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Som människor vet vi alla vad smärta är. Den yttre smärtan, den inre smärtan, den ång-
estfyllda smärtan, den kroniska smärtan och ibland gör själva livet ont.

Inom reumatologin möter vi människor som alla har ont. Varje dag på jobbet blir 
oftast en dag när vi förhåller oss till någon annans smärta. Vi pratar med våra patienter och 
försöker förstå var och varför det gör ont, vi skriver ut piller och biologiska läkemedel, vi 
föreslår fysioterapi och andra behandlingsformer och inte så sällan sliter vi vårt hår – för 
vi vet inte vad vi skall göra.

I detta nummer av RB Vetenskap har vi satt smärtan i centrum. I de olika artiklarna 
tar vi upp smärta ur olika aspekter. Kan smärta påverkar vår uppfattning om livets me-
ning, eller är det kanske tvärtom? I Katedern går vi igenom smärtfysiologi, utredning 
och behandling av smärta. Ny rön talar om att autoantikroppar kan generera smärta 
och vi får också läsa om betydelsen av fysisk aktivitet hos fibromyalgi-patienter. Ytter- 
ligare kunskap och tips om vi skall hantera vår vardag får vi i artikeln ”den svåra smärtpa-
tienten”.

Att läsa, begrunda och ta till sig ny kunskap i praktiken kan ibland var jobbigt och kanske 
rent av smärtsamt, men också positivt och roligt. Hoppas att vi den här gången kan ge er lite 
nya tankar om smärta och hantering av patienter med smärta som underlättar vardagslivet 
både för patienterna och för oss i professionen.

God läsning önskar vi på redaktionen!

REDAKTÖREN · har ordet

Välkomna till 
RB Vetenskap

Redaktörer för RB Vetenskap
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Despite significant progress in the tre-
atment of several rheumatic diseases, 
chronic pain remains a significant prob- 
lem for many rheumatology patients.  
Pain affects not only disease outcome, 
but also self-perception and life purpo-
se. In efforts to bridge the chasm bet- 
ween patient and provider insight on 
the topic of life purpose in persons 
with chronic pain, we will here review 
and discuss the published literature on 
life purpose and chronic pain. 

An estimated 37% developing count- 
ries report chronic pain, and mus-
kuloskeletal and rheumatic dise-

ases are major contributors to pain associ-
ated disability (1,2). Persons with chronic 
pain have reported significant losses of life 
roles (friendships, occupation, and leisu-
re) as a result of this pain.4 In turn, chronic 
pain patients have described that loss of life 
roles negatively affects self-perception.5 It 
is logical the loss of life roles and self-per-
ception could affect patient’s perceived 
meaning in life or life purpose; in turn, this 
could affect personal motivation, function, 
and quality of life, respectively. Although 
there is ambiguity in the definition of life 
purpose or otherwise termed purpose in life 
or meaning in life, a definition that is often 
is used is “believing one’s actions have a set 
place in the larger order of things and that 
one’s behavior fits naturally into the course 
of a larger, more important social whole”.6,7

In recent years, quality of life has become 
a focus of health care.8 Similarly, the role of 
the patients as members of the health care 
team or as partners has been integrated 

into health care as evidenced by patient-re-
ported health outcomes.1 Yet, it is not clear 
that health care providers recognize and 
address: 1) topics that are important to pa-
tients and 2) that also affect patient quality 
of life. This concept became evident during 
this review of life purpose or meaning in 
life and chronic pain. There is a dearth of 
published research in the literature; yet pa-
tient-directed Internet web sites and books 
addressing the topic abound. 

In efforts to bridge the chasm between 
patient and provider insight on the topic of 
life purpose in persons with chronic pain, 
we will review and discuss the published 
literature about life purpose and chronic 
pain. 

Literature review 
We conducted a review of published lite-
rature in English using PubMed and CI-
NAHL databases. The terms search inclu-
ded “purpose in life”, “life purpose”, pain, 
chronic pain, “meaning in life”, eudemonic 
well-being, and eudaimonic well-being as 
MeSH terms in all text. In total 374 articles 
titles and abstracts were reviewed. The se-
arch was replicated by a reference librarian 
to ensure the accuracy of article identifi-
cation. Based on title and abstract review, 
articles that did not directly address life 
purpose and pain were excluded from this 
review. 

Eight relevant articles were identified 
and included in this review. Two artic-
les used described associations between 
meaning in life or life purpose in pat- 
ients with chronic pain.9,10

The first 3-year prospective study con- 

ducted by Dezutter and colleagues evalua-
ted the presence of meaning in life in per-
sons with pain for three or more months 
and found that the presence of meaning in 
life was negatively associated with pain in-
tensity and depressive symptoms and posi- 
tively associated with life satisfaction.9 
The second study found that increased life 
purpose, a similar construct to meaning in 
life, has been positively associated with op-
timism and positive affect and negatively 
associated with pessimism, emotionality, 
anxiety, depression, and negative affect in a 
sample of patients undergoing a total knee 
arthroplasty. In this sample (N = 64), life 
purpose predicted anxiety, depression, and 
positive and negative affect. Life purpose 
did not significantly affect functionality, 
pain, and stiffness in this sample.10 

An additional two articles conducted 
moderation analyses in samples of patient 
with conditions which are characterized 
by chronic pain: rheumatoid arthritis (RA) 
and fibromyalgia (FM).11,12 In a sample of 
156 women with RA the moderating rela-
tionship between pain, life purpose, and 
social roles was investigated. Life purpo-
se was found to have a significant positive 
association with positive relations, self-ac-
ceptance, role balance, subjective health, 
anxiety, and role discrepancy. Role discre-
pancy is the difference between a person’s 
perception of ideal functioning versus their 
current role functioning. A significant ne-
gative relationship was found between life 
purpose and decreased physical function 
and increased pain, number of health pro-
blems, and depression. A mediation and 
moderation analysis was also conducted 
and found that role discrepancy modera-
ted the relationship between pain and life 
purpose. Women with high pain scores but 
quality in roles reported improved life pur-
pose. 11 In a second study (N = 132), which 
compared patients with RA, FM and healt-
hy controls, patients with fibromyalgia re-
ported significantly lower purpose in life 
when compared to RA and healthy parti-
cipants. Significant negative associations 
were found between increased purpose in 
life and tender points, pain, physical func-
tioning, and interference with activities in 
all participants. Positive associations were 
found between increased perceptions of 
life purpose and an increased dolorime-
ter scores and reported number of social 
networks for all participants suggesting a 
relationship between life purpose and hig-
her pain tolerance (or lower pain sensitivi-
ty) and more social networks.12 Life purpo-

Chronic pain and Life Purpose

CHRONIC PAIN AND LIFE PURPOSE · Elizabeth Salt, Suzanne C. Segerstrom and Leslie J Crofford
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se is a component of well-being and in this 
study overall well-being did moderate the 
relationship between social connectedness 
and disability.12

Purpose in life, pain and age
Two studies investigated pain in elderly 
persons. Phelan and Heidrich (2007) fol-
lowed 179 women aged 60 and older for 
up to 10 years.13,14 Physical pain increased 
over time: Women reporting “some bother” 
from pain increased from 15% to 51% over 
the follow-up period, and women reporting 
“no pain” decreased, from 53% to 27%. Over 
the same period, there was a significant 
decrease in purpose in life. However, the 
two changes were not correlated with each 
other.13 Although increases in pain predic-
ted increases in depression and vice versa, 
purpose in life was unaffected.13 Haugan 
reported similar findings in a sample of 202 
nursing home patients. Although 49% of 
the sample reported pain, it was not signifi-
cantly associated with purpose in life.14 

Purpose or meaning in life is common-
ly considered a type of well-being, speci-
fically termed eudemonic well-being.15 A 
recent study used The Gallop World Poll 
to evaluate well-being in countries throug-

hout the world relative to age. As age in-
creased there was a gradual increase in 
pain reported the day prior to completing 
the questionnaire in countries of the for-
mer Soviet Union and Eastern Europe, 
sub-Saharan Africa, Latin America, and 
the Caribbean. Women in the high-income 

English-speaking countries had an increa-
sed report of pain between 25-44years and 
45-64 years of age. Men in the high-income 
English-speaking countries had a negli-
gible increase in reported pain with aging. 
Of particular interest in this study, persons 
within the highest eudemonic well-being 
quartile had increased survival. The ef-
fect of eudemonic well-being on survival 
was 30% following adjustment for wealth, 
education, ethnic origin, marital status, 
employment status, initial health status 
(i.e., cancer, coronary heart disease, stro-
ke, diabetes, heart failure, and chronic lung 
disease), depression, smoking, physical ac-
tivity, alcohol consumption, age, and sex.16 
Persons with chronic illness reported lower 
well-being with persons with rheumatoid 
arthritis being one of three conditions most 
affected.16

The lack of ability to habituate to pain-
ful stimuli has been identified as a factor 
predictive of developing chronic pain. The-
refore a recent study investigated factors 
affecting habituation to heat and cold in 47 
healthy women. Purpose in life significant-
ly predicted habituation to heat and cold in 
this sample (heat: p = .003; cold: p < .001). 

Purpose in life was positive associated with 
optimism (p < .01), resilience (p < .01) and 
social support (p < .01) and negatively asso-
ciated with neuroticism (p < .05).17 

Conclusions and clinical implications
Findings from our review of the literatu-
re identify a dearth of published research 
about life purpose in chronic pain condi-
tions; yet, the available studies suggest that 
life purpose has a relationship with factors 
such as social connectedness, depression, 
and anxiety that negatively affect health 
outcomes in chronic pain patients.9-12 Despi-
te the prevalence of pain in the elderly, the 
relationship between pain and life purpose 
in elderly populations does not appear to be 
significant.13,14 Findings from the literature 
also suggest that persons with increased 
perception of purpose in life survive longer 
(30% increased survival) and have impro-
ved habituation to heat and cold.16,17 

These findings have important clinical 
implications. To begin, these findings sug-
gest that efforts towards improving life 
purpose could extend patient survival. Fin-
dings by Steptoe and colleagues described 
in this review are supported by a recent 
meta-analysis reporting reduced all-cau-
se mortality in persons with increased li-
fe-purpose.16,18 

Findings from the articles reviewed also 
suggest that the relationship with purpo-
se in life and pain either changes with age 
or is affected differently in those reporting 
pain versus those diagnosed with a chronic 
pain condition. Findings from Pinquart and 
colleagues, which have reported a differen-
ce in life purpose with age, provide a plau-
sible explanation for the findings reported 
by both Phelan et al. and Haugan who did 
not find a relationship between life purpose 
and pain in an elderly population.12,14,19 Yet, 
life purpose has been positively associated 
with factors such as social connectedness, 
feelings of competence, depression, positi-
ve affect and physical health in an elderly 
population.19 These findings suggest that 
efforts made towards improving these vari-
ables might improve patient perceptions of 
life purpose in this population. 

Possible differences in perceptions of life 
purpose in those diagnosed with a chronic 
pain condition versus those experiencing 
pain is not well-explored in the research. 
Yet from the research it is clear that 1) life 
purpose affects multiple pain conditions 
and 2) life purpose is perceived different-
ly in persons with different pain condi-
tions.11,12 Roles in life appear to effect life 
purpose in some chronic pain conditions.11

Additionally, because the ability to habi-
tuate has a negative relationship with de-
veloping chronic pain, efforts to improve 
patients’ perception of life purpose might 
prevent development of chronic pain sta-
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tes.17 Finally, pharmacological treatments 
for chronic pain are often inadequate and 
can result in iatrogenic complications in-
cluding opioid addiction; these findings 
have important clinical implications. The 
negative consequences for patients and 
communities from these iatrogenic compli-
cations could be avoided with increased use 
of interventions addressing psychosocial 
domains. Specifically, from this research, 
improvements in perceptions of life purpo-
se could affect factors such as depression 
and anxiety.9,10

It has long been recognized that the im-
pact of chronic pain on quality of life is 
highly variable both between persons and 
within a person over time. Understanding 
the constructs that affect this variabili-
ty may be useful as patient and providers 
make efforts to improve quality of life in 
this population. 

Although the research in that has been 
published thus far regarding the importan-
ce of life purpose in chronic pain is promi-
sing, additional research in the area needs 
to be conducted using rigorous methodolo-
gies and in larger samples. 

