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Så är vi då redan på hösten – nu med 
några dagars brittsommar – efter en 
lite kall och blåsig sommar. Åtminstone 
på Sveriges framsida.

Under september 2017 har vi haft 
såväl mycket välbesökta Reumada-
gar i Västerås som välarrangerade 

dagar av Reumaforum 2017 i Stockholm 
vilket behandlade aktuell och kommande 
forskning om reumatoid artrit. Dessa två 
evenemang kommer att skildras i nr 7/2017 
av ReumaBulletinen. Innevarande nummer 
är ändå sprängfyllt av material. 

Sammantaget visar dessa möten att 
svensk reumatologi har stor vitalitet och 
också att vi just nu ser en generations-
växling. Medan den gamla generationen 
matades med rehabilitering, ortopediska 
operationer och guld är dagens generation 
reumatologer uppfödd med cytokiner, för 
varje år nya selektiva immunmodulatorer 
och en fast förvissning om att inflamma-
tionens detaljerade bakgrund i miljö och 
arv undan för undan kartläggs. Just vår 
specialitets äktenskap med immunologin 
på 70-80-talet parat med uppbyggnaden 
av väldefinierade patientkohorter i register 
från 90-talet och framåt gör att vi ligger i 
framkant som specialitet. 

Jag tror också att det är viktigt att ha en 
expansionistisk syn på sitt verksamhetsom-
råde. Andrzej Tarkowskis ord om att ”Allt 
är reumatologi tills motsatsen är bevisad” 
gör att vi till skillnad från många andra 
specialiteter inte försnävar oss. Varför tar 
t.ex inte ortopedin ansvar för all icke-in-
flammmatorisk sjukdom i rörelseapparaten 
eller lungmedicin för alla yttringar av sar-
koidos? I detta sammanhang är det viktigt 
med en aktiv rekryteringspolicy, dvs att all-
tid försöka rekrytera in nya ST-läkare. Om 
vår forskningsaktivitet skall fortsätta att 
utvecklas krävs betydligt fler läkare – även 
på länssjukhus. Forskning och utveckling 
kräver att forskningsverksamheten inte 
krockar med sjukvårdskrav – vi måste vara 
tillräckligt många för att klara båda bitarna. 
Mer om detta kommer på Utvecklingsda-
gen 30 november 2017.

Nu till detta nummer av RB
Årets Cutting Edge ordnades av Anders 
Bengtsson, Carl Turesson och Michael 
Collins. Svensk reumatologis nestor Frank 
Wollheim berättar om detta möte i såväl 
text som bilder. Här finns rapport om före-

drag om ny behandling av reumatisk sjuk-
dom och om olika miljömässiga riskfaktorer 
inklusive rökning och p-pilleranvändning. 
Glykosyleringens betydelse avhandlas. Ett 
föredrag behandlade trombocytens roll i 
immunsystemet. Trombocyten stimulerar 
bl.a. regulatoriska T- och B-celler och bi-
drar till andra immunologiska händelser. 
Just studier av olika aktörer i immunsys-
temet ökar förståelsen av vad som händer 
i inflammerad vävnad och ökar möjligheten 
till ytterligare mer selektiv behandling av 
olika inflammatoriska tillstånd. Intresset 
för trombocyten kommer att öka.

Per Lundblad rapporterar förtjänstfullt 
om Post-EULAR-möte i Malmö med An-
ders Bengtsson och Carl Turesson som 
moderatorer. Denna typ av arrangemang 
är viktiga och ökar snabbheten med vilken 
medicinska nyheter når svensk sjukvård.

Eva Nordin rapporterar om Almedalen 
2017 där reumatologin arrangerade flera 
debatter ihop med Reumatikerförbundet. 
Viktigast var kanske frågan om vårdval 
reumatologi i Stockholm där ju alliansens 
vårdvalsförslag föll i sista minuten och 
reumatologin i Stockholm därigenom inte 
styckades sönder. Stockholms läns lands-
ting (SLL) borde ge reumatologin i länet 
den summa som vårdvalet hade kostat för 
att därigenom stödja sin egen verksamhet. 
Det är en aning förbryllande att SLL inte 
stöttar sin egen verksamhet utan istället vill 
att externa aktörer skall ta över. Bäst vore 
väl att tillföra resurser att genomföra ett 
kontinuerligt förbättringsarbete inom reu-
matologin för att de egna enheterna skall 
producera så bra och effektiv reumavård 
som möjligt i nära samarbete med den ve-
tenskapliga utvecklingen.

Vidare skriver Eva Nordin om den pågå-
ende RULe-kursen. Vår specialitet är unik 
vad gäller satsningen på ledarskap. Hennes 
text beskriver bakgrund och deltagarnas 
synpunkter. En stark specialitet får fram 
sina egna ledare.

