid årsskiftet 
2012/2013. Detta förändrar givetvis förutsättningarna för en ny 
SPURorganisation vilket kommer att fortsätta diskuteras un
der hösten 2012. 

Under 2012 har endast 1 av 5 inplanerade SPUR-inspektioner 
utförts pga. IPULSturbulensen, se under rubriken ”Kvalitets
säkring”.

Möten
Höstkonferensen 2011 samlade 40 deltagare och hade som tema 
”Nyckelfrågor inom svensk reumatologi”. Det blev ett bra och 
konstruktivt möte. Årets höstkonferens (2012) har temat 3V 
(Vårdval – Vidareutbildning – Verksamhetsutveckling) och när 
detta skrivs är planeringen för höstmötet i full gång, liksom för 
Riksstämman 2012 som går av stapeln i Stockholm i slutet av no
vember. Föreningen har fortfarande stort fokus på Riksstämman, 
och 2011 var det 82 abstract vilka granskades av professorskolle
giet. År 2012 är antalet något lägre, 62 abstract.

Vi ser ett stort intresse för vårt eget Vårmöte vilket i år i april 
anordnades i MalmöLund, för andra gången i samarbete med 
Föreningen för Reumasjuksköterskor i Sverige (FRS). Uppslut
ningen på vårmötet har ökat för varje år och blev denna gång 244 
deltagare jämfört med föregående års 228 deltagare. Planering
en för Vårmötet 2013 i Linköping är i full gång. Vi har under året 
även påbörjat en diskussion och översyn av den framtida organi
sationen av vårmötena och dess eventuella utökning.

För andra året i rad arrangerade SRF tillsammans med Reuma
tikerförbundet (RF) ett uppskattat symposium under Almedals
veckan i Visby under årets (2012) rubrik ”Miljard till reumatiskt 
sjuka”. Detta seminarium drog publik till Visby kårhus och det 
blev en livlig och bra diskussion hur riktlinjerna ska implemente
ras i våra olika landsting. Även nästa år planeras ett uppföljande 
och liknande seminarium, återigen tillsammans med RF.

Scandinavian Society of Rheumatology (SSR) har varit aktivt 
under året och fungerar som en paraplyorganisation med repre
sentanter från alla de fem nordiska länderna. Styrelsen i SSR har 
utsett Ingrid Lundberg som ordinarie och Carl Turesson som 
suppleant. The Scandinavian Congress of Rheumatology som 
arrangeras vartannat år, hölls i år i Köpenhamn i september och 
nästa gång, dvs. 2014, är det Sveriges tur igen, dvs. vart 10:e år i 
var och en av de fem nordiska länderna, och då kommer mötet att 
hållas i Stockholm. Föreberedelserna inför denna kongress har 
redan påbörjats med diskussioner i professorskollegiet.

Styrelsen har sammanträtt vid sju protokollförda tillfällen, va
rav ett tvådagarsmöte (28–29/5). Mellan de fysiska mötena har 
ägt rum ett flertal telefonkontakter eller konferenser samt dag
lig emailkontakt.

Riktlinjer
Arbetet med medicinska riktlinjer har fortgått och med årliga 
uppdateringar av nationella riktlinjer för reumatoid artrit, anky
loserande spondylit/psoriasis artrit, samt riktlinjer för preven
tion av kardiovaskulär sjukdom i samband med inflammatorisk 
reumatisk sjukdom liksom pågående arbete med antibiotikapro
fylax vid tandbehandling. 

Dessutom finns riktlinjer kring screening för tuberkulos hos 
patienter med reumatisk sjukdom inför biologisk behandling, 
läkemedelsbehandling vid graviditet och amning hos patienter 
med reumatisk sjukdom samt rekommendationer för vaccina
tion hos patienter med inflammatoriska reumatiska sjukdomar. 
SRFs riktlinjer processas på ett strukturerat sätt genom speciellt 
tillsatta arbetsgrupper och med diskussioner såväl i professors
kollegium som med enhetsföreträdare samt under riktlinjemö
tet i januari för att därefter stadfästas i samband med vårmötet i 
april. Arbetsordning för riktlinjearbetet finns på SRFs hemsida 
(www.svenskreumatologi.se).

Under de senaste åren har många SRFmedlemmar varit en
gagerade i framtagandet av Socialstyrelsens riktlinjer rörande 
rörelseorganens sjukdomar för reumatoid artrit, ankyloserande 
spondylit/psoriasisartrit och artros. Socialstyrelsen har äntligen 
under detta år (i beslut taget den 22 maj 2012) godkänt riktlinjerna. 