With this being said, life purpose has been 
described to have important health impli-
cations in other patient populations (i.e., 
gynecologic cancers, social anxiety disor-
ders, and nursing-home patients) providing 
a rationale for further investigations.20-22 

  Although patient-centered care is now a 
health care focus, the lack of research in 
an area known to be important for patient 
well-being suggests that further work in 
needed specifically in patients suffering 
from chronic pain.23
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Smärta är en av de vanligaste orsakerna 
att patienter söker sjukvård, och myck-
et vanlig som orsak till det första läkar-
besöket i en begynnande reumatolo-
gisk sjukdom. Det kan också vara svårt 
att avgöra om den pågående smärtan 
är relaterad till aktivitet i den reuma-
tiska grund-diagnosen eller inte. Dess-
utom finns andra differentialdiagnoser 
till perifer smärta som t ex diskbråck 
och andra typer av perifer vävnadsska-
da. 

Det är av största vikt att smärta be-
döms och behandlas adekvat, för 
att undvika under- och överbe-

handling som kan leda till plågsamma bi-
verkningar och i vissa fall, betydligt ökad 
smärta (1). Vid t ex nydebuterad RA är kvar-
stående smärta trots adekvat antireumatisk 
behandling relativt vanligt, och ett signifi-
kant problem (2).

Denna artikel ska sammanfatta vad vi vet 
om smärta vid reumatisk sjukdom, framfö-
rallt kronisk smärta, basal smärtutredning 
samt en del om tillgängliga behandlingar.

Vad är smärta?
Smärta kan betraktas som en varningssig-
nal, viktig för att skydda kroppen från skad-
or. Smärta beskrivs ofta som en obehaglig 
fysisk eller känslomässig upplevelse, och är 
mycket subjektiv. Smärtsignalerna startar 
perifert i samband med aktivering av noci-
ceptorer, t ex sekundärt till vävnadsskada, 
och smärtfibrer. I ryggmärgen sker en om-
koppling av smärtimpulserna till nya nerv-
banor, som leder smärtsignalerna vidare 
till thalamus och hjärnbarken, där medve-
tenhet om smärtan sker, samt medvetenhet 
om lokalisationen av smärta. Samtidigt sker 
även en reflektorisk aktivering direkt på 
spinal nivå av motoriska nerver, så att man 
t ex kan dra undan handen som lagts på en 
het platta innan man medvetet hunnit kän-
na att det gör ont.

Man brukar skilja på olika typer av 
smärta, som är relaterade till ursprunglig 
mekanism. Nociceptiv smärta är vanli-
gast, och orsakas vanligen av vävnadsska-
da eller inflammation perifert. Neurogen 
smärta orsakas genom skada/påverkan i 
perifera eller centrala nervsystemet. Psy-
kogen smärta innebär en stark och mycket 
intensiv smärtupplevelse vid psykisk sjuk-
dom, och är mycket ovanligt och sällan ett 
differentialdiagnostiskt problem. Slutligen 

finns den idiopatiska smärtan, där orsaken 
är till stor del okänd, men där det samman-
fattningsvis ofta handlar om en störning i 
smärtreglerande system, som t ex vid ge-
neraliserad smärta, fibromyalgi.

Akut och kronisk smärta
Den akuta smärtan har ofta en tydlig orsak, 
som nästan alltid är relaterad till vävnads-
skada. Detta innebär också att den oftast 
går över när skadan har läkt. Vid akut smär-
ta står smärtintensiteten står väl i propor-
tion till graden av vävnadsskada. Detta är 
ofta inte fallet vid kronisk smärta, som defi-
nieras som ett smärttillstånd med duration 
över tre månader. Kronisk smärta är vanligt 
vid reumatiska sjukdomar, och komplice-
ras ofta även av nedstämdhet, depression 
och ångest. Dessa faktorer kan förstärka 
en smärtupplevelse, och mycket av den 
icke-farmakologiska behandlingen handlar 
om att på olika sätt minska just dessa kom-
plicerande tillstånd, och göra smärtan han-
terlig, i de fall man inte uppnår smärtfrihet. 

Perifer och central sensitisering
Inom smärtforskning talar man ofta om 
sensitisering, och kunskap om detta kan ge 
bättre bilder av hur smärtmekanismerna, 
och särskilt de inflammations-oberoende, 
kan påverka en patient med reumatisk sjuk-
dom. Sensitisering innebär enkelt uttryckt 
ökad retbarhet, och perifera sensitisering-
en således ökad retbarhet av nociceptorer 
ute i vävnaden. Detta är en mekanism som 
uppstår i relation till en långvarig vävnads-
skade-påverkan, som t ex en kronisk artrit. 
Inflammationen sänker tröskelvärdena för 
nociceptorerna, som då blir lättare att sti-
mulera. Detta innebär att ett lägre smärtsti-
muli än tidigare ger samma smärtstimule-
ringseffekt och innefattar vad vi i dagligt tal 
kallar en sänkt smärttröskel. 

Central sensitisering innefattar påver-
kan av kroniska smärtimpulser på rygg-
märg och hjärna. Även här sker en om-
reglering av nervsystemet som leder till 
att smärtimpulserna ger en ökad intensi-
tet jämfört med den ursprungliga impul-
sen. Dessa mekanismer leder även till att 
smärtan sprids till ett anatomiskt större 
område. För exempel på central sensitise-
ring, se fig 1. Vid fibromyalgi, finns t ex en 
ökad central sensitisering som framförallt 
relateras till att de nedåtstigande smärt-
hämmande neurala systemen är satta ur 
funktion (3), och då finns ingen ”broms” 

KATEDERN · Jon Lampa

Smärta - Fysiologiska mekanismer
utredning och behandling

”Man brukar skilja på olika ty-
per av smärta, som är relatera-
de till ursprunglig mekanism”
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för de uppåtstigande impulserna, som vid 
en normal nedåtverkande reglering inte 
skulle medföra lika uttalad smärtinten-
sitet. Vid fibromyalgi ses även allodyni, d 
v s en beröring (som annars är smärtfri) 
orsakar smärta, och hyperalgesi (förstärkt 
smärta vid ett vanligvis lågt eller margi-
nellt smärtstimuli).

Ledsmärta
Vid artrit sker såväl en sensitisering av no-
ciceptorer i leden och ledens närhet, samt 
en aktivering av tysta nociceptorer. De sen-
sitiserade nociceptorerna kan då stimuleras 
även av normal rörelse i leden, och även av 
lätt tryck. Följden blir ömma leder vid be-
röring och rörelse- samt belastningssmärta. 
Det är även sannolikt att neuropeptider kan 
medverka i den artritiska processen, och t 
ex är det känt att en denerverad led inte kan 
utveckla artrit. Andra smärtstimulerande 
mediatorer i den inflammerade leden in-
kluderar prostaglandiner, bradykinin, sero-
tonin, leukotriener och olika pro-inflam-
matoriska cytokiner som IL-1, TNF och 
IL-6, vilka kan underhålla en perifer sensi-
tisering och neurogen inflammation. Sensi-
tiserade lednociceptorer kan även uppvisa 
spontanaktivitet, vilket tros vara det pato-
fysiologiska underlaget för vilosmärta.

Utredning av smärta hos patienter med 
reumatisk sjukdom
Noggrann diagnostik av smärt-symtom kan 
ge värdefull vägledning i samband med all 
utredning av reumatiska sjukdomar. 

Konsultationen bör inledas med öppna 
frågor, ett samtal där patienten kan ge sin 
bild av smärtsymtomen och besvären. Vad 
är problemet?

God hjälp kan man få av en smärtteck-
ning där patienten själv kan fylla i lokal-
isationer och karakteristik av sin smärta, 
liksom även smärtintensitet. Detta kom-
pletterar anamnesen och gör att den föl-
jande undersökningen kan bli mer riktad 
och fånga viktiga fynd. Vidare inriktas 
anamnesen på ingående karakteristik av 
smärtproblemet:
• Hur började smärtan?
• Duration av smärtan?
• När började smärtan? Har det funnits 

uppehåll i smärtan? Vad lindrar smär-
tan? Vad gör smärtan värre?

• Var har pat ont?
• Hur känns smärtan? T ex huggande, 

molande, stickande.
• Har patienten tidigare sökt/utretts för 

samma smärtproblem? 
• Hur påverkas pat psykiskt av smärt-

problemet? Ger det depression och 
ångest? Ilska? Uppgivenhet?

• Hur är sömnen?
• Har patienten påverkan på kognitiva 

funktioner, minne, koncentration, re-
laterat till smärtproblemet?

• Hur påverkas patientens funktion av 
smärtproblemet? Vad kan pat inte 
göra, som hen gjorde förut? Hur påver-
kas patientens arbetsförmåga?

Några av dessa frågor är mer centrala 
och kan särskilt vara av vikt vid utredning 

av smärta relaterat till reumatisk sjukdom. 
Detta innefattar t ex frågan om när det gör 
ont. 

Dygnsvariation av smärta används t ex 
ofta som en vattendelare avseende inflam-
matorisk vs icke-inflammatorisk smär-
ta. Kontinuerlig smärta utan smärtfria 
intervall är en uppgift som bör leda till 
misstankar på smärtsyndrom, fibromyal-
gi. Smärtsyndrom som liknar fibromyalgi 
(och uppfyller fastställda kriterier för fi-
bromyalgi) är vanliga vid många reuma-
tiska sjukdomar. Vid RA är prevalensen 
fibromyalgi mellan 15-20% (4) och något 
högre vid SLE (5). Detta leder till differen-
tialdiagnostiska svårigheter när patienten 
har ett smärtproblem trots adekvat inflam-
mationsdämpande effekt av antireumatis-
ka behandlingar. 

Många patienter anger också att stress, 
och även störd sömn kan leda till ökad 
smärta. Det sistnämnda är också viktigt att 
veta vid valet av behandling. 

Förutom ledstatus, utförs med fördel en 
systematisk palpation av samtliga 18 ”ten-
der points” och notera antalet smärtande 
punkter, vilket är en enkel undersökning 
och ger en bra uppfattning om graden av 
ömhet. Detta är också en grundsten i 1990 
års kriterier för fibromyalgi (faktaruta 1). 
Nu föreligger en uppdatering och utveck-
ling av klassifikationskriterier, och dessa 
innefattar på ett bredare sätt olika smärt-
syndrom (ACR 2011-kriterierna, faktaruta 
2). ACR 2011-kriterierna är dock kontro-
versiella, då de anses fokusera mer på an-
dra smärt-relaterade symtom, och mindre 
på tender points och ömhet. Dessa kriteri-
er är därmed i nuläget inte etablerade för 
klinisk diagnostik av fibromyalgi. 

Specifikt lokalstatus kan styras av anam-
nestiska uppgifter. I laboratorieutredning 
särskilt fokus på differentialdiagnostiska 
tillstånd som kan orsaka liknande, och 
behandlingsbara, smärt/trötthetstillstånd 
t ex hypotyreos och borrelia. Övriga med-
icinska utredningar, till exempel röntgen- 
undersökningar, EMG/ENeG och muskel-
biopsier, övervägs om specifika frågeställ-
ningar avseende andra sjukdomstillstånd 
föreligger.

Behandling av kronisk smärta
Vid övervägande om behandling av kro-
nisk smärta bör reumatologen beakta 
flera saker. Den första är förstås den anti-
reumatiska/inflammationsdämpande be-
handlingen och dess effekter. Är patienten 
adekvat behandlad i sin reumatiska sjuk-
dom? Finns utrymme för att ytterligare 
immunosuppression kan leda till dämpning 
av pats smärtproblem? Finns utrymme för 
lokal-behandling, t ex steroid-injektioner i 
enstaka leder eller entesiter? Det kan ock-
så finnas ett akut smärtproblem pålagrat en 
kronisk smärtproblematik, och det är vik-
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Figur 1. Schematiskt exempel på central sensitisering vid artrit. Inflammationen i en led ger upphov 
till nociceptiv signalering. Efter den primära synapsen i ryggmärgens bakhorn korsar majorite-
ten av axonen över till den kontralaterala sidan och ascenderar i tractus spinothalamicus. Tractus 
spinothalamicus projicerar framför allt till laterala kärnor i talamus som i sin tur projicerar till soma-
tosensoriska kortex. Synapsen i ryggmärgens bakhorn omges av mikroglia och astrocyter. Dessa 
celler producerar reglerande substanser som påverkar smärt-transmissionen. Man vet att perifer 
artrit även leder till en ökad spinal glia-aktivitet, och frisättning av prostaglandiner och cytokiner 
(främst TNF-alpha och IL-1). Förenklat kan man säga att dessa mediatorer sänker tröskelvärdena 
på glutamaterga NMDA-receptorer och receptorer för andra neuropeptider, t ex substans P. Andra 
mediatorer som sänker smärt-tröskeln är stress och glukokortikoid-påverkan samt viktiga smärt-
mediatorer som fraktalkin. Sammanlagt leder processerna till hyper-excitabilitet av det sekundära 
neuronet, och konsekvensen blir en förstärkt smärtsignal som vidarebefordras till talamus och 
kortikala regioner. Illustration av Sonja Kosek. 
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”Vid kronisk smärta är
sömnstörningar nästan 100-
procentigt förekommande”

tigt att utröna hur man hjälper patienten 
bäst. Många är säkert de patienter som fått 
upprepade steroid-injektioner i tveksamt 
inflammerade lokalisationer därför att man 
inte gått till botten med deras djupgående 
och kroniska generella smärtproblematik. 