ST-läkarna Erik Myrberg (text) och Mar-
tin Joelsson (bild) från Göteborg berättar 
om de Nationella ST-dagarna i Stockholm 
i maj-17. Man berömmer de kliniskt-veten-
skapliga föreläsningarna men saknade dis-
kussioner om ST-utbildningen som sådan. 
Kanske skall man framöver också diskutera 
vad som händer när AT blir BT (=bastjänst-
göring). Hur påverkar det den framtida 
ST-utbildningen? Skall vi ta in nya ST-läka-
re redan under BT – dvs baka in BT i vår 

ST-utbildning? Här behövs kanske även de 
nuvarande ST-läkarnas synpunkter.

Ronald van Vollenhoven berättar om 
framtida behandlingar i detta nummers 
avsnitt av ´Historia med Ido´. Texten finns 
även i den nyutkomna boken Reumatolo-
gins Rötter. Ioannis Parodis – utöver sin 
egen krönika - ansvarar för fallpresentatio-
nerna i ´Ur vardagen´. Marit Stockfelt har 
skrivit facit till förra numrets fall. Som en 
parentes kan nämnas att Marit – ihop med 
Martin Joelsson och Jonas Mårtensson i 
Göteborg – har startat Reumapodden. Det-
ta är pod-radio som syftar till att öka kun-
skapen om reumatologi i sjukvården. Mer 
om detta i ett kommande nummer. Marie 
Holmqvist har skrivit en ST-krönika. Ralph 
Nisell – med gedigna meriter som bl.a. ti-
digare ordf i SRF - är nytillträdd register-
hållare för SRQ. Han utvecklar sina tankar 
inför sitt nya och omfattande uppdrag.

Trelleborg är månadens reumaenhet. 
Bengt Lindell reser runt och gör reporta-
ge av de mindre enheterna. Trelleborg står 
också för detta nummers omslagsbild.

Thomas Weitofts figur Pottholzt är ett 
uppskattat bidrag i tidningen liksom Kate-
rinas Cartoon.

Styrelsen bidrar med ledare, brev veten-
skaplig sekreterare, brev utbildningsansva-
rig samt presentation av de två nya styrel-
seledamöterna – Lotta Ljung, Umeå (vice 
ordförande) och Ylva Borgas, Malmö (yng-
reläkarrepresentant). Gerd-Marie Alenius 
och Vala Sigurdardottir lämnade styrelsen 
efter väl förrättat värv. Ett utförligt repor-
tage om Reumadagarna i Västerås kommer 
i nr 7/2017.

På Reumadagarna i Västerås utdelades 
SRFs andra jubileumsbok nämligen Reu-
matologins Rötter – om reumatologins 
medicinska historia. Förra året utkom bok-
en SRF 70 år om reumatologins organisa-
toriska historia. Alla som var på Reuma-
dagarna i Västerås erhöll var sitt exemplar 
av Reumatologins Rötter. De medlemmar 
som inte var i Västerås kommer att få ett ex 
skickat på posten. Om ni blivit utan så hör 
av er till tony@mediahuset.se.

Välkommen till ett fullmatat nummer av 
ReumaBulletinen.

Tomas Bremell
tomas.bremell@vgregion.se

Välkomna till ett nytt nummer 
av ReumaBulletinen

REDAKTÖRENS RAD · Tomas Bremell
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Brev från ordföranden
Som vanligt så här en bit in på hösten 
känns det plötsligt som att tiden går 
väldigt fort. Sommarens något lugnare 
tempo känns avlägset och alla deadli-
nes var igår.

Idag har jag varit på 8th International 
Forum for RA, 23-26 september, i Ka-
rolinska Institutets nya och vackra Aula 

Medica. Programmet är imponerande och 
lite annorlunda än på andra internationella 
kongresser jag har varit på. Här möts kli-
niker och forskare från hela världen för att 
verkligen tillsammans diskutera och förstå 
var vi står just nu och hur ”vi” (inte just jag 
kanske…) tillsammans i den internationella 
forskarvärlden kan komma vidare med nya 
idéer för att ännu bättre kunna behandla 
och kanske så småningom förebygga RA. 
Det var också annorlunda på så sätt att det 
inte fanns en massa företagssponsorer som 
hade utställningar och egna programpunk-
ter. Trots ett extremt intensivt program 
kändes det ändå lugnare och mer fokuserat. 

Årets Reumadagar i Västerås är avsluta-
de och jag väntar med spänning på utvär-
deringen. Det var rekordmånga anmälda, 
strax över 500! Uppslutningen var stor inte 
bara av läkare, utan också av omvårdnads-
personal, hälsoprofessioner och patient-
företrädare. Verkligen roligt att så många 
ville och hade möjligt att vara med. Själv 
tyckte jag att mötet var väldigt givande. Jag 
tyckte att det vetenskapliga programmet 
var väl avvägt med fokus på inflammatorisk 
systemsjukdom i de tre huvudsymposier-
na och artrit/spondylartrit i satellitsym-
posierna. Dessutom ett mycket intressant 
tvärvetenskapligt program. Värdkliniken 
bjöd både på sång om vad vi ”hämmar” 

och sina erfarenheter om hur man kan or-
ganisera arbetet inom öppenvården för att 
öka patienternas delaktighet och fokus- 
era på att stödja patienter att förändra sin 
livsstil när så behövs. Lokalerna fungera-
de utmärkt och vi fick också energi av en-
gagerade lokalpolitiker i Västerås Stort 
tack till alla som varit med och organiserat 
årets Reumadagar! Jag vill också passa på 
att gratulera Bengt Lindell som utsågs till 
Hedersledamot och Boel Mörck som utsågs 
till årets Ledstjärna!