Register
Under 2012 har arbetet fortsatt att se över och förtydliga SRFs 
roll och ansvar när det gäller reumatologins kvalitetsregister. 
Samarbetsavtal mellan SRF och SRQ/ARTIS förnyas och orga
nisationen ses över. Samarbete/avtal med läkemedelsindustrin 
fortsätter med syfte att optimalt utforma patientregister och 
verksamheter kopplade till detta. 

SRFs styrelse har av medlemmarna (vid vårmötet 2012) fått 
i uppdrag att under 2012 bilda ett aktiebolag ”SRF Service AB” 
samt ta fram ett förslag på Registerråd att förelägga årsmötet. 
Registerrådet kommer att ersätta SRR. Registerrådet ska ha to
talt nio ledamöter, varav sex regionrepresentanter, två SRFsty
relsemedlemmar samt en representant från RF. Ordförande och 
sammankallande i Registerrådet blir SRFordförande. Register
rådet kommer att ha två fysiska möten per år, däremellan efter 
behov, telefonmöten.

Nätverk och möten
Under året har föreningens verksamhetschefsnätverk varit ak
tiva med Boel Mörck som sammankallande och med en subenhet 
för länsreumatologin som leds av Åke Thörner. Dessa nätverk är 
en viktig del i styrelsens intentioner att skapa olika mötesplatser 
vid sidan av Riksstämman och Vårmötet, såsom Höstkonferen
sen, Almedalsveckan, Professorskollegiet, Verksamhetschefs
gruppen, Reumatologseniorerna, Future Faculty, Register och 
riktlinjedagar, uppmuntra nationella STdagar och understödja 
arbetet i studiegrupper och studierektorsmöten m.m.

Reumabulletinen
Svensk Reumatologisk Förenings regelbundet utkommande tid
skrift övergick under 2011 från att utkomma med 4 nummer/år 
till 5 nummer/år. Tidningen produceras av Mediahuset AB. Anta
let nummer blir även 2012 således 5. Målet har varit en utåtriktad, 
professionell tidskrift som även stimulerar ett mer aktivt arbe
te inom föreningen. Sammantaget har den nya Reumabulletinen 
inneburit ett lyft för föreningen och skapat en utåtriktad möjlig
het för reumatologin i Sverige. Tanken är att i tidningen spegla 
SRFs viktigaste frågor. Ansvarig utgivare för tidningen är ordf i 
SRF Ralph Nisell. Redaktör är Tomas Bremell. Övriga i redaktio
nen är Bengt Lindell, Ido Leden och webbredaktör Milad Rizk 
samt den senaste medarbetaren STläkare Ioannis Parodis. SRFs 
hemsida (www.svenskreumatologi.se) syftar till att på ett aktivt 
och utåtriktat sätt presentera reumatologin i Sverige.
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ekonomi
Föreningens ekonomi är god trots att kostnaderna överstiger in
täkterna något även i år, men i mindre utsträckning än tidigare. 
Nya kostnadskrävande poster har tillkommit 2012 såsom ska
pande av SRF Service AB samt möjlighet att bekosta lunch två 
gånger/år för SRFs arbetsgrupper, dessutom fortsatt deltagan
de i Almedalsveckan (första gången var 2011). Samtidigt har an
nonsintäkterna till SRF ökat via Reumabulletinen och Hemsidan. 
Likviditeten, i form av Sparkonto och Fonder, är god, det finns 
kapital från tidigare år. Under 2013 kommer föreningens aktie
obligationer att löpa ut och behöver då omplaceras.

Likvidintyg är skickat (2012-09-07) till Svenska Standardbo
lag AB och 50 000 kr är överförda från SRFs konto till ett nytt 
konto för SRF Service AB.

Föreningen har fortsatt avsatt ekonomiska medel för att stödja 
de regionala studierektorerna i olika STutbildningsprojekt så
som STdagarna.

Medlemmar
SRF har jämfört med föregående år kunnat notera ett något ökat 
totalt medlemsantal som i september 2012 är 567 (399 läkare, 79 
pensionärer, 89 associerade) varav ca 20 hedersmedlemmar, vil
ka namnges på hemsidan under ”Om SRF” / ”Hedersledamöter”.

Stödjande medlemskap: Föreningen har under verksamhets
året haft följande stödjande juridiska medlemmar: Abbott Scan
dinavia AB, Pfizer AB, MSD, Roche, UCB Nordic, BristolMyers 
Squibb, GSK och Medac.