Men utmaningen kommer vid det läge 
där man bedömer att den antireumatiska 
behandlingen fungerar, inte kan optimeras 
ytterligare, och man inte hittar någon an-
nan förklaring till smärtproblemet. Om det 
ändå finns tveksamheter om det föreligger 
inflammatorisk smärta är det vanligt med 
NSAID-test eller i vissa fall peroral kor-
tisonkur. När man finner att smärtan inte 
svarar på dessa behandlingar kommer ofta 
frågan om patienten ska behandlas med 
antidepressivum/smärtreglerande medi-
ciner. I detta läge är en smärtanalys viktig 
med anamnes och status, som behandlats 
ovan. Dessutom finns det erfarenhetsmäs-
sigt många andra viktiga icke-farmakolo-
giska behandlingar. 

Några specifika områden är av extra vikt 
vid behandling av kronisk smärta, och re-
dovisas nedan.

Information
Patienten bör informeras noga om utred-
ningsfynd och frånvaron av andra orsa-
ker till smärta. Vid smärtsyndrom bör pa-
tienten få information om att hen har en 
störd smärtreglering i nervsystemet. Kan 
beskrivas att nervsystemet ”överreagerar” 
på smärtsignaler. På grund av störningen 
i smärtreglering kan denna typ av smärta 
inte tolkas som en varningssignal för väv-
nadsskada, utan det är smärtan i sig som 
är patologisk. Detta innebär också att det 
som gör ont när man är frisk gör mer ont 
vid ett smärtsyndrom. Man bör också po-
ängtera att det alltid finns något att göra för 
att minska smärtan, men att detta inte alltid 
innebär nya medicinska behandlingar. 

Fysisk aktivitet och träning
Det är känt att ett aktivt fysiskt liv är främ-
jande för hälsan, och förebygger många 
sjukdomar, som t ex hjärt-kärlsjukdomar 
och diabetes. Rekommendationerna för 
friska (www.fyss.se) är att vara fysiskt aktiv 
på en måttligt ansträngande nivå samman-
lagt 30 minuter de flesta dagar i veckan, al-
ternativt att utföra 20 minuters träning på 
hög intensitet tre gånger per vecka. Patien-
ter med inflammatorisk reumatiska ledsjuk-
domar har ofta en mindre fysisk aktivitet än 
friska, och dessutom en dokumenterat ökad 
risk att utveckla hjärt- och kärlsjukdom. 
Därmed bör rekommendationerna som gäl-
ler för friska vara nästan viktigare att följa 
för reumatiker, och betydelsen av detta kan 
inte överskattas. Här är också ett hjälpme-
del fysisk aktivitet på recept (FaR), som kan 
underlätta för patienter att få en regelbun-
den träning. Vid artros är träning ofta den 

mest effektiva behandlingen. Dessutom är 
fysisk aktivitet ofta smärtdämpande. Hypo-
teserna för denna mekanism är många, men 
framför allt tyder mycket på att det handlar 
om en ökad genomblödning i muskulatu-
ren och minskad ischemi. Till exempel är 
det känt att patienter med fibromyalgi har 
en minskad muskelgenomblödning, vilket 
anses bidra till perifer senstitisering. Ge-
nom att träna upp muskelstyrkan får man 
ett bättre utnyttjande av muskulaturen för 
att genomföra olika aktiviteter. Detta leder 
till lägre intramuskulärt tryck och ökad ge-
nomblödning. Man vet också att vältränade 
individer har en minskad smärtkänslighet 
på gruppnivå (1). 

Sammantaget bör man alltså säkerställa 
att patienten med kronisk smärta kan upp-
rätthålla en optimal fysisk aktivitet, som är 
positivt för att dämpa smärtutveckling.

Sömn, trötthet & psykosociala faktorer 
Vid kronisk smärta är sömnstörningar 
nästan ett hundraprocentigt förekomman-
de symtom, och en anamnes om sömn är 
obligat när man ska försöka förstå patien-
tens smärtproblem. Inflammatorisk trött-
het, fatigue, är också mycket vanligt vid 
reumatiska sjukdomar. Signifikant fatigue 
har rapporterats hos mer än 40% av alla 
patienter med RA (6), medan prevalensen 
vid SLE är högre, enligt vissa studier 50% 
(7). En längre tids smärta ger även ofta på-
verkan på fysisk prestationsförmåga, ar-
betsförmåga och allmänt illabefinnande. 
Känslor av nedstämdhet är vanliga liksom 
s k katastroftänkande, d v s ”smärtan kan-
ske aldrig kommer att gå över”. Dessutom 
skapar inte sällan smärtan oro över allvar-
lig sjukdom och man mår psykiskt sämre 
av att ständigt ha ont. Detta påverkar i sin 
tur relationen till anhöriga och arbetskam-
rater. 

Smärtreglerande metoder 
Transkutan Elektrisk Nervstimulering 
(TENS) är en ofta användbar metod, som 
de flesta sjukgymnaster har god kunskap 
om, och kan instruera patienten hur man 
använder densamma. Plattor appliceras 
på ömmande områden och svag elektrisk 
ström stimulerar här för att blockera an-
dra smärtimpulser. TENS har vanligen god 
effekt som komplement vid ren inflamma-
torisk smärta, medan effekterna vid gene-
raliserad smärta och fibromyalgi är mer 
omdiskuterade.

Akupunktur är också väletablerat och 
många sjukgymnaster är utbildade i denna 

uråldriga kinesiska metod. En del patien-
ter kan ha mycket god effekt av upprepad 
akupunktur-behandling och det är ofta 
värt att prova vid svårbehandlad smärta. 
Liksom för TENS är resultaten dock myck-
et varierande vid generaliserad smärta.

Kognitiv Beteendeterapi (KBT) och ACT
KBT har senaste åren etablerats som en be-
handlingsmetod som kan ge positiva effek-
ter hos patienter med kronisk smärta. Bäst 
resultat uppnås när KBT kombineras med 
behandling som syftar till förbättrad fysisk 
funktionsförmåga. 

KBT som behandlingsform är teoretiskt 
förankrad i beteendeteori och kunskap om 
kognitioner. Behandlingen är psykotera-
peutisk och innebär att patienten arbetar 
med att förändra tankar, känslor och dys-
funktionella handlingsmönster. Tyvärr 
är KBT inte helt etablerat i alla delar av 
landet, utan tillgången är mest utvecklad 
i storstadsregioner. KBT kan också vara 
knutet till s k smärtmottagningar, dit en 
del patienter med svårbehandlad smärta 
kan remitteras för s k multimodal smär-
trehabilitering. Där kan man kartlägga det 
individuella smärtproblemet ur flera syn-
vinklar, under ledning av smärtspecialist, 
och i programmet kan även ingå patien-
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Faktaruta 1

ACR 1990-kriterierna för klassificering 
av fibromyalgi
För att ställa diagnosen fibromyalgi med 
dessa kriterier krävs:

a) Utbredd smärta i minst 3 månader, smär-
tan ska finnas i höger och vänster kropps-
halva, ovan och nedom midjan samt axialt 
(d v s minst någon av följande lokalisation-
er: halsrygg, främre bröstrygg, bröstrygg 
eller ländrygg).
b) Smärta vid digital palpation av minst 11 
av 18 punkter med en kraft motsvarande 
cirka 40 N/cm2 (cirka 4 kg), så kallade ten-
der points.

Tender points enligt ACR 1990: 
1. Suboccipitala muskelfästen.
2. Lågt cervikalt; transversalutskotten 

vid C5–C7 framifrån.
3. M. trapezius; mitten av pars descen-

dens.
4. M. supraspinatus; vid ursprunget nära 

mediala randen av skapula.
5. 2:a revbenet; strax lateralt om andra 

kostokondrala övergången.
6. Laterala epikondylen; 2 cm distalt om 

denna.
7. Glutealt; Övre yttre kvadranten.
8. Trochanter major; baksidan.
9. Knät; medialt-proximalt om ledspring- 

an.

Wolfe F et al, Arthritis Rheum. 1990 Feb; 
33(2):160-72; 



tundervisning, KBT och andra kognitiva 
behandlingsmodeller, bland annat Accep-
tance and Commitment Therapy (ACT), 
som validerats vid fibromyalgi (8).

Farmakologisk behandling
Det är svårt att ge några generella rekom-
mendationer om farmakologisk smärtbe-
handling. Avseende behandling av nocicep-
tiv och neuropatisk smärta av olika grader 
får man stödja sig på rekommendationer 

från lokala läkemedelskommittéer. Anti-
reumatisk behandling och anti-inflamma-
torisk behandling är rutin inom reumato-
logi och gås ej igenom här. Det område där 
det oftast önskas vägledning är generalise-
rad smärta. Här följer ett förslag på farma-
kologisk behandling för dessa patienter. 

Starta med tricycliska antidepressiva, ex 
amitryptilin, lågdos 10-20 mg t n. Dosen 
kan sedan gradvis ökas, men vanligen ger 
doser över 50 mg inte additiv smärtlind-
rande effekt. Det är viktigt att poängtera 
att övrig läkemedelsbehandling av gene-
raliserad smärta kräver regelbunden och 
initialt tät kontakt med patienten. Vid be-
handling med t ex SNRI-preparat är initial 
ångest-utveckling ej ovanlig. I första hand 
rekommenderas denna behandling insät-
tas via primärvård alt smärtmottagning. 
Behandlingen bör utvärderas regelbundet. 

Vid depressionskomponent, välj i första 
hand SNRI-preparatet duloxetin 60 mg x 1, 
som kan ökas till 120 mg x 1. Ett alternativ 
är venlafaxin 75 mg x 1.

Vid neuropatisk komponent, välj prega-
balin med mycket långsam titrering, ofta 
börja med 25 mg x 2 och titrera uppåt till 
verksam dos om 300-600 mg/dag.

Ett annat alternativ vid neuropatisk 
komponent är tramadol (ensamt eller i 
kombination med paracetamol). Här finns 
också viss risk för toleransutveckling, var-
för i första hand retard-formen rekom-
menderas.

Liksom ofta påpekat i smärtlitteratur är 
SSRI (t ex citalopram, sertralin) viktiga 
läkemedel mot depression, men har ingen 
visad effekt mot generaliserad smärta, och 
bör undvikas som enda smärtbehandling. 

Sammanfattning
Trots att utvecklingen av antireumatiska 
läkemedel och biologiska läkemedel gått 
framåt, är fortfarande kronisk smärta van-
ligt vid reumatiska sjukdomar. Det kan 
även vara svårt att avgöra om den pågåen-
de smärtan är relaterad till aktivitet i den 

reumatiska grund-diagnosen eller inte. En 
grundläggande inriktning och förståelse för 
smärta hos patienten med reumatisk sjuk-
dom är essentiellt för varje reumatolog, 
och smärtfrihet eller dämpning av smärta 
är också ett viktigt kvalitetsmått vid utvär-
dering av antireumatiska behandlingar. En 
omsorgsfull smärtanalys bör alltid ingå när 
det finns ett smärtproblem. Grundstrategin 
är att det alltid finns något att göra för att 
lindra smärta, och här är fysisk aktivitet, 
träning och smärthantering viktiga kom-
ponenter. Farmakologisk behandling av 
kronisk smärta kräver intensiv kontakt med 
patienten, och har varierande resultat på 
generaliserade smärt-tillstånd. 