Första veckan i juli var Gerd-Marie, Mar-
cus och jag i Almedalen och ordnade två 
seminarier tillsammans med Reumatiker-
förbundet. För mig var det första gången i 
Almedalen så det var väldigt spännande att 
insupa Almedalsatmosfären och fascineras 
över alla människor som samlats i denna 
lilla stad för att prata om alla möjliga, oftast 
för samhället, viktiga frågor. Att gå i grän-
derna och se politiker, generaldirektörer 
och andra man känner igen från olika me-
dier kändes ganska märkligt. Vårt ena semi-
narium handlade om ”Läkemedel – en dyr 
eller kostnadseffektiv väg till ökad hälsa?” 
och det andra om ”Vårdvalets konsekvenser 
för vårdens kunskapsutveckling”. Det var i 
storleksordningen 60 till 70 personer som 
lyssnade och jag tror att vi gjorde nytta. Vid 
föreningsmötet under Reumadagarna ut-
tryckte medlemmarna att det är bra om vi 

även nästa år ordnar ett eller två seminarier 
i Almedalen så vi siktar på det.

Styrelsen får hela tiden in olika ”remis-
ser” från Läkarförbundet och Svenska 
läkaresällskapet som vi har möjlighet att 
besvara. Den just nu viktigaste ”remissen” 
gäller utredningen ”Kunskapsbaserad och 
jämlik vård”. Läs gärna våra remissvar på 
hemsidan!

Vårt viktiga arbete för att stärka framti-
dens ledarskap inom reumatologin i Sveri-
ge, RULe programmet 2017, har nått halvtid 
och modul 3 äger rum i Uppsala den 4-6 
oktober. Jag ser verkligen fram emot att 
få träffa och arbeta tillsammans med alla 
deltagare i egenskap av regional program-
kommitté tillsammans med Uppsala denna 
gång. 

Vid vårt senaste styrelsemöte besluta-
de vi bland annat att öka stödet till våra 
arbetsgrupper som gör ett enormt viktigt 
arbete för alla Sveriges reumatologer och 
patienter genom att ta fram och uppdate-
ra riktlinjer. Även stödet till de nationella 
ST-dagarna kommer att ökas för att möjlig-
göra att dessa möten kan hållas även i fort-
sättningen.

Svensk Reumatologisk Förening är verk-
ligen en aktiv förening. Kommande aktivi-
teter att anmäla sig till är Utvecklingsdagen 
den 30 november, se preliminärt program 
på hemsidan, och Post-ACR den 1 decem-
ber i Stockholm, program finns på Dagens 
medicins hemsida. Varmt välkomna!

Sist men inte minst vill jag tacka våra två 
avgående styrelseledamöter, vice ordföran-
de Gerd-Marie Alenius och yngre läkarre-
presentant Valgerdur Sigurdardottir, för 
deras fina och viktiga arbete i styrelsen och 
samtidigt hälsa Lotta Ljung och Ylva Bor-
gas välkomna som nytillträdda vice ordfö-
rande respektive yngre läkarrepresentant! 
Ett extra stort tack till Gerd-Marie som un-
der året som gått har stöttat mig att komma 
in i min roll som ordförande!

Cecilia Carlens
Ordförande

ceclila.carlens@karolinska.se

”Vårt viktigaste arbete är
att stärka ledarskapet inom

reumatologin i Sverige”

FRÅN STYRELSEN · Cecilia Carlens
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I skrivandes stund pågår RA Forum för 
fullt på Karolinska Institutet. Cirka 350 
delegater med ett hundratal deltagare 
från Sverige. De som nu deltar får en 
fantastisk genomgång av i stort sett 
alla aspekter av RA och av mycket väl-
renommerade föreläsare från hela värl-
den.

För två veckor sedan hade vi våra Reu-
madagar i Västerås. Jag tycker mötet 
blev mycket trevligt med över 500 re-

gistrerade deltagare. I SRF programmet låg 
tyngdpunkten på våra mer ovanliga system-
sjukdomar (myosit, vaskulit och systemisk 
skleros). De inbjudna föreläsarna, utvalda 
muntliga abstrakts och alla fina postrar gav 
tillsammans en mycket fin uppdatering om 
förståelsen av dessa sjukdomar och hur vi 
på bästa sätt idag kan behandla våra patien-
ter såväl faramakologiskt som icke-farma-
kologiskt. Årets Nanna Svartz föreläsare var 
Professor Matt Brown som höll en mycket 
uppskattad föreläsning om ankyloserande 
spondylit. Håll gärna ögonen på Brown´s 
framtida publikationer, känns som om han 
och hans forskarteam kommer att levere-
ra mycket nya och spännande resultat om 
genetiken bakom AS och även för andra av 
våra mer ovanliga sjukdomar de närmaste 
åren. De företagssponsrade lunch- och fru-
kostseminarierna var också välbesökta och 
ett viktigt komplement till SRF program-

met som ju i år kortades ned med en dag. 
Jag tror alla var nöjda med formatet och att 
tre dagar är lagom för vårt årliga reuma- 
möte.