Förtroendemän utsedda i samband med årsmöte
Styrelsen: Ordförande Ralph Nisell, vice ordförande Boel Mörck, 
facklig sekreterare Per Salomonsson, vetenskaplig sekreterare 
Anna Rudin, kassör Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin, representant för 
läkare under utbildning Johan Karlsson samt ansvarig för vidare
utbildning och utveckling av regional STutbildning Ann Knight.
Revisorer: Ido Leden och Rolf Oding med Bernhard Grewin som 
suppleant.
Valberedning: Carl Turesson (ordförande), Solveig Wållberg-
Jonsson och Jörgen Lysholm.

Förtroendemän utsedda eller föreslagna av SRFs styrelse
Arbetsgrupper
• ARTIS-gruppen (AntiReumatisk Terapi I Sverige):  

nils.feltelius@mpa.se
• Biobank för SRR: johan.askling@ki.se
• Nationellt SLE-register: andreas.jonsen@med.lu.se
• Riktlinjer för behandling av RA: carl.turesson@med.lu.se
• Riktlinjer för behandling av Spondylartriter:  

lennart.jacobsson@med.lu.se
• Riktlinjer för modern reumarehabilitering:  

elisabeth.lindqvist@med.lu.se 
• Riktlinjer för primärprevention avseende kardiovaskulära 

riskfaktorer vid reumatisk sjukdom:  
elisabet.svenungsson@ki.se 

• SRQ (Svensk Reumatologis Qvalitetsregister):  
staffan.lindblad@ki.se 

• Svenska Reumatologi-Register (SRR): staffan.lindblad@ki.se  
Notera: planeras att avvecklas under slutet av 2012.

• Säkerhetsfrågor vid läkemedelsbehandling, lars.coster@lio.se

Intressegrupper
• Future Faculty Rheumatology:  

gunnel.nordmark@medsci.uu.se
• HERAS: ronald.van.vollenhoven@ki.se
• Länsreumatologichefsgrupp: ake.thorner@dll.se
• Reumaseniorer: ylva.lindroth@ptj.se
• Verksamhetschefsgrupp: boel.morck@vgregion.se

Studiegrupper
• Artritradiologi: annika.teleman@spenshult.se
• Epidemiologi: lennart.jacobsson@gu.se
• Kardiovaskulär komorbiditet vid reumatisk sjukdom:  

elisabet.svenungsson@ki.se 
• Myosit: ingrid.lundberg@ki.se 
• Osteoporos: britt-marie.nyhall-wahlin@ltdalarna.se
• Psoriasisartrit: ulla.lindqvist@medsci.uu.se
• Reumatologi i grundutbildningen:  

catharina.lindholm@rheuma.gu.se
• Swedish Scleroderma Study Group:  

lars.coster@lio.se

Representanter
• IPULS: Lennart Jacobsson.
• UEMS: Frank Wollheim och Ann Knight.
• EULAR Standing Committies: Boel Andersson-Gäre (pedia

tric rheumatology), Eva Klingberg (education and publica
tion), Ronald van Vollenhoven (international clinical studies), 
Ingemar Petersson (epidemiologi), Lars Klareskog (investi
gative rheumatology) och Kristina Forslind (musculoskeletal 
imaging).

• Redaktionskommittén för Scandinavian Journal of Rheuma
tology: Carl Turesson och Solveig Wållberg Jonsson, supple
ant.

• Reumatikerförbundets Forskningsråd: Ralph Nisell med 
Anna Rudin som suppleant.

• Rikstämmedelegationen: Solveig Wållberg-Jonsson.
• Socialstyrelsen för granskning av ansökan om specialitet i 

reumatologi Agneta Uddhammar och Tomas Husmark. 
• Socialstyrelsens vetenskapliga råd: Carl Turesson (ersätter 

Anna Engström-Laurent som tidigare haft denna roll, i 12 år).
• SRF Registerråd (totalt 9 representanter): 2 st SRF-styrelse

repr: Ralph Nisell (även ordförande i Registerrådet) och Boel 
Mörck. 6 st regionala repr: Solbritt Rantapää-Dahlqvist, Lars 
Rönnblom, Johan Askling, Lars Cöster, Lennart Jacobsson 
och Carl Turesson. 1 st RF-repr: Anne Carlsson.

• SRF Service AB, styrelseledamöter: Ralph Nisell (ordf i bo
lagsstyrelsen) och Boel Mörck.