Jon Lampa
Docent, Överläkare

Reumatologiska kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset

Stockholm, jon.lampa@ki.se
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Faktaruta 2

ACR 2011-kriterierna för klassificering 
av fibromyalgi
För att ställa diagnosen fibromyalgi med 
ACR 2011-kriterierna krävs:

1) Att patienten har ett ”Widespread pain 
index” ≥ 7 och ett ”Symptom Severity Score” 
≥ 5 eller ”Widespread Pain Index” mellan 
3 och 6 och ”Symptom Severity Score” 
≥ 9.
2) Att symtomen har funnits med motsva-
rande intensitet i minst 3 månader.
3) Att patienten inte har en annan sjukdom 
som kan förklara symtomen.

Widespread pain index definieras som:
• Summan (0–19) av antalet områden 

där patienten har haft ont senaste 
veckan:

• Vänster sida: käke, skuldra, överarm, 
underarm, höft (inkluderande glutealt 
och trokantern), lår, vad och fot

• Höger sida: käke, skuldra, överarm, 
underarm, höft (inkluderande glutealt 
och trokantern), lår, vad och fot

• Nacke
• Bröstrygg
• Ländrygg
• Bröstkorg
• Mage

Symptom severity score (0–12) definieras 
som:
A Gradering av trötthet, att inte vakna utvi-
lad och kognitiva svårigheter;
summa 0–9. Varje symtom graderas enligt 
följande skala: 
0 = inga problem
1 = lätta problem (generellt små eller inter-
mittenta),
2 = medelsvåra problem (måttlig intensitet 
eller ofta förekommande),
3 = svåra problem (kontinuerliga, kvarstå-
ende, problem som påverkar livskvalitet) 
och
B Summan av antalet symtom under föregå-
ende 6 månader: 
1) huvudvärk, 2) smärta eller kramper i ne-
dre delen av buken och 3) depression,
summa 0–3.

Ref: Wolfe F et al, J Rheumatology 2011 Jun; 
38(6):1113-22.

Översättning Eva Kosek, Kapitel Fibromy-
algi; Smärta och Inflammation vid reuma-
tiska sjukdomar; Studentlitteratur; 2014.
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Autoimmun smärta
utan inflammation

En intressant och oförklarad egenskap 
hos patienter med kronisk smärta i au-
toimmuna sjukdomar är den dåliga kor-
relationen mellan smärta och inflamma-
tion. Det är särskilt tydligt i reumatoid 
artrit (RA) där ledsmärta, eller artralgi, 
kan föregå inflammationen och även 
bestå efter framgångsrik anti-inflamma- 
torisk behandling.

I en nyligen publicerad artikel undersö-
ker vi detta fenomen med fokus på in-
teraktionen mellan autoimmunitet och 

det sensoriska nervsystemet (1).

Smärta i RA 
Reumatoid artrit är en kronisk autoimmun 
sjukdom som kliniskt manifesterar sig som 
svullnad, smärta, och nedsatt funktion i på-
verkade leder. Smärta är det dominerande 
symptomet och upp till 70% av patienter-
na rankar smärtkontroll som det primä-
ra skälet för behandling (2).. Ledsmärtan 
uppkommer ofta långt innan diagnos och 
är en av de första indikatorerna på risk för 
utvecklande av RA. Intressant nog kan ock-
så autoantikroppar mot citrullinerade pep-
tider (ACPA), detekteras i cirkulationen 
månader eller år innan diagnos (3). Dess-
utom visar ny forskning att vissa patienter 
har bestående smärta i lederna efter fung-
erande anti-inflammatorisk behandling 
(4). Tillgängliga analgetiska läkemedel har 
ofta otillräcklig effekt och problematiska 
biverkningar. Mekanismerna som driver 
smärtsignalering både i den tidiga pre-RA 
fasen och bestående smärta efter behand-
ling är okända, men en gemensam faktor är 
ofta närvaro av ACPA.

ACPA och RA
ACPA finns hos den större delen av RA-pa-
tienter och används kliniskt som ett diag-
nostiskt kriterium. Dessa antikroppar är 
ovanliga i andra autoimmuna sjukdomar 
och mycket forskning försöker förstå deras 
roll i RA. Citrullinering är en post-transla-
tionell modifiering av protein där amino-
syran arginin enzymatiskt konverteras till 
citrullin. Citrullineringen ökar vid inflam-
mation och celldöd vilket driver vidare 
utveckling av autoantikroppar, men varför 
de är så vanliga i RA är hittills okänt. De 
vanligaste antikropparna mot citrullinera-
de protein i RA binder epitoper på fibrino-
gen, vimentin, α-enolas, och kollagen typ 
II. ACPA är associerat med inflammation 

och ett mer aggressivt sjukdomsförlopp, 
men väldigt lite är känt om antikropparnas 
direkt patogena effekter. I djurstudier har 
man kunnat påvisa viss facilitering av expe-
rimentell artrit om man blandar ACPA med 
andra patogena antikroppar (5). Nyligen 
har det visats att vissa ACPA kan öka ben-

metabolism genom att binda och aktivera 
osteoklaster (6), men inga studier har hit-
tills tittat på kopplingen till det sensoriska 
nervsystemet.

Tidigare studier som undersöker au-
toantikroppar roll i smärta har ofta foku-
serat på aktivering av inflammation, vil-
ket leder till att immunceller utsöndrar 
smärt-inducerande cytokiner och pros-
taglandiner. Nyligen har forskare visat att 
vissa typer av antikroppar kan binda och 
aktivera spänningskänsliga kaliumkanaler 
(anti-VGKC antikroppar) på nerver vilket 
ger neurologiska symptom, bl.a. Isaacs 

syndrom och kronisk smärta (7). Det påvi-
sar en ny atypisk smärtinducerande meka-
nism som visar att antikroppar kan ha en 
direkt roll i kronisk smärta utan inflamma-
tion.

Baserat på den kliniska bilden och ACPA 
unika roll i RA ville vi undersöka dess ef-
fekt på det sensoriska systemet.

Antikroppar från RA-patienter ger 
smärtbeteende i möss
Vi började med att rena fram IgG från 
RA-patienter och injicerade dessa intra-
venöst i möss. Mössens mekaniska käns-
lighet i tassarna mättes med von Frey-fi-
lament, där en sänkning av tröskelvärdet 
betyder att de bli mer känsliga för tryck. 
Denna metod liknar metoden tryck-algo-
metri, som används i human smärtforsk-
ning. Antikroppar från patienter positiva 
för ACPA jämfördes med antikroppar från 
ACPA-negativa patienter och från friska do-
natorer, och vi fann att enbart IgG från AC-
PA-positiva ökade känsligheten för tryck. 
   Med hjälp av en CCP2-kolonn delade vi 
upp antikropparna i ACPA och icke-ACPA, 
och injicerade båda fraktionerna var för 
sig. Det visade sig att enbart ACPA induce-
rade smärtlikt beteende i mössen, som nu 
även inkluderade termisk känslighet (vär-

Figur 1. ACPA ger ökad känslighet för mekanisk stimulering hos möss. Mössen injicerades med 
koksalt (sal), ACPA (hACPA1) eller icke-ACPA från samma patient-kohort (FT1). Känsligheten i tas-
sarna mättes sedan i upp till 28 dagar efter injektion med von Frey-filament, där en sänkning av 
mätvärdet betyder ökad känslighet för beröring i baktassarna.

”Vissa ACPA kan öka ben- 
metabolism genom att binda 

och aktivera osteoklaster”



me och kyla) samt minskad spontan aktivi-
tet (lokomotion). Den mekaniska känslig- 
heten var tydlig från dag 3 i upp till 28 da-
gar efter injektion (Fig. 1).

Framrenad ACPA från patienter innebär 
en polyklonal pool från flera patienter med 
stor variation i reaktiviteten för citrulli-
nerade epitoper. För att få mer informa-
tion om vilka epitoper som är viktiga för 
smärtbeteendet injicerade vi ACPA som 
klonats från B-celler från RA-patienter 
och sedan gjorts om till en monoklonal 
musantikropp. Vissa av dessa monoklonala 
antikroppar kunde också inducera smärt-
beteende i mössen, men inte alla, vilket är 
en viktig poäng. Det betyder att det inte är 
generell effekt av antikroppar som binder 
citrullin, utan det finns viss specificitet. 

ACPA binder i benmärg men orsakar 
inte inflammation
För att hitta orsaken till smärtbeteendet 
började vi med att undersöka var antikrop-
parna binder i mössen. Vi analyserade fle-
ra vävnader med western blot och såg att 
human ACPA fanns till stor del i benmärg, 
ankelled, och hud, men inte i det centrala 
nervsystemet, vilket betyder att smärtsigna-
len bör initieras av perifera nerver.  En möj- 
lig orsak till smärtsignaler är aktivering 
av inflammation men efter histologisk och 
molekylär analys av led och ben hittade vi 
inga tecken på det. Vi undersökte också 
möjligheten att ACPA har en direkt effekt 
på perifera nerver men antikropparna på-
verkade verken membranspänning eller 
kalciumnivåer i primärkulturer av dorsal-
rotsganglierna, som innehåller cellkroppen 
för perifera nerver.

Eftersom vi kunde hitta antikropparna 
i benmärg och led beslutade vi oss för att 
leta i mer detalj efter var de binder med 
hjälp av immunohistokemi. Det visade sig 
att ACPA binder CD68-positiva osteoklas-
ter och dess prekursorer i benmärgen samt 
i den trabekulära benvävnaden (Fig.2A). 
Intressant nog fanns flertalet ACPA-po-
sitiva celler lokaliserat nära smärtnerver 
(CGRP-positiva) i benmärgen, vilket ger 
en histologisk koppling till sensoriska sys-
temet (Fig.2B). 

ACPA aktiverar osteoklaster att utsönd-
ra IL-8
Så vilken effekt kan ACPA som binder os-
teoklaster få? I parallella studier har Anca 
Catrinas forskargrupp studerat detta och 
visat att ACPA stimulerar humana osteo-
klaster att utsöndra IL-8, vilket leder till 
ökad proliferation av dessa celler, samt 
ökad benresorption (8). Vi testade detta i 
primärkulturer av benmärg från möss och 
kunde se att ACPA ökade utsöndringen av 
IL-8-analogen CXCL1. Genom bindning 
till receptorn CXCR2 på nerver, har CXCL1 
visats kunna ökat uttryck och funktion 

av olika jonkanaler, vilket är kopplat till 
smärtsignalering (9-10). För att validera det 
injicerade vi CXCL1 direkt in i ankelleden 
på möss, vilket ledde till en kraftigt ökad 
känslighet för tryck.

För att testa den funktionella kopplingen 
mellan ACPA, CXCL1, och smärtbeteende 
in vivo behandlade vi ACPA-injicerade 
möss med reparixin, som är en antago-
nist till CXCR1/2. Behandlingen lyckades 
minska den mekaniska och termiska käns-
ligheten i mössen. 

Möjligheter för framtida behandling av 
smärta
Sammanfattningsvis öppnar våra resultat 
för möjligheten att den ledsmärta som ofta 
föregår uppkomsten av RA inte endast är 
relaterad till inflammation, utan att vissa 
typer av ACPA kan bidra till smärtutveck-
ling. Denna insikt bör ändra på vårt sätt att 
diagnostisera samt behandla ACPA-positiv 
ledsmärta, och kan peka på nya sätt att före-
bygga progressionen av kliniska tecken på 
RA i denna tidiga fas av sjukdomsutveck-
lingen. Där ingår blockering av IL-8 och 
dess receptorer men även osteoklaster och 
de faktorer som bidrar till cellens aktive-
ring (Fig. 3). Våra resultat kan dock även ha 
andra och bredare konsekvenser. 

För det första kan det ge en möjlig för-
klaring till den kvarvarande smärta i vissa 
ACPA-positiva patienter som framgångs-
rikt behandlats för sin inflammation. Ni-
våerna av ACPA i cirkulationen påverkas 
inte nämnvärt av behandling. 

För det andra, våra resultat att särskilda 
autoantikroppar i RA kan ge smärta utan 
inflammation pekar på möjligheten hos 

andra autokroppar att orsaka smärta via 
nya mekanismer i leder eller andra vävna-
der. Smärtproblematik finns även i andra 
autoimmuna sjukdomar som Sjögrens syn-
drom och SLE.