Jag vill även passa på att än en gång gratu-
lera våra pristagare. I år gick de två priser-

na för ”Bästa abstract” till Marie Wahren- 
Herlenius samt Elisabet Svenungsson och 
Alf Kastbom som delade ett pris. Till årets 
reumastipendiater utågs Aase Haj Hens-
volds som tilldelades SRF´s stipendium 
”Tarkowskis minne”; Johan Wallman som 
erhöll Celgene stipendiet i samarbete med 
SRF samt Aikaterina Chatzidionysiou som 
fick motsvarande stipendium från Roche i 
samarbete med SRF. Under mötet belöna-
des även 5 vetenskapliga postrar (Nr 25, 37, 
41, 45 och 82). Stort GRATTIS till er alla!

Efter mötets avslutning träffades vårt 
professorskollegium och det konstaterades 
att mötet växer. Även om statistik ännu inte 
föreligger är det sannolikt att antalet delta-
gare från det tvärvetenskapliga program-
met ökar. Professorskollegiet ser detta som 
en viktig positiv faktor, ett sammanhållan-

de kitt över de olika yrkeskategorierna som 
håller ihop professionen. Att den relativt 
lilla specialiteten reumatologi samlar så 
många engagerade kollegor i Sverige är nog 
ganska unikt och ett styrkebevis.

Nu börjar vi en ny cykel av reumaåret 
med först planering av riktlinje- och regis-
terdagar. Reumadagarna 2018 äger rum i 
Uppsala. Jag ser fram emot att återkomma 
i framtida reumabulletiner. Vår dynamiska 
specialitet borgar för framsteg.

Per-Johan Jakobsson
Vetenskaplig sekreterare

per-johan.jakobsson@ki.se

Brev från vetenskaplige 
sekreteraren

”Det är ett styrkebevis att
reumatologin samlar så

många engagerade kollegor”

FRÅN STYRELSEN · Per-Johan Jakobsson

Antagna vid styrelsemötet 2017-05-24

Nya ordinarie medlemmar
Reem Altawil, Lidingö
Nusrat Davod, Uddevalla
Cecilia Fugmann, Uppsala
Viking Huss, Stockholm
Anders Jarneborn, Göteborg
Martin Joelsson, Mölndal
Branka Komazec, Bollnäs
Arne Lindholm, Hägersten
Josefin Marklund, Vallda
Helena Serrander, Nyköping
My Sjödal, Västerås
Therese Söderlund, Stockholm
Dario Tesan, Huskvarna
Pontus Vulkan, Västervik
Agnieszka Zegzdryn, Karlstad

Nya associerade medlemmar
Albin Björk, Stockholm
Jörgen Domeij, Alnö
Maud Egnell, Stockholm
Eva Emmoth, Bollebygd
Maritha Holmberg, Ängelholm
Juliana Imgenberg, Uppsala
Martin Moberg, Älvsjö
Clara Petersson, Trångsund
Maria Sandman, Enköping
Carina Thorell, Göteborg
Mirjam Watz, Bankeryd
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Brev från utbildningsansvarig
En fantastisk Reumavecka i Västerås är 
till ända och nästan samtidigt försvann 
sista sommarvärmen och hösten är nu 
på väg. Utbildningsfrågor blir därmed 
mer aktuella igen för många av oss.

Två heta frågor rör SK-kurser. Det 
finns en problematik med att SK- 
kursen i ”Kroniska artriter” har om- 

vänd antagningsordning. Detta är helt rik-
tigt tänkt att vara en kurs man har störst 
nytta av i början av sin ST-tid och därför 
prioriteras den kortaste ST-tjänstgöring-
en i antagningen, före den person som har 
något längre tid som ST-läkare. Om man 
skjuter upp denna kurs eller har en tidiga-
re specialitet i bagaget, blir det därför svårt 
att få plats enligt nuvarande regler. Vi har 
därför i SRFs styrelse beslutat att det skall 
ges en extra SK-liknande kurs i ”Kroniska 
artriter” till våren 2018, denna gång anpas-
sad för ST-läkare i senare delen av sin ST. 
Antagningen kommer styras utifrån ”van-
lig” antagningsordning. Förhoppningsvis 
blir då trycket på ordinarie kurstillfällen 

något lägre en tid därefter. 2018 kommer 
för övrigt bli ett år med många SK- och 
SK-liknande kurser. Våren domineras av 
SK-liknande kurser i Bild- och funktions-
medicin, ”extrakursen” i Kroniska artriter 
som tidigare nämnts och en SK-liknande 
kurs i Immunologi. Till hösten kommer 
två SK-kurser, Reumatologisk farmakote-
rapi och Ovanliga inflammatoriska system-
sjukdomar. Du kommer finna dem på SRFs 
hemsida i kalendariet, men glöm inte att 
SK-kurser söks via Socialstyrelsen, SK-lik-
nande kurser söks via kursgivaren. 