• Styrelsen för Scandinavian Society for Rheumatology SSR, 
ordf Ingrid Lundberg och suppleant Carl Turesson.

• Svenska Läkarförbundets specialitets representantskap: 
Ralph Nisell med Boel Mörck som suppleant.

• Svenska Läkarförbundets fullmäktige: Ralph Nisell med  
Boel Mörck som suppleant.

• Svenska Läkaresällskapets fullmäktige: Ralph Nisell med 
Boel Mörck som suppleant.

• SweReFo: Tomas Zweig, Åke Thörner.

Kontaktpersoner
• Språkfrågor och klassifikation: Anders Gülfe, t.o.m. aug 2012.
• Bone and Joint Decade: Bo Ringertz.
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övriga förtroendeuppdrag
• Ansvarig för föreningens hemsida: Milad Rizk.
• Ansvarig utgivare för Reumabulletinen: Tomas Bremell.
• IT-representant: Jörgen Lysholm. 
• Konsultationsläkare till Läkarförbundet (bistå/stöd vid an

mälan): Tomas Bremell. 
• Professorskollegium med samtliga medlemmar som innehar 

en professur i reumatologi, är kliniskt verksamma och med
lemmar i SRF. Under året har professorskollegiet bestått av 
ordförande och sammankallande Lennart Jacobsson (Mal
mö/Lund, Göteborg), Solbritt Rantapää-Dahlqvist (Umeå), 
Lars Rönnblom (Uppsala), Anna Rudin, Hans Carlsten, Ma
ria Bokarewa (Göteborg), Thomas Skogh (Linköping), Ing
rid Lundberg, Lars Klareskog , Ronald van Vollenhoven och 
Ingiäld Hafström (Stockholm), Tore Saxne och Gunnar Stur
felt (Malmö/Lund). SRFs ordförande Ralph Nisell är adjung
erad.

• SLS vetenskapliga råd – Carl Turesson och  
Solveig WållbergJonsson, suppl.

• SPUR-inspektörer: Annika Teleman, Lena Björnådal,  
Tomas Bremell och PerJohan Hedin.

• ST-studierektorer, regionala: Ewa Berglin (Norr),  
Stina Blomberg (Uppsala), Bernhard Grewin (Stockholm), 
Jan Cedergren (Linköping), Eva Klingberg (Väster),  
Tomas Mandl (Söder).

hälso- & Sjukvårdsfrågor
• Deltagande i Socialstyrelsens arbete med riktlinjer rörande 

rörelseorganens sjukdomar.
• Höstkonferensen 2011 arrangerades 13–14 oktober under 

rubriken Nyckelfrågor inom svensk reumatologi – Resurstill-
delning, Utbildning, Bemanning, Kompetens, Modern reuma 
rehab.

• SRFs ordf har varit representerad vid LFs representantskap 
för specialistföreningarna och vid SLS fullmäktige.

• SRFs styrelse arrangerade tillsammans med RF ett sympo
sium om Socialstyrelsens nya riktlinjer för rörelseorganens 
sjukdomar i Almedalen, Visby 3 juli 2012. 

Utbildnings- och forskningsfrågor
• Cutting Edge-symposiet genomfördes i Lund 27 sept 2012.
• Fortbildning. Kurserna: Reumatologisk epidemiologi, SLE, 

Spondylartrit, Immunologi, och Medicinskt ultraljud har ge
nomförts under året. 

• Nationella ST-dagar i Reumatologi hölls i Höllviken i med 35 
deltagande STläkare. 

• Reumatologiska kliniken Lund/Malmö arrangerade i samar
bete med SRF och FRS vårmöte 2012.

• Riksstämman 2011 genomfördes i Stockholm, program 3 da
gar, 82 abstract.

• SK-kurserna: Kroniska artritsjukdomar, Organmanifestatio
ner vid reumatiska sjukdomar och Inflammatoriska system
sjukdomar har genomförts, liksom SKliknande kurser i Bild 
och funktionsdiagnostik samt Reumatologiskt ledstatus och 
ledinjektionsteknik.

• SRF-tipendium 2011 för bästa basala abstract tilldelades  
Mai Zong och Olof Berggren, och för bästa kliniska abstract 
Anna Svärd, i samband med Riksstämman 2011.

Utmärkelser
• Abbott-stipendier för yngre forskare i reumatologi tilldela

des 2012: Ann Knight, Lena Björkman, Lars-Erik Kristensen, 
Paulius Venalis och Jan Cedergren. 