För det tredje, den roll som kemokinen 
IL-8 från osteoklaster har i smärtbeteende 
behöver inte vara enbart relevant för RA, 
men även andra sjukdomar som är asso-
cierade med led/ben-smärta. Intressanta 
sjukdomar är t.ex. virusinducerad led- 
smärta vid Chikungunya-feber och andra 
alphavirus där patienter ofta har höga se-
rumnivåer av IL-8 samt aktivering av osteo- 
klaster. Andra tillstånd att undersöka är 
Pagets sjukdom och skelettmetastaser där 
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Figur 2.  ACPA binder i benmärg. Snitt av tibia från mus visade, med hjälp av immunohistokemi, att 
ACPA binder CD68+ celler i benmärg. Baserat på lokalisering och morfologi av positiva celler, bin-
der ACPA till osteoklaster och dess prekursorer (A). Vissa ACPA+ celler var lokaliserade nära CGRP+ 
nervfibrer i benmärgen (B). (CD68 är en markör för makrofager och osteoklaster; Calcitonin gene 
related peptide, CGRP, är en markör för smärtnerver).

Figur 3. Trolig mekanism vid ACPA-inducerad 
smärta. Cirkulerande ACPA binder citrullinerade 
epitoper på membranet hos celler i benmärgen, 
bl.a. osteoklaster och dess prekursorer. Det sti-
mulerar utsöndring av IL-8 analogen CXCL1 som 
binder till receptorn CXCR2 på smärtnerver, som 
också finns i benmärgen, och aktiverar smärt-
signalering.
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både osteoklastaktivering och skeletts-
märta är framträdande. Även vid dessa till- 
stånd kan inhibering av IL-8 och osteo-
klaster vara en potentiell väg till smärt-
lindring som skiljer sig från traditionell 
analgetika.
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Fysisk träning hjälper patienter 
med långvarig smärta

Många patienter med inflammatorisk 
reumatisk sjukdom utvecklar lokalise-
rad eller generell långvarig smärta trots 
aktiv inflammationsdämpande behand-
ling. I vissa fall utvecklas även kroniska 
generaliserade smärttillstånd vid reu-
matologisk sjukdom där en betydande 
andel av patienterna diagnosticeras 
med sekundär fibromyalgi.

Vi har specifikt studerat långvarig ge-
neraliserad smärta hos kvinnor med 
fibromyalgi i frånvaro av inflamma-

torisk reumatisk sjukdom. Fibromyalgi fö-
rekommer hos 1-3 procent i befolkningen, 
varav majoriteten är kvinnor. Det finns ock-
så studier som påvisat sekundär fibromyal-
gi hos en betydande andel av patienter med 
reumatoid artrit, psoriasisartrit, spondar-
trit och SLE. Utöver smärtan så är vanliga 
symtom trötthet, nedsatt muskelstyrka och 
kondition, svårigheter att klara vardags-
aktiviteter och förvärvsarbete, vilket sam-
mantaget sänker livskvaliteten. Fibromy-
algi förklaras med ökad smärtkänslighet, 
vilket också innebär att smärtan ökar vid 
belastning. Fysiologiska, psykologiska och 
sociala faktorer anses bidrar till att smärtan 
utvecklas, och blir kvar. 

I mitten av 1990-talet, när de första 
svenska studierna började göras, var kun-
skapen om effekterna av fysisk träning vid 
fibromyalgi bristfälliga. Studier visar dock 
att lågintensiv träning ger positiva effekter 
för hälsa, symtomens svårighetsgrad och 
välbefinnande (1). Idag ingår rekommen-
dationer för fysisk träning som en självklar 
del av behandlingsriktlinjer för personer 
med fibromyalgi. Intervjuer med deltagare 
i träningsgrupper visar att träningen även 
bidragit till att deltagarna lärt sig nya stra-
tegier för att hantera smärtan (2).

Eftersom lågintensiva träningsformer 
visade positiva effekter, blev vi intres-
serade av att studera konditionsinriktad 
träning. Regelbunden konditionsinriktad 
träning är gynnsam för att förebygga hjärt- 
och kärlsjukdomar. Samtidigt vet vi att be-
lastande träning riskerar att öka smärtan 
hos patienter med långvarig smärta, varför 
träningsmodellen bör anpassas till perso-
ners resurser. 

Stavgångsträning vid fibromyalgi för-
bättrar kondition och minskar trötthet
Vi valde stavgång som träningsform efter- 

som den avlastar lederna i nedre extremi-
teter medan man lätt kan höja gånghastig-
heten till den nivå som krävs av konditions-
träning. Vi rekryterade 67 kvinnor med 
fibromyalgi i tre städer i Västragötalands-
region (3). I inklusionskriterierna ingick 
ett cykeltest på lätt-till-måttlig belastning 
för att säkerställa att deltagarna hade till-
räckliga fysiska resurser att genomföra 
träningsprogrammet. Deltagarna randomi-
serades till stavgångsträning på medel- till 
högintensiv nivå eller lågintensiva prome-
nader. Båda grupperna deltog i 45-minuters 
ledarledd träning två gånger i veckan under 
15 veckor, och deltagarna fick individuell 
vägledningen under gruppträningen. I stav-
gångsgruppen delades träningen in i 2-mi-
nuters lågintensiva respektive högintensiva 
intervaller, med målet att uppnå samman-
lagt 20 minuter på medel- till högintensiv 
nivå. Nivån av träning definierades med 
hjälp av Borgs numeriska ansträngnings-
skala. De deltagare som beskrev besvärande 
träningsrelaterad smärta rekommendera-
des att sänka sin gånghastighet tills de åter 
klarade att öka hastigheten. Kontrollgrup-
pen tränade parallellt, men utan intervaller, 
på lågintensiv nivå. Träningen genomför-
des i skogsliknande parker eller i skog. 

Totalt 58 deltagare (86 %) fullföljde stu-

dien. Statistiska analyser visade att stav-
gångsgruppen uppnådde signifikant större 
förbättring av gångförmåga, kondition och 
aktivitetsbegränsningar. Effektstorleken 
visade måttliga förbättringar för dessa va-
riabler.

Smärtskattningen förändrades inte sig-
nifikant i någon av grupperna eller mellan 
grupperna, medan det fanns stora indivi-
duella variationer, då skattningarna tydde 
på att smärtan kunde ha minskat, kvarstått 
på samma nivå eller försämrats under stu-
dieperioden, hos olika individer. Långtids-
uppföljningen visade att tröttheten hade 
förbättrats signifikant i båda grupperna. 
Vår slutsats av studien är att kvinnor med 
fibromyalgi kan ägna sig åt stavgångsträ-
ning, med målet att förbättra sin fysiska 
funktion och kondition, utan att riskera 
smärtökning.  

Biologiska effekter av stavgångsträning 
vid fibromyalgi
Vi undersökte nivån av tillväxthormonet 
IGF-1 i blodet hos deltagare i denna stu-
die, för att få djupare kunskaper om even-
tuella biologiska faktorer som kan påverka 
smärtan. Bakgrunden till denna tanke är 
att träning aktiverar tillväxt- och återhämt-
ningsprocesser i hela kroppen. Träning 
påverkar också kroppens energistatus och 
lokala energidepåer och kan minska låg-
gradig inflammation vilket kan avspeglas i 
lokala och generella nivåer av adipokiner, 
cytokiner och tillväxtfaktorer. En central 
tillväxtfaktor som påverkar många regler-
system i kroppen är IGF-1 som samverkar 
med tillväxthormon (GH). Tidigare studier 
i USA har påvisat lägre nivåer av IGF-1 hos 
vissa patienter med fibromyalgi. Hos våra 
patienter, som har rekryterats från primär-
vården, är IGF-1 nivåer väsentliga normala. 
Våra studier tyder dock på att IGF-1 har en 
gynnsam roll för träning och att responsen i 

 

 

Figur 1. IGF-axeln består av IGF-1/2, IGF receptorer, IGF bindande proteiner. IGF-1 produktion och 
IGF receptor känslighet påverkas av kost och fysisk aktivitet, bland annat via påverkan på 
tillväxthormon, insulin, adipokiner och deras receptorer. 

 

Figur 1. IGF-axeln består av IGF-1/2, IGF recep-
torer, IGF bindande proteiner. IGF-1 produktion 
och IGF receptor känslighet påverkas av kost 
och fysisk aktivitet, bland annat via påverkan 
på tillväxthormon, insulin, adipokiner och deras 
receptorer.
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IGF-1 axeln har betydelse för symptomför-
bättring efter träning (4). Träning i rimliga 
doser kan bidra till att mobilisera IGF-1 
och påverka metabola faktorer som leptin 
och resistin. Funktionen i IGF-1 axeln (Fi-
gur 1) kan förklara en del av variationen av 
smärta vi såg i stavgångsstudien. Därför är 
det angeläget att klarlägga hur mobilisering 
av IGF-1 påverkas av konditions- respekti-
ve styrketräning vid fibromyalgi och annan 
reumatisk sjukdom. Även intensitet, upp-
trappning och träningsfrekvens är frågor av 
praktisk betydelse. 

Adipokiner är faktorer ursprungligen 
identifierade i fettväven vilka senare visats 
ha viktiga funktioner av såväl inflamma-
tion som reglering av näringsintag och en-
erginivåer. Leptin och resistin är exempel 
på sådana adipokiner. I våra studier har 
adipokinerna resistin och leptin associerat 
med grad av trötthet (5). Jämfört med nor-
malbefolkningen så är andelen personer 
med övervikt ökad bland de som drabbats 
av fibromyalgi och hög BMI hos dessa pa-
tienter korrelerar med högre nivå av smär-
ta och trötthet. Det finns även vissa tecken 
på att övervikt tenderar att dämpa eller 
fördröja symptomförbättring efter fysisk 
träning (5), vilket vi även funnit i en pågå-
ende studie. Fördjupade studier krävs för 
att förstå hur metabola faktorer, adipoki-
ner och IGF-1 kan bidra till optimal symp-
tomförbättring efter träning.

Styrketräning vid fibromyalgi allmän 
hälsa och smärthantering

I ett team med forskare från Göteborg, 
Stockholm och Linköping har vi nyligen 
genomfört en multicenterstudie om styr-
keträning för kvinnor med fibromyalgi. 
Sammanlagt 130 kvinnor med fibromyal-
gi randomiserades till styrketräning eller 
avspänningsträning, som fungerade som 
en kontrollintervention (6). Muskelstyr-
ka är påtagligt nedsatt hos kvinnor med 
fibromyalgi, och påverkar negativt de-
ras förmåga att klara dagliga aktiviteter 
och träningsformer som förutsätter en 
god muskelfunktion. Styrketräningspro-
grammet designades för att uppnå ökad 
muskelstyrka och allmän hälsa utan att 
riskera ökad smärta i samband med trä-
ningen. Träningen utformades utifrån en 
personcentrerad fysioterapeutisk modell, 
som innebar att tidigare erfarenheter av 
träning eller avspänning och eventuella 
hinder för genomförandet diskuterades 
vid ett individuellt möte mellan deltagare 
och den fysioterapeut som skulle ansvara 
för träningen. Deltagarens synpunkter in-
korporerades i träningsprogrammet som 
omfattade framför allt stora muskelgrup-
per i benen, men inkluderade även öv-
ningar för bål och armar. För att undvika 
aktivitetsutlöst smärta, och för att öka 
deltagarnas tilltro till förmågan att klara 
träningen, påbörjades träningen på låga 

belastningar, anpassad till varje deltagares 
förutsättningar. Höjning av belastningen 
utvärderades individuellt var 3-4 vecka i 
dialog mellan sjukgymnast och deltagare. 
Styrketräningen genomfördes två gånger i 
veckan i 15 veckor.

Även denna träningsmodell visade sig 
fungera väl. Enbart få deltagare avbröt trä-
ningen eller beskrev ökad smärta under 
träningsperioden. Resultaten visade att 
styrketräningsgruppen förbättrades signi- 
fikant med avseende på muskelstyrka, all-
män hälsa, smärta, smärthantering och 
socialt deltagande i vardagen jämfört med 
kontrollgruppen som tränat avspänning 
(6). En pågående studie visar att delta-
garna i styrketräningsgruppen har även 
förbättrats med avseende på trötthet. Del-
tagare i avspänningsgruppen förbättrades 
för muskelstyrka i arm och hand, vilket 
tros vara en effekt av minskad spännings-
grad i muskulaturen. 

Minskad smärta och trötthet vid fibro-
myalgi efter träning kan delvis bero på di-
rekta effekter i centrala nervsystemet. Eva 
Kosek och medarbetare har nyligen påvi-
sat normalisering av förbindelserna mel-
lan smärtområden och sensorimotoriska 
områden i hjärnan efter styrketräning (7). 