Socialstyrelsens upphandling av SK-kur-
ser har varit föremål för en översyn och för-
ändras nu. I oktober 2017 sker upphandling 
av potentiella SK-kursleverantörer. Här 
tänker man sig större leverantörer begrän-
sade av ett organisationsnummer, detta rör 
sig ofta om hela sjukhus eller andra större 
områden. Efter kvalificering och utvärde-
ring av anbud, tecknas ramavtal på upp till 
4 år (2018–2021) med flera olika kursleve-
rantörer. Inför varje nytt år kommer samt-
liga ramavtalsleverantörer att få förfrågan 

från Socialstyrelsen om möjlighet att ge 
kurser inom områden som efterfrågas. Det 
är därför viktigt att alla enheter som nu är 
delaktiga i anordnandet av SK-kurser för-
säkrar sig om att respektive sjukhus (eller 
universitet) är med i höstens upphandling 
av leverantörer. Min förhoppning är att vi 
sedan på liknande sätt som nu via SRF-sam-
ordning kan komma överens om vem som 
vid fråga om avrop skall svara att man kan 
ge kursen. Exakt tillvägagångssätt är ej 
klart och flera obesvarade frågor kvarstår. 
Mer information finns att läsa på Socialsty-
relsens hemsida: www.socialstyrelsen.se/
sk-kurser/upphandling-sk-kurser.

Diplom
Som ST-läkare får du inte glömma att pla-
nera in det årliga diagnostiska provet vecka 
12 2018. En rolig nyhet är att du efter fyra 
genomförda prov kan få ett fint diplom och 
ett omnämnande i Reumabullen! Meddela 
din regionala studierektor när det fjärde 
provet är skrivet! 

Fortbildning
Det har varit lite trögt att få till fortbild-
ningskurser för specialister en tid. Mycket 
fokus ligger förstås på ST-läkarutbildning-
en. Det gäller både för mig och alla duktiga 
kollegor som ordnar kurser. Men nu skön-
jer jag en ljusning! Håll utkik i SRFs kalen-
darium framöver. Jag vill också bjuda in till 
SRFs Utvecklingsdag den 30/11 då en av 
punkterna gäller fortbildning.

Katarina Almehed
Överläkare Reumatologi

Sahlgrenska Universitetsjukhuset
Utbildningsansvarig SRFs styrelse

katarina.almehed@vgregion.se

FRÅN STYRELSEN · Katarina Almehed

”Socialstyrelsens upphandling 
av SK-kurser har varit föremål 
för översyn och förändras nu”
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Nya styrelsemedlemmar
Ylva Borgas är ny yngreläkarrepresen-
tant i SRFs styrelse.

Under SRFs årsmöte i Västerås av-
tackades Vala Sigurdardottir för två 
års jättefint arbete som yngreläkar-

representant i SRFs styrelse.  Vala har bli-
vit specialist (grattis!) och lämnar nu över 
stafettpinnen till Ylva Borgas som valdes in 
som ny representant för underläkarna, väl-
kommen!

Ylva Bogas är 30 år ung och tillbringade 
uppväxten i ett mindre samhälle utanför 
Falkenberg. Efter gymnasiet vidtog studier 
i medicin på Norrlands Universitetssjukhus 
i Umeå. Därifrån gick flyttlasset till Malmö 
och AT-tjänstgöring i Skånes huvudstad. 
Efter legitimation blev det en tids vikarie- 

rande bland annat inom primärvården, 
men våren 2016 kunde Ylva påbörja en 
ST-tjänstgöring i reumatologi med huvud-
placering i Malmö. 

Ylva har ett stort kulturellt intresse och 

gillar både litteratur och musik i flera for-
mer. Hon går gärna på konserter och har på 
senare tid återupptagit barndomens piano-
lektioner. Något som just nu huvudsakligen 
innebär att träna på Wienerklassicistiska 
pianostycken. Närmsta året kommer inne-
bära en del randutbildningar men också 
kortare perioder inom reumatologi och 
förstås inblick i SRFs styrelsearbete som 
yngreläkarrepresentant. Ylva vill fånga upp 
frågor som är angelägna för ST-läkargrup-
pen. En extra viktig fråga för framtiden är 
hur utbildningskvaliteten skall kunna upp-
rätthållas och förbättras. Välkommen Ylva!

Katarina Almehed
Utbildningsansvarig

Lotta Ljung valdes till ny vice ordföran-
de i styrelsen vid föreningsmötet den 
14 september och efterträder Gerd-Ma-
rie Alenius som innehaft posten senas-
te året och dessförinnan var facklig se-
kreterare.

Uppdraget innebär bland annat att 
vara med i organisationskommit-
tén för Reumadagarna och att un-

derstödja ordföranden i att leda styrelsens 
arbete.