• Ledstjärnan för 2011 utsågs Tomas Bremell.  
• MSDs reumatologistipendium 2011 tilldelades Sara Nilsson 
• Pfizer-priset år 2011 för framstående reumatologisk forsk

ning tilldelades Thomas Skogh.
• Pfizers stipendium år 2011 för yngre forskare tilldelades  

Vilija Oke.
• Scandinavian Journal of Rheumatology’s stipendium för reu

matologisk forskning år 2012 tilldelades Roger Hesselstrand. 
• SRF-stipendium till Andrzej Tarkowskis minne tilldelades 

2012 till Alf Kastbom.

Kvalitetssäkring
• Diagnostiskt prov genomfördes under våren 2012 med 47 

deltagande STläkare. 
• SPUR-inspektion har under våren 2012 utförts på Akademis

ka sjukhuset Uppsala. Övriga klinikers inplanerade SPUR
inspektioner (Örebro, Borås, Sundsvall och Karolinska 
Stockholm) blev inställda under 2012 pga. IPULS-konflikten 
(se ovan).

Internationellt samarbete
• Inga rapporter har inkommit från representanter  

för EULARs standing committees.
• Möte med SSR under SCR och EULAR, muntlig rapport  

lämnad.
• Skriftlig rapport har inkommit från UEMS möte.

För Styrelsen
2012-09-30

Ralph Nisell
Ordförande

Per Salomonsson
Facklig sekreterare 
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Kallelse till:  Årsmöte i Svensk Reumatologisk Förening (SRF) 2012

Med utdelning av MSDs reumatologistipendium och föredrag av stipendiaten.

Tid: Onsdagen den 28 november, kl 15:45–17:45
Lokal: Sal A2, Mässan, Älvsjö  
OBS! Man behöver inte betala inträde om man enbart går på årsmötet och således ej 
deltar på mässan i övrigt. Om man enbart går på årsmötet ska man säga till i entrén och 
får då en biljett för detta enligt beslut från Mässan och SLS.

§1 Årsmötet öppnas

§2 Godkännande av kallelse och dagordning

§3 Val av mötesordförande och mötessekreterare

§4 Val av protokolljusterare

§5 Anmälan av eventuella övriga frågor

§6 Styrelsens förslag till årsberättelse

§7 Revisorernas redogörelse och ansvarsfrihet för styrelsen. Firmateckning.

§8 Val av styrelse

§9 Val av två revisorer och en suppleant

§10 Val av representant med suppleant till Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling

§11 Val av valberedning

§12 Årsavgift för år 2013

§13 Rapport från arbetsgrupper/studiegrupper inkl riktlinjearbetet

§14 Utmärkelser 
 – Årets ledstjärna 
 – Hedersmedlem 
 – MSDs reumatologistipendium

§15 Motioner

§16 Övriga frågor

§17 Tack till avgående styrelseledamöter

§18 Årsmötet avslutas

Ordf: Ralph Nisell       Facklig sekr: Per Salomonsson

Svensk Reumatologisk Förening

RIKSSTÄMMAN 2012
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Information/program/inbjudan återfinnes i Reumakalendern på www.svenskreumatologi.se

ReumaKalender
2012
9 november ACR 2012 Congress 

9–14 november Washington D.C 
http://www.rheumatology.org/education/annual/
index.asp 

28 november Riksstämman 2012 
28–30 november, Stockholm

2013
24 januari Register- och riktlinjedagar 

24–25 januari 
Kontaktperson: inga.lodin@karolinska.se

28 januari Inflammatoriska systemsjukdomar,  
SK-liknande kurs 
28 jan – 1 feb, Göteborg. Inbjudan kommer.

7 februari Reumatologiskt ledstatus och 
ledinjektionsteknik, SK-liknande 
7–8 februari (preliminärt), Göteborg 
Inbjudan kommer.

10 april SRFs Vårmöte 2013 
10–12 april, Linköping 

12 juni eular Congress 2013 
12–15 juni, Madrid, Spanien 
www.eular.org

16 september Reumatologisk Farmakoterapi, SK C-kurs  
16–20 september, Lund 
Kontaktperson: bengt.mansson@med.lu.se

14 oktober Inflammatoriska Systemsjukdomar, SK B-kurs 
14–18 oktober, Uppsala 
Kontaktperson: pia.fredriksson@akademiska.se

Pottholtz funderingar 
enligt Tomas Weitoft 