Förändringar i mikroRNA vid fibromyalgi 
För att komplettera studier på proteinni-
vå har vi även undersökt uttryck av mik-
roRNA molekyler vid fibromyalgi. Mik-
roRNA molekyler är mycket korta RNA 
strängar som har en viktig reglerande och 
koordinerande funktion vid reglering av 
geners aktivitet. En typ av mikroRNA kan 
nedreglera många olika gener genom spe-
cifik bindning till regulatoriska sekvens- 
er i messenger RNA (mRNA) molekyler. 
Vid undersökning av mikroRNA nivåer 
hos personer med kronisk smärta har vi i 
centrala nervsystemet och i blodet funnit 
förändrade nivåer av specifika mikroRNA 
varianter (8,9). Flera av dessa mikroRNA 
kan potentiellt reglera IGF-1 systemet. En 
av dessa är miR-145 som bland annat reg-
lerar IGF-1 receptor uttryck. Förändrade 
nivåer av bland annat miR-145 har också 
påvisats vid fibromyalgi av en annan grupp 
forskare (10).

Slutsatser
Studierna tyder på att adekvat utformad fy-
sisk träning främjar hälsa och fysisk funk-
tion vid fibromyalgi och annan långvarig 
smärta. På grund av smärta och andra hin-
der för träning är det viktigt att träningen 
planeras tillsammans med patienten och 
anpassas till hens utgångsläge, resurser och 
målsättningar. Metabola faktorer och IGF-
1/GH axeln bidrar till gynnsamma effekter 
av träning. Exakt vilken roll dessa faktorer 
har vid fysisk träning får utvisas av framtida 
studier.
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Den kroniska smärtpatienten utgör en 
särskild utmaning för de vårdgivare som 
möter henne, och inte minst läkaren. 
Inte sällan anses denna patient vara 
”svår”. För dessa patienter krävs extra 
kompetens och särskilda insatser för 
att kunna hjälpa på ett adekvat sätt och 
göra det bästa av situationen.

Diagnoser, som t ex reumatoid artrit, 
kan som regel ställas förhållandevis 
snabbt, särskilt om klinik och un-

dersökningar med status, blodprover och 
röntgen stämmer bra överens. Riktad be-
handling kan påbörjas i stort sett omgåen-
de, patienten blir relativt fort förbättrad 
med mindre trötthet och smärtor. Funktion 
och arbetsförmåga återkommer och livs-
kvaliteten blir i det närmaste återställd. Att 
vara läkare i dessa situationer känns posi-
tivt och är tillfredsställande.

Men det händer tyvärr ibland att man 
som reumatolog inte har lika bra fram-
gång med sina patienter och sin behand-
ling. Doktorn stöter på patrull i sin yr-
kesutövning. Patienten uppför sig inte 
som förväntat. Smärtorna i kroppen kvar-
står eller t.o.m. förvärras trots ”adekvat” 
smärtlindring i doktorns ögon. Patientens 
trötthet och orkeslöshet är fortfaran-
de förlamande och går inte att sova bort. 
Patienten kan även vara anklagande och 
krävande, d.v.s. en besvärlig eller ”svår 
patient”. Hon frågar om rätt diagnos har 
ställts? Är behandlingen verkligen riktig 
och adekvat? Och när läkaren på morgon- 
en ser dagens mottagningslista så känner 
han/hon en liten knut i magen och tänker 
”Å nej, inte denna besvärliga patient idag 
.....”. Jag kan ju ändå inte göra något för 
henne och jag känner mig alltid så illa till 
mods efter våra besök.

Vad ska man hitta på för en patient där 
allting redan är gjort men hon har det fort-
farande lika (eller mer) besvärligt än nå-
gonsin med smärtor och lidande? Ska jag 
som läkare helt släppa denna missnöjda 
patient och låta henne gå vidare till någon 
annan inom vården, eftersom jag ändå inte 
kan göra något för henne?! Och det vore 
ganska skönt att slippa ansvara för denna 
knepiga och besvärliga patients sjukdom 
och behandling.

Det finns inte så mycket vetenskap att 
luta sig mot när man ska finna vägledning 
för omhändertagande och behandling av 

denna grupp av patienter. Däremot finns 
det en hel del beprövad erfarenhet angå-
ende bemötande, bedömning och hand-
läggningsstrategier, som dock inte alltid 
går att enkelt nedteckna i ord och i allmän-
na rekommendationer. I referenslistan i 
slutet av detta kapitel finns några artik-
lar som belyser problematiken från olika 
aspekter, och ger en hel del råd och tips. 
Texten i denna artikel är en kortversion av 
ett kapitel i en smärtbok som publicerad-
es för 2 år sedan, se referens-listan (Nisell 
2014). Där skrevs en sammanställning av 
denna kunskap.

Definition av den ”svåra patienten”
Den ”svåra patienten” är en benämning 
på en patient som inte följer den normala 
regelboken och som på ett eller annat sätt 
ställer till bekymmer eller svårigheter, eller 
i hög grad utmanar läkarens kapacitet och 

förmåga. Ofta, åtminstone inom reumato-
login, är det fråga om en smärtpatient där 
utredningar och behandlingsinsatser av nå-
gon anledning inte har varit framgångsrika. 
Den svåra patienten kan givetvis ha andra 
problem än smärta – såsom inom t ex psy-
kiatrin med mer eller mindre allvarliga psy-
kiska tillstånd eller personlighetsstörning-
ar - men i denna framställning blir det med 
fokus på kronisk värk. Patienten har ofta 
blivit missförstådd eller sviken av sjukvår-
den och har inte sällan ”taggarna” utåt vid 
konsultationerna och litar inte riktigt på 
läkarna och sjukvården. Ofta har bemötan-
det i tidigare kontakter varit styvmoderligt, 
eller åtminstone upplever patienten det så. 
Respekt och empati från vårdens sida har 
kanske initialt, för många år sedan, funge-
rat men med tiden har även sådana funda-
mentala delar i bemötandet kommit i skym-
undan då patienten blivit alltmer krävande, 
besvärlig och ”svår” att handskas med.

Det finns olika försök att definiera ”den 
svåra patienten”. Ett sådant är en beskriv-
ning enligt följande (Pho 2011, översatt till 
svenska):

De patienter som anses svåra har mer än 
fem symtom, uttalade symtom eller psy-
kologisk störning eller är på något sätt 
dysfunktionella. Dessa patienter är min-
dre benägna att lita på eller att vara nöjda 
med sin läkare, och de är mer benägna att 
rapportera försämring av symtom ca två 
veckor efter läkarbesöket. Det är viktigt 
att notera att inte enbart patienten är an-
svarig part i mötet med läkaren. Yngre och 
mindre erfarna läkare, eller de med sämre 
social kompetens drabbas oftare av ”svåra 
patienter”. Således är läkarens roll också 
viktig och utifrån patientens perspektiv kan 
patienten mycket väl anse – vid kontakter 
med sin läkare - att läkaren är ”ovanligt svår 
eller inkompetent”.

En annan definition av svåra smärtpa-
tienter (enligt Fishman) fokuserar på att 
denna typ av patient är:
• Svår att förstå 
• Svår att kunna närma sig 
• Svår att lita på 
• Svår att tillfredsställa 
• Svår att ha och göra med
• Avvikande, konstig, oflexibel och/eller 

mycket envis.
Dessa patienter förorsakar inte sällan 

obehag eller pinsamheter i samband med 
konsultationer och vårdkontakter och får 
läkarna (och även övriga vårdgivare) att 
känna sig dåliga, inkompetenta och/eller 
usla. Dock framkommer inte hur många av 
beskrivningarna ovan som ska vara upp-
fyllda för att patienten ska anses eller de-
finieras som ”svår” men förmodligen kan 
det räcka med någon eller ett par stycken.

Läkarbesöket och de 10 tipsen
Som läkare har man givetvis en mycket spe-
ciell roll gentemot sin patient. Inte enbart 
att patienten är i en beroendeställning och 
kan ha väntat mycket länge för en specifik 
läkar- eller vårdkontakt, utan som läkare 
representerar man även medicinsk kun-
skap, erfarenhet och kompetens. Förvänt-
ningarna kan ibland vara orealistiska inför 
den kommande konsultationen. Eftersom 
smärta är ett symtom som i hög grad är 
besvärande och tär på krafter och person, 
påverkar sömn och familjeliv, är dessa pa-
tienter ofta trötta och irriterade. En smärt-
patient har inte sällan särskilda och speci-
fika behov, såsom en stark önskan att bli av 
med smärtan, eller åtminstone att erhålla 
en väsentlig lindring av den.

”Den svåra patienten har inte 
sällan taggarna utåt vid

konsultation hos läkarna”

Den svåra smärtpatienten
inom reumatologin
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Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

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

ALLT I 
DEN HÄR
ANNONSEN 
ÄR GRATIS.  
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Läkaren kan och bör vara ordentligt förbe-
redd inför mötet med smärtpatienter som 
bedöms som svåra. Här följer 10 strategis-
ka tips till läkaren inför konsultationen för 
att mötet och handläggningen ska utfalla så 
bra som möjligt. 
1. Var förberedd, var ordentligt påläst, 

dels avseende eventuell remiss- och 
journaltext och sjukdomshistorik, dels 
avseende genomförda undersökningar 
och deras resultat (såsom blodprover, 
röntgen mm).

2. Ta dig tid, gärna extra tid (dubbel mot-
tagningstid?!) om möjligt. Om det just 
denna dag inte finns någon extra tid så 
boka ett återbesök inom kort. Har du 
dåligt med återbesökstillfällen inom 
närmaste framtiden, boka ett telefon-
samtal men kom ihåg att det fysiska 
mötet är nästan alltid överlägset annan 
typ kommunikation, eftersom minspel 
och kroppsspråk ofta ger bra informa-
tion hur patienten verkligen har det 
och upplever sin situation. 

3. Kommunicera, ställ frågor, visa em-
pati, se till att ha ett bra och profes-
sionellt bemötande. På motsvarande 
sätt som delad glädje är dubbel glädje 
är också delat lidande halverat lidan-
de. Men du ska inte som läkare och 
vårdgivare ”lida” alltför påtagligt, utan 
snarare delta och vara medkännande, 
dvs visa empati. I en bra kommunika-
tion ingår ett gott bemötande – dvs att 
visa respekt, och försöka se patienten 
och hennes situation i helheten. Hälsa 
ordentligt i samband med mötet, titta 
ordentligt på din patient och se henne 
i ögonen. Visa att du ser henne.

4. Lyssna och lär. Se gärna patienten som 

en utmaning, försök förstå hennes situ-
ation, frustration, lidande och smärta. 
Låt patienten få berätta om sina besvär 
utan att bli avbruten. Lär av patienten 
och försök förstå hennes tankegångar 
och mål.

5. Utför en ordentlig undersökning (sta-
tus) av patienten med mycket beröring. 
I samband med handstatus, känn på 
patientens hud, leder, senor, ligament 
och muskler, palpera gärna även de 18 
fibromyalgi-punkterna och bedöm om 
patientens tryckömhet. Professionell 
beröring av patienten kan dessutom 
vara en viktig del i kontaktbyggandet 
och även i behandlingen. Du både ser 
och respekterar patienten samt förstår 
henne. 

6. Bedömning och behandling. Försök 
på ett pedagogiskt sätt förklara för 
patienten (och anhöriga om dessa är 
med) varför smärtorna är så pass ut-
talade, hur koppling finns mellan psy-
ke och somatik, vad som eventuellt 
kan göras för att minska eller lindra 
smärtproblemet. Ge information om 
fysiologi och neuroanatomi. Ge infor-
mation om forskning, nya möjligheter 
till utredning och behandling i fram- 
tiden. Försök ingjuta ett visst hopp, 
trots kanske en svår situation just nu. 

7. Hjälp och stöd patienten, visa att du 
tror på henne, att hon förmår vara fy-
siskt aktiv, äta och sova bra. Även att 
hon kan klara av hantera sitt smärtpro-
blem (coping), dvs stötta patienten i 
följande tankegångar: ”trots att smär-
tan är lika uttalad kan jag som patient 
klara att göra saker ändå, jag försöker 
att inte bry mig lika mycket, smärtan är 

ju inte ”farlig” och jag har ju faktiskt 
vissa funktioner kvar som jag kan ut-
nyttja (…. trots min dåliga rygg och sva-
ga ben som ger smärta, klarar jag fort-
farande att sitta någon timme framför 
datorn och surfa ut i världen).” 

8. Vid behov, skriv remisser till andra 
vårdgivare, till exempel till rehabili-
teringsinstanser. Men också våga och 
kunna säga nej till ytterligare under-
sökningar eller utredningar, om såda-
na inte är motiverade, och samtidigt 
förklara och motivera varför.