Lotta har sett fram emot att få delta i 
SRFs styrelse och blev väldigt glad när frå-
gan från valberedningen kom, även om hon 
kanske hade förväntat sig att börja på någon 
annan post än posten som vice ordförande. 

Uppdrag är viktigt och hon är övertygad 
om att hon kommer att få bra stöd från av-
gående vice ordförande som finns nära till 
hands.  Att få vara med och arbeta i SRFs 
styrelse tycker Lotta känns väldigt spän-
nande och roligt!

Bakgrund och utbildning
Lotta är född i Söderhamn, men flyttade 
under uppväxten runt till olika delar av lan-
det. Läkarutbildningen gick Lotta i Umeå 
med siktet inställt på att bli narkosläkare. 

Det verkade spännande! För att kunna få 
göra vårdcentralsplaceringen i Tärnaby och 
ha möjlighet att åka skidor, helst telemark, 
flyttade Lotta till Lycksele. Där och då kän-
des internmedicin mer lockande och Lotta 
påbörjade sin vidareutbildning till intern-
medicinare. Av familjeskäl gick flytten vi-
dare till Göteborg och där lyckades Lotta få 
vikariat på reumatologen. Tomas Bremell 
erbjöd vikariat efter att ha intervjuat Lotta 

med hennes då två små barn lekandes på 
golvet. Tack Tomas! Så varför blev det reu-
matologi? Jo, Tomas var snabbast att erbju-
da jobb och när Lotta väl börjat på reuma-
tologen kändes det klockrent. Reumatologi 
var ”det bästa” av internmedicinen, patien-
ter med kluriga sjukdomar i alla åldrar. Ef-
ter ett och halvt år flyttade Lotta tillbaka till 
Umeå. Där kunde hon fortsätta att arbeta 
med reumatologi och på reumatologklini-
ken i Umeå har hon blivit kvar. Hon blev 
klar med sin specialistutbildning i intern-
medicin 1998 och i reumatologi 1999. 

Under ett år när landstinget hade ett pro-
jekt att få ut specialister i primärvården 
provade hon på att arbeta som internmedi-
cinare på en vårdcentral. Det var roligt, men 
att utbilda sig till allmänläkare också kän-
des inte så lockande, så Lotta återvände till 
Reumatologkliniken. Istället började hon 
forska på kardiovaskulär sjuklighet vid reu-
matoid artrit med Solbritt Rantapää Dahl-
qvist som huvudhandledare. Hon dispute-
rade 2012. Under doktorandtiden arbetade 
hon också en hel del med grundutbildning-

en av läkare vilket var stimulerande och ro-
ligt. Sedan många är Lotta engagerad i SRQ. 
Hon sitter i styrgruppen och arbetar deltid 
med olika projekt, bland annat arbete kring 
utdata. Fritiden ägnas gärna åt skidåkning 
och vandring i fjällen, eller kajakpaddling 
eller andra aktiviteter till havs. Är det då-
ligt väder händer det att hon målar, gärna 
plankor, men också tavlor i akryl och akva-
rellfärger. De två barnen är vuxna och snart 
klara med sina utbildningar.

Framtiden
Så vad bär framtiden med sig? Lotta är en 
person som lätt blir engagerad i olika frå-
gor. Nu ser hon fram emot att få möjlighet 
att arbeta med viktiga frågor inom SRF, tex 
hur vi skapar en jämlik vård i Sverige och 
hur vi får en fungerade kunskapsstyrning 
utifrån professionens behov, eller hur vi 
kan utveckla vårt register så att det blir mer 
användarvänligt och hjälper oss ännu bätt-
re än idag att följa upp hur det går för våra 
patienter. 

Ett annat område som engagerar Lotta är 
hur vi kan öka patientmedverkan i vården 
och ta tillvara patienternas synpunkter och 
uppfylla deras önskemål och behov bättre 
än vi gör idag. Ett annat för framtiden vik-
tig, men svårt, område är vårdens IT-sys-
tem. Här finns mycket att göra, men det är 
komplext och svårt!

Varmt välkommen till styrelsen Lotta! Vi 
ser fram emot att få ta del av din energi och 
ditt stora engagemang för reumatologin!

Cecilia Carlens
Ordförande

Ylva Borgas

Lotta LJung
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RULe - utvecklar
framtidens ledare

För två år sedan hölls det första ledar-
skapsprogrammet, RULe, som riktar sig 
till nyblivna specialister i reumatologi. 
Syftet är att skapa stöttande nätverk 
samt motivera och stärka läkare inför 
olika typer av ledaruppdrag. I april var 
det dags för modul 2 i den andra om-
gången av RULe. Denna gång var temat 
att leda andra och att leda morgonda-
gens patient. 

Den andra modulen av ledarskaps-
programmet RULe hölls på Örenäs 
slott i Glumslöv i Skåne. Under tre 

dagar träffades ett 20-tal nyblivna specia-
lister och ST-läkare för att träna ledarför-
mågor, konflikthantering och svåra samtal.

– Det saknas idag läkare på många ledan-
de positioner som kan driva utvecklingen 
av svensk hälso- och sjukvård. Inom Svensk 
Reumatologisk Förening såg vi behovet av 
att skapa ett program som kan förbereda 
och utveckla ledare för framtiden. RULe 
erbjuder verktyg och instrument för att öka 
sin kunskap och medvetenhet för att bättre 
kunna verka som ledare på olika nivåer och 
i olika delar av sitt yrkesliv, säger Gerd-Ma-
rie Alenius, verksamhetschef för Reumato-
logiska kliniken vid Norrlands universitets-
sjukhus.

Varvar teori med praktik
Tillsammans med Boel Mörck, områdes-
chef och specialistläkare i reumatologi 
på Sahlgrenska universitetssjukhuset och 
Catharina Wöhlecke-Haglund, team-och 
ledarskapskonsult vid MiL-institute, sitter 
Gerd-Marie Alenius även i programled-
ningen för RULe.

Den första modulen av årets programom-
gång startade i februari och ägde rum i Gö-
teborg. Inför programstarten fick samtliga 
deltagare genomgå Myers-Briggs Type In-
dicator, MBTI; ett personlighetstest som 
är utvecklat av två amerikanska psykologer 
med bakgrund i schweizaren Carl Gustav 
Jungs typteori.

– Den första modulen handlade det om 
individen och det personliga ledarskapet, 
att öka sin självkännedom och se sina styr-
kor, men också sina svagheter som man kan 
behöva stärka. Man föds inte till ledare, det 
krävs både kunskap, medvetenhet och trä-
ning för att utveckla sitt ledarskap, säger 
Catharina Wöhlecke-Haglund.

I den andra modulen var det fokus på 
gruppen: team, samarbete och att leda an-

dra. Deltagarna fick öva sig på ett coach-
ande förhållningssätt, svåra samtal och oli-
ka kommunikationsmodeller.

– Vi har ingen fix modell för hur man byg-
ger och utvecklar team, men det finns bra 
verktyg och metoder som man kan använ-
da, beroende på situation och sammanhang. 
Vi varvar teori med praktiska övningar och 
deltagarna får även hemuppgifter mellan 
modulerna, Catharina Wöhlecke-Haglund. 

Vidga perspektiven
Under modul 2 var även föreläsare och 
middagsgäster inbjudna. Marcela Rivano, 
verksamhetschef vid Skånes universitets-
sjukhus pratade om att leda andra och be-
rättade om olika ledarverktyg. Ida Texell, 

förbundsdirektör och räddningschef på 
Brandkåren Attunda i Stockholm pratade 
om det personliga ledarskapet i föränd-
ringsprocesser och Ulrika Bjarre, specialist 
i allmänmedicin och INKA-koordinator i 
Stockholms läns sjukvårdsområde, pratade 
om e-hälsa och patientdelaktighet.

RULe-deltagarna fick även möjlighet att 
lyssna till och samtala med två middagsgäs-
ter: Björn Zackrisson, förvaltningschef för 
Skånevård Sund samt Susanna Kallur, VD 
för Sparbanken SYD.

– Det är viktigt att få perspektiv och möta 
människor att inspireras av, både inom sitt 
eget fält men också från andra verksam-
hetsområden inom såväl offentlig som pri-
vat sektor, säger Gerd-Marie Alenius.

Den andra modulen av årets programomgång av RULe, Reumatologins Utvecklingsprogram 
för Ledarskap, hölls på Örenäs slott i Skåne.

I den andra modulen var det fokus på team, samarbete och att leda andra. Deltagarna fick 
bland annat öva sig på svåra samtal och ett coachande förhållningssätt.
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Hon har själv i många år arbetat som chef 
och har mångårig erfarenhet av att arbeta 
i en komplex organisation och att förhålla 
sig till svåra beslut som kan väcka mycket 
frustration hos medarbetare.

– Man måste själv ha en idé om vad det 
är man vill uppnå och kunna kommunice-
ra och förankra beslut till medarbetare och 

göra dem begripliga. Sedan handlar det om 
att kunna stå kvar och finnas där, även när 
det blåser kallt. I början när man är oerfa-
ren som chef eller ledare kan det vara svårt 
att skilja på sak och person, men med åren 
och med större självinsikt och träning blir 
det enklare.

I början av oktober hålls den tredje mo-

dulen, denna gång i Uppsala. Fokus är då 
”den komplexa organisationen”. Att leda 
och verka i en politiskt styrd organisation 
är en utmaning och första steget är att få en 
ökad insikt och förståelse för hur organisa-
tioner fungerar och styrs.

– Vi kommer att prata om olika organi-
sationsformer. Varje deltagare får också 
i hemuppgift att ta reda på hur den egna 
enheten eller kliniken är organiserad och 
även rita en organisationskarta över det 
egna landstinget eller regionen för att 
få en djupare förståelse för de särskilda 
förutsättningar som gäller i en politiskt 
styrd organisation, säger Catharina Wöh-
lecke-Haglund.