9. Acceptera patientens behov, personlig-
het och sätt. Inte bara acceptera utan 
kräv samtidigt patientens deltagande 
i behandlingen och dess upplägg med 
långsiktiga mål och mer kortsiktiga, 
gärna konkreta delmål.

10. Återbesök och uppföljning. Släpp inte 
patienten vind för våg. Se till att föl-
ja upp och att patienten vet om det. 
Glöm inte att boka extra mycket tid i 
samband med återbesöket då dessa 
patienter som regel kräver mer tid än 
normalt. Visa att du bryr dig, att du 
verkligen vill patientens bästa och att 
hon är betydelsefull för dig.

Teambedömning
Att arbeta i ett multiprofessionellt smärt- 
team är som regel mycket fördelaktigt vid 
bedömning och terapeutisk kontakt med 
den kroniske smärtpatienten, inte enbart 
konkret för den aktuella patienten, utan 
även för läkaren och de övriga vårdgivare 
som är berörda. Fördelarna är:
• Bra för patienten - får mer professio-

nell bedömning av flera olika yrkes-
utövare och därmed större möjlighet 
till hjälp. Får mer uppmärksamhet och 
”blir sedd” (dessa patienter har ofta 
blivit missgynnade eller illa behandla-
de i vården under lång tid).

• Bra för vårdgivaren. Det är mycket krä-
vande såsom vårdgivare att ta hand om 
svårbehandlade kroniska smärtpatien-
ter. De kan ”suga musten” ur en, eller 
vara ”energi-dränerande” såsom ett 
svart hål där all kraft försvinner och 
inget kommer ut tillbaka. Vårdgivaren 
måste ge och ge och ge, men får inte 
mycket tillbaka. Det är således viktigt 
att vårdgivaren får möjlighet att ”fyl-
la på”, annars är risken stor att hon/
han inte orkar fortsätta sitt arbete med 
dessa patienter.

Ett smärtteam kan bestå av minimum 
2-3 personer, men om teamet har möjlig-
het att vara något större, fyra eller kan-
ske fem vårdgivare är det som regel ingen 
nackdel. Läkaren är obligat och har störst 
medicinsk kompetens och bredd i smärt-
teamet, därutöver kan/bör det finnas en 
sjuksköterska, sjukgymnast, kurator/psy-
kolog och eventuellt en arbetsterapeut.

Figur. Negativ och ond smärtspiral som kan vara mycket svår att bryta och komma ur då smärta föder mer smärta och dessutom en 
mängd andra negativa konsekvenser. Illustratör Sonja Kosek. Med godkännande från Studentlitteratur 2014. 
 

Negativ och ond smärtspiral som kan vara mycket svår att bryta och komma ur då smärta föder 
mer smärta och dessutom en mängd andra negativa konsekvenser. Studentlitteratur 2014 och il-
lustratör Sonja Kosek, vilka givit godkännande.
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Alla bör givetvis ha ett särskilt intresse för 
omhändertagande och behandling av smär-
ta samt därmed av smärtpatienter, och även 
vara utrustade med bra samarbetsförmåga 
och gott tålamod.

Tyvärr har smärt-teamsverksamheten 
under de senaste åren dragits med krym-
pande resurser och teamarbetet snarare 
minskar än ökar inom reumatologin. Att 
på ett bra sätt och med god kvalitet och 
med smärtteam som bas, ta hand om pa-
tienter med kroniska smärtor belastar eko-
nomin. Det är inte alltid enkelt att visa att 
åtgärderna faktiskt är kostnadseffektiva, 
och sådana svårigheter leder till att den-
na typ av insatser som regel inte kan pri-
oriteras. Således är smärtteamarbete ofta 
ekonomiskt olönsamt på kort sikt men på 
lång sikt och i ett större samhällsperspek-
tiv finns idag såväl vetenskaplig förankring 
som praktisk erfarenhet som stödjer den-
na typ av verksamhet.

Rädsla, undvikandebeteende och nega-
tiv smärtspiral
Många kroniska smärtpatienter har psyko-
logiska ”pålagringar” på sin smärtproble-
matik, vilket i sig inte är konstigt. Vem ork- 
ar egentligen stå ut med ständig värk? Det 
är klart att man påverkas av denna konstan-
ta smärta och det är givetvis inte märkligt 
att dessa patienter kan uppföra sig som om-
givningen kan uppfatta som besynnerligt, 
beteenden som kan synas vara avvikande 
eller svårbegripliga, såsom att plötsligt resa 
sig och gå ifrån ett möte, att få förhållande-
vis oprovocerade aggressiva utfall, att inte 
klara av att passa tider, att undvika vara 
med på till synes trevliga aktiviteter eller 
tillställningar mm. Humöret kan således 
svänga och retligheten öka hos den som 
bär på mycket smärta. Följaktligen, smärta 
ger trötthet och trötthet ger lägre presta-
tionsförmåga och irritation vilket i sin tur 
ger mer smärta, sämre relationer, ekonomi, 
självförtroende, självkänsla mm. (se figu-
ren) Det blir en ond och negativ spiral och 
patienten drar sig undan allt mer och livet 
begränsas påtagligt. Givetvis är det minst 
sagt ansträngande och jobbigt att ha ont 
mer eller mindre jämt och samtidigt behö-
va konstatera att mycket av ens drömmar, 
planer och mål inte går att förverkliga. 

Vid behandling enligt Acceptance and 
Commitment Therapy (ACT), som är en 
variant av kognitiv beteendeterapi, beak-
tas detta med patientens reaktioner och 
beteende kopplat till smärtproblematiken. 
Den smärtdrabbade får träna på sina räds-
lor och successivt vinna mark framåt för 
att erhålla bättre livskvalitet i tillvaron, 
trots att smärtan i sig inte minskar (Wik-
sell 2014).

Behandling
”Om allt redan är gjort finns ju inte något 

mer som jag kan erbjuda denna patient i be-
handlingsväg.”

Denna typ av uttalande kan man givet-
vis stöta på när det gäller svårbehandlade 
smärtpatienter och kanske ibland även ytt-
ra själv i sin egen frustration att inte kunna 
hjälpa patienten på ett tillfredsställande 
sätt. Men kan det verkligen vara så att ”allt 
är gjort”? Kan det ligga till på det viset att 
det inte finns något mer att göra över hu-
vud taget?

Svaret på dessa frågor torde vara nej. 
Det finns i princip alltid något man ytter-
ligare kan göra. Kan man inte bota patien-
tens sjukdom eller smärtproblem går det 
som regel att lindra smärtorna åtminstone 
till viss del. Är det svårt att lindra på ett 

bra sätt går det alltid att trösta, d.v.s. att 
lyssna, visa empati och vara medkännan-
de. Sådan insats kan vara mycket värd för 
smärtpatienten, medmänskligt och delat 
lidande blir minskat (halverat?) lidande 
för den drabbade.

Det pågår mycket forskning inom smärt-
behandlingsområdet, och det finns alltid 
utrymme för att ingjuta ett visst hopp om 
nya eller kommande behandlingar. 

Var inte rädd för att använda placebo 
effekten
Placebo betyder ”positiv förväntan”. Förr, 
d.v.s. för några decennier sedan när förfat-
taren till denna artikel var ung läkarstudent 
på 1970-talet, ansågs nyttjande av place-
boeffekten som ”fusk”. Det var inte OK att 
”lura” patienten med någon behandling el-
ler åtgärd som inte var bevisat och objektivt 
sett effektiv. Tvärtom, så skulle placeboef-
fekter undvikas så långt som möjligt då det-
ta kunde riskera leda till försämring på sikt. 

Men idag anses inte utnyttjande av pla-
ceboeffekten vara något negativt. Det finns 
vetenskapligt stöd för att placebo ger upp-
hov till fysiologiska förändringar i centrala 
nervsystemet och att dessa reaktioner på-
minner om de som uppkommer vid vissa 
centralt verkande analgetika.

På motsvarande sätt som placebo har 
positiva effekter vid smärtbehandling har 
”nocebo” (negativ förväntan) negativa ef-
fekter och ska undvikas så långt som möj-
ligt vid smärtterapier. Konklusionen blir 
att det är viktigt, för att inte säga avgörande, 
att ha patienten ”med sig” i all form av kro-
nisk smärtbehandling och att inte sätta in 
åtgärder mot patientens önskan eller över- 
tygelse, även om sådana insatser rent ve-
tenskapligt torde ha en god eller åtmins-

tone hygglig smärtlindrande effekt. Om 
patienten inte är med på noterna är risken 
alltför stor att det i patientens perspek-
tiv bara blir ännu ett nytt misslyckande i 
smärtbehandlingen. 

Slutord/sammanfattning
”Svåra patienter” kan definieras på många 
olika sätt men gemensamt är att de utgör en 
särskild utmaning för vården. Det är som 
regel fördelaktigt att arbeta i multiprofes-
sionella team kring dessa patienter som 
ofta har en besvärlig smärtproblematik, 
dels för patientens skull för att kunna ge en 
bra och optimal vård, dels för vårdgivarens 
skull. Även om behandlingsförsök och olika 
åtgärder misslyckas nästan jämt på dessa 
”svåra patienter”, är det viktigt att inte ge 
upp. Som vårdgivare måste vi kunna och 
orka vara patientens stöd. Kan vi inte bota, 
kan vi ofta lindra, kan vi inte lindra kan vi 
alltid trösta, hålla handen och ge stöd och 
vara empatiska. Detta kan betyda mycket 
för en hårt drabbad person, även om pro-
blem i form av smärtor finns kvar. 

Ralph Nisell
Docent, överläkare

Reumatologiska kliniken, Karolinska
Universitetssjukhuset,  Stockholm

ralph.nisell@karolinska.se
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Biträdande handledare
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Bakgrund
Trötthet är ett vanligt förekommande sym-
tom bland personer med reumatoid artrit 
(RA) vilket har kommit att uppmärksam-
mas allt mer och ur ett patientperspektiv 
anses denna trötthet vara en av de vikti-
gaste frågorna inom RA. Tillsammans med 
smärta beskrivs tröttheten vara det mest 
framträdande symtomet vid sjukdomen 
och beskrivs ofta vara mer besvärande och 
ha större inverkan på livet än smärta.

Den farmakologiska behandlingen av 
RA har avsevärt förbättrats vilket medfört 
att inflammationskontroll oftast kan upp-
nås. Trots detta beskrivs trötthet hos över 
80% av personer med RA varav hög grad av 
trötthet rapporteras av omkring 40%. Tra-
ditionellt har trötthet vid RA förknippats 
med inflammation, men ny forskning visar 
endast ett svagt samband mellan trötthet 
och sjukdomsaktivitet. Starkare samband 
finns mellan trötthet och skattning av ge-
nerell hälsa, oro och smärta. 

Fysisk aktivitet är en icke-farmakologisk 
behandling med störst evidens att kunna 
minska trötthet hos personer med RA men 
att orka motionera och träna är svårt för 
den som är trött.

Det övergripande syftet med avhand-
lingen var att söka fördjupad kunskap om 
trötthet hos personer med RA i arbetsför 
ålder och att utveckla en personcentrerad 
fysioterapeutisk behandlingsmodell för att 
lindra tröttheten och dess konsekvenser i 
vardagen.

Deltagare i arbetsför ålder rekryterades till 
studierna via reumatologkliniken, Sahlgren- 
ska Universitetssjukhuset, Göteborg. 

Resultat
Studie 1
I en kvalitativ intervjustudie i fokusgrupper 
(n= 25) fann vi att trötthet har stor inverkan 
på vardagsliv och hälsa hos personer med 
RA. Deltagarna kämpade för att inte låta 
sin trötthet påverka arbetet, och beskrev 
trötthet och utmattning efter en arbetsdag. 
Det ökade behovet av vila och sömn orsaka-
de en obalans i det dagliga livet. Känslor av 
frustration och skam var centrala när del-
tagarna tvingades avstå från önskade akti-
viteter och inte uppnådde sina mål i livet. 
Deltagarna uttryckte även vikten av att hål-
la skenet uppe och leva så normalt som möj-
ligt för att undvika att uppfattas som lata, 
gnälliga och tråkiga. De förväntade sig inte 
att få förståelse för sin trötthet och var där-
för försiktiga när de kommunicerade med 

andra kring denna. Deltagarna upplevde 
inte heller att tröttheten var något som togs 
på allvar i kontakten med sjukvården, vilket 
resulterade i att deltagarna själva tog an-
svar för att hantera sin trötthet. 

Studie 2 och 3
I en longitudinell studie med sju mätningar 
under fyra årstider (n=65) fann vi att trött-
heten hos deltagarna varierade över tid 
med högre fysisk trötthetsnivå under vin-
termånaderna. Smärttröskel och depressi-
va symtom var de faktorer som bäst kunde 
förklara och predicera trötthetens variation 
över tid.

Studie 4
Utifrån våra resultat i studie 1-3 utveckla-
de vi en personcentrerad fysioterapeutisk 
behandlingsmodell för att minska trötthet 
och aspekter relaterade till trötthet, vars 
effekter vi undersökte i en randomiserad 
kontrollerad studie (n=70). Personer med 

Fatigue in persons with
rheumatoid arthritis

A person-centered physical therapy approach
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RA och en trötthet över 50 på VAS (0-100) 
inkluderades i studien. Interventionen in-
riktades på hälsofrämjande fysisk aktivitet 
och balans i vardagen och utgick från per-
soncentrerade principer där fysioterapeut 
och deltagare gemensamt utformade be-
handlingsplanen utifrån varje deltagares 
livssituation. Det handlade om hur fysisk 
aktivitet kunde integreras i vardagen utan 
att öka stress och trötthet samt att identi-
fiera situationer där tröttheten utgjorde 
ett problem och försöka få orken att räcka 
till bättre. Kontrollgruppen fick sedvanligt 
omhändertagande på kliniken. Interven-
tionen visade på betydande effekter efter 
3månader för interventionsgruppen jäm-
fört med kontrollgruppen avseende trött-
het (p<0.05), fysisk funktion (p<0.05) och 
hälsa (ängslan) (p<0.01). Kvarstående ef-
fekter 3 månader efter avslutad interven-
tion sågs i interventionsgruppen jämfört 
med kontrollgruppen för de fysiska aspek-
terna av trötthet (p<0.05), fysisk funktion 
(p<0.01) och hälsa (ängslan och livskvali-
tet) (p<0.05).

Slutsatser
Sammanfattningsvis visar avhandlingen att 
tröttheten medför betydande konsekvenser 
för personer med RA i arbetsför ålder, vil-
ket uppmärksammar vikten av att utveckla 

nya behandlingsstrategier riktat mot trött-
het. Tröttheten varierade signifikant under 
ett år. De fysiska aspekterna av trötthet var 
högst under vintern, vilket kan betyda att 
fysisk aktivitet för att minska tröttheten, är 
särskilt viktig under vintern. Smärttröskel 
och depressiva symptom visade sig ha be-
tydelse för trötthetens variation över tid. 
Personcentrerad fysioterapi med fokus på 
hälsofrämjande fysisk aktivitet och balans i 
vardagen visade på förbättringar avseende 
både trötthet, fysisk funktion och hälsa och 
är en behandling som kan rekommenderas 
för att minska trötthet hos personer med 
RA.
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munication, and strategies for handling fati-
gue in persons with rheumatoid arthritis of 
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ations in fatigue in persons with rheumatoid 
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kelet Disord. 2016;17(1):59
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Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sektionen för 
hälsa och rehabilitering, Fysioterapi, Sahlgrenska akademien, 
Göteborgs Universitet. caroline.feldthusen@vgregion.se
Arbetar kliniskt som fysioterapeut på reumatologkliniken, 
inom verksamheten för arbetsterapi och fysioterapi.
Avhandlingen skrevs i samarbete med Centrum för person-
centrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC), www.gpcc.
gu.se. I den närmaste framtiden kommer jag att arbeta kli-
niskt och forska på deltid. Bl.a. planerar vi en uppföljande 
studie där vi vill titta på hur deltagarna klarade att hantera 
sin trötthet efter studiens slut.
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Bakgrund
Reumatoid artrit (RA), ledgångsreuma-
tism, är en kronisk autoimmun sjukdom 
som drabbar strax under 1 % av den vuxna 
befolkningen, huvudsakligen kvinnor. Av 
ännu okänd anledning angriper immunför-
svaret framförallt ledvävnad i händer och 
fötter, men alla leder kan angripas och även 
andra organ såsom lungsäck, hjärtsäck eller 
blodkärl. Sjukdomens svårighetsgrad va-
rierar. Vissa individer har ett snabbt sjuk-
domsförlopp med aggressiv sjukdom som 
bryter ner brosk och ben, vissa har ett lug-
nare förlopp. En tidig diagnos och snabbt 
insatt behandling är ett viktigt steg för att 
förhindra permanenta skador. 

Vad som orsakar sjukdomen är till stor 
del okänt. Ärftliga faktorer, liksom miljö-
faktorer (t.ex. rökning) bidrar till ökad risk 
att insjukna i RA. 

Autoantikroppar karaktäristiska för RA 
ingår som en del i diagnosen. Dessa au-
toantikroppar är också av vikt för tidig 
diagnos. De två vanligaste autoantikrop-
parna förekommer hos ca 70% av patien-
terna, reumatoid faktor (RF) och antikrop-
par mot citrullinerade proteiner/peptider 
(ACPA). ACPA är ett samlingsnamn för 
många olika antikroppar mot citrullinera-
de peptider. Den vanligast förekommande 
antikroppen i diagnostiska sammanhang 
är antikroppar mot cyklisk citrullinerad 
peptid (CCP2). Både ACPA och RF går att 
påvisa i blodprov flera år före första symp-
tomen uppträder. 

Syftet med denna avhandling var att för-
söka identifiera faktorer av betydelse för 
utvecklandet av RA. 

I delarbete I analyserades blodprover 
från Medicinska Biobanken i Umeå från 
386 individer som donerat 717 prov inn-
an insjuknandet i RA (pre-symptomatis-
ka individer). För 204 av dem fanns även 

blodprov från diagnostillfället tillgängligt. 
Utöver dessa identifierades även 1305 kon-
trollindivider från Medicinska Biobanken 
i Umeå med liknande köns- och åldersför-
delning som hos de pre-symptomatiska 
individerna. Alla prover analyserades för 
nivåer av tio olika ACPA samt anti-CCP2. 
Resultaten visade att fem av dessa ACPA 
var signifikant förhöjda redan innan symp-
tomdebut jämfört med kontroller. Resulta-
ten visade också att antalet ACPA ökar ju 
närmre symptomdebuten provet är taget. 

I delabete II analyserades en subgrupp 
av de individer som ingick i delarbete I. 
Blodproven analyserades för nivåer av en 
ny antikropp, antikroppar mot karbamyle-
rade peptider/ proteiner (anti-CarP). 
Anti-CarP antikroppar påvisades i signifi-
kant högre nivåer både innan sjukdomsde-
but och vid diagnostillfället, jämfört med 
kontroller. För patienterna fanns även 
röntgenbedömningar av hand- och fotle-
der. De individer där anti-CarP antikrop-
par påvisats innan symptomdebut visade 
högre grad av skadade leder vid diagnos-
tillfället. 

I delarbete III analyserades en sub-
grupp av de individer som ingått i delarbe-
te I där huvuddelen även ingått i delarbete 
II. Blodproven analyserades för RF av tre 
olika isotyper, varianter av immunglobu-
liner (Ig), IgA, IgG och IgM. Förekomsten 
av de tre RF-isotyperna relaterades till fö-
rekomsten av de tio ACPA och anti-CarP 
antikropparna. Samförekomst av flera av 
dessa innan symptomdebut var associerad 
med mycket hög risk att senare insjukna i 
RA. 

I delarbete IV analyserades immuncel-
ler i blod från patienter med RA, deras 
förstagradssläktingar (syskon, barn el-
ler förälder) och friska kontroller. En del 
av cellerna stimulerades med anti-CD40 
antikroppar, den andra stimulerades inte. 
Därefter analyserades förekomst av B-re-
gulatoriska celler samt att skillnaden mel-
lan före och efter stimulering beräknades. 
Friska kontroller visade sig reagera star-
kast på stimulering, medan cellerna från 
både patienter och deras förstagradssläk-
tingar reagerade mindre.

Denna lägre responsgrad skulle kunna 
ge en ökad mottaglighet för utvecklandet 
av RA. 

Slutsatser
Många år innan symptom uppträder finns 
mätbara förändringar i blodet hos indi-
vider som kommer att utveckla RA. Både 
högre nivåer av och antal av ACPA, anti-
CarP- antikroppar och RF av IgA, IgG och 
IgM isotyp kan påvisas flera år innan symp-
tomdebut. Förekomst av kombinationer av 
dessa antikroppar är förenat med hög risk 
att insjukna i RA senare. B-regulatoriska 
celler från förstagradssläktingar till pa-
tienter med RA visade sig vara funktionellt 
sämre än hos kontroller, vilket skulle kunna 
bidra till att de är mer inflammationsbe-
nägna, precis som deras släktingar med RA. 
Sammantaget bidrar dessa fynd till infor-
mation om hur sjukdomen utvecklas och 
även hur stor risk en individ har att insjuk-
na i RA och efterföljande sjukdomsförlopp.
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Förekomst av
immunologiska markörer
som föregår debuten av reumatoid artrit

Mikael Brink
Med stud, Med. Dr och förste forskningsingenjör Mikael Brink
Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin / Reumatologi, 
Umeå. mikael.brink@umu.se

Idag jobbar Mikael Brink deltid och fortsätter med sin forsk-
ning kring pre-symtomatiska individer före diagnos av ev reu-
matoid artrit i Solbritt Rantapää-Dahlqvists grupp samtidigt 
som han läser sista terminen på läkarprogrammet.

Kumulativ procent positivitet för reumatoid fa- 
ktor av IgA-, IgG-, IgM-isotyp och antikroppar 
mot cirullinerat fibrinogen (Fib)β36–52, α-enolas 
(CEP-1) och filaggrin, baserat på alla i studien till- 
gängliga pre-symptomatiska prov.
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SRFs JUBILEUMSSTIPENDIE ·  SRF

Svensk Reumatologisk
Förenings Jubileumsstipendium 

till forskare inom reumatologi

Summa:
100 000 SEK – utdelas som stipendium varav 75% utgörs 
av ett forskningsstipendium som förvaltas av stipendi- 
atens forskningsinstitution, och 25% är ett personligt pris.

Målgrupp
Stipendiet kommer att delas ut till en etablerad forskare 
inom reumatologi som bedriver aktiv och framgångsrik 
forskning, samt är ordinarie medlem i Svensk Reumatolo-
gisk Förening. Sökande ska ännu ej ha erhållit akademisk 
tjänst i form av professur – omfattar även adjungerad pro-
fessur, medan forskare med lektorat kan nomineras.

Ansökan skrivs på engelska och skall innehålla:
• Ett nomineringsbrev från en senior kollega, väl för-

trogen med ditt arbete
• CV (max två A4-sidor) med separat publikationslista 

(tydligt redovisad i originalartiklar, reviews/bokka-
pitel och konferensbidrag)

• En kort beskrivning av aktuell forskning (max tre A4- 
sidor)

• Vid bedömning av ansökningar kommer särskild vikt 
att läggas på forskningens vetenskapliga kvalitet och 
potentiella betydelse för reumatologins utveckling. 
Stipendiaten utses av Svensk Reumatologisk Före- 
ning.

Sista dag för ansökan:
Den 15 maj 2016.

Beslut:
Utifrån bedömningar av en sakkunnigkommitté utsedd 
av vetenskaplig sekreterare utses pristagaren formellt av 
Svensk Reumatologisk Förenings styrelse.

Offentliggörande:
Vid Reumaveckan i Umeå den 13–16 september 2016.

Skicka ansökan elektroniskt till:
Marcus Rehnberg, koordinator SRF.
koordinator@svenskreumatologi.se

100 000 SEK
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18 apr SK-Kurs, Grundläggande immunologi och
 immunologiska sjukdomsmekanismer för 
 blivande reumatologer
 18-22 april
 Göteborg

27 apr Swedish imaging summit - 
 reumatologisk bilddiagnostik
 27 april
 Elite Hotel Marina Plaza, Helsingborg

12 maj Nationella ST-dagarna i Reumatologi 2016
 12-13 maj
 Nya Varvet studios, Göteborg

8 jun EULAR 2016
 8-11 juni
 London

1 sep 36th Scandinavian Congress of Rheumatology  
 1-3 September
 Harpa, Reykjavik
 http://scr2016.is/
 
13 sep Reumaveckan
 13-16 september 2016
 Umeå

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

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

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

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

ReumaKalender

Information/program/inbjudan återfinnes i Reumakalendern på

www.svenskreumatologi.se