Den avslutande modulen kommer att 
hållas i slutet av november på Långholmen 
i Stockholm. Temat är då ”mitt framtida 
ledarskap inom reumatologin”.

– Syftet med RULe är att skapa en nyfi-
kenhet på ledarskapsfrågor och erbjuda 
möjligheter att träna och pröva olika verk-
tyg och kommunikationsmodeller så att 
man känner en större trygghet och själv-
tillit, och att man vågar ta steget att ta sig 
an ett ledaruppdrag. Många deltagare upp-
lever också att de får tillgång till ett RU-
Le-nätverk av kollegor som är ett bra stöd 
även efter programmets slut.

Eva Nordin

RULe 2017 · Eva Nordin

Deltagarna får under ett år möjlighet att träna och pröva olika verktyg och kommunika-
tionsmodeller. De får även tillgång till ett reumatologinätverk av kollegor runt om i landet.
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RULe stärker modet att våga
bli chef - röster från deltagare 

Korosh Hekmat, Linnea Höper och Mo-
haned Hameed arbetar inom reumato-
logi och är tre av deltagarna i den andra 
omgången av ledarskapsprogrammet 
RULe. Under fyra moduler tränas de i 
att utveckla sina ledarförmågor och nå 
en större självinsikt.

Korosh Hekmat är specialist i reuma-
tologi och överläkare på Danderyds 
sjukhus. Liksom övriga deltagare på 

blev han nominerad av sin chef att delta i 
ledarskapsprogrammet.

– Jag är process- och ledningsansvarig 
för ett förändringsarbete på min arbets-
plats och i den rollen har jag stor nytta av 
den kunskap och de redskap som jag får un-
der programmet. 

Mohaned Hameed är ST-läkare i reuma-
tologi på Skånes universitetssjukhus. När 
hans chef gav honom chansen att gå RULe 
tackade han ja direkt. 

– Jag tycker att ledarskap är viktigt, oav-
sett position. Vi behöver bli fler chefer och 
ledare inom svensk reumatologi, och kur-
sen ger en bra grund att stå på. Dessutom 
får man träffa kollegor från hela landet och 
även tillgång till ett värdefullt kollegialt 
nätverk.

Linnea Höper är nybliven specialistläka-
re i reumatologi vid Sahlgrenska universi-
tetssjukhuset. Hon tackade ja till en plats 
på stående fot.

– Jag har flera kollegor som tidigare har 
gått RULe och som är mycket nöjda, så jag 
hoppade på utbildningen med glädje. 

Den första modulen handlade mycket 
om självreflektion. Vad var det vikti-
gaste du tog med dig från den kursen?

Korosh: 

– Vi gjorde Myers Briggs personlighetstest 
och det gav mig många olika slags insikter 
om hur olika vi är som individer och i våra 
personlighetstyper och att vi har olika sätt 
att ta in och bearbeta information. Vissa 
behöver mer tid och mer genomtänka ar-
gument innan de fattar ett beslut medan 
andra är mycket snabbare. Vi tittade också 
närmare på gruppdynamik och hur man le-
der en grupp med olika personligheter och 
inställningar till förändringsprocesser. Vi 
utsattes för många olika situationer och ut-
maningar där vi reagerade olika på det som 
hände. Vi lyssnade exempelvis på en före-

läsning där några av oss verkligen upplevde 
föreläsaren som visionär och kreativ, med-
an andra upplevde föreläsaren som abstrakt 
och flummig. 

Det var väldigt spännande att vi upplevde 
det så olika, och det är oerhört viktiga insik-
ter när man arbetar i ett team och särskilt i 
rollen som processledare. 

Mohaned: 
– Det var spännande att utforska våra olika 
personligheter och hur behoven kan skil-
ja sig åt. För att kunna leda andra behöver 
man först kunna leda sig själv och förstå hur 
man fungerar på ett djupare plan. I modul I 
fick jag syn på mina styrkor, men också på 
delar av mig som jag behöver stärka för att 
optimera ledarskapet på en personlig nivå. 
Vi fick även testa ett verktyg, Fyrarumma-
ren, om vad som sker med människor och 
organisationer i förändring. Alla är i regel 
inte på samma plats samtidigt under ett för-
bättringsarbete, vissa vill hålla fast vid det 
gamla och försvarar det kända och bekanta 
medan andra är entusiastiska och förstår 
förändringens syfte och mål. Fyrarumma-
ren ger redskap och verktyg för att möta 
och hantera de låsningar och olikheter som 
kan uppstå.

Linnea:
– Det gav mig nya insikter om hur man själv 

och andra reagerar i olika situationer. Jag 
blev också väldigt inspirerad av en av våra 
föreläsare, Marianne Olsson som var pro-
jektchef inför starten av Angereds närsjuk-
hus. Hon fick mig att reflektera över läkar-
rollen och den maktposition som vi har 
bara genom vår titel. Vi behöver ständigt 
påminna oss om det för att behålla en öd-
mjukhet i mötet med våra patienter. 

Jag uppskattar också de samtal vi har i 
gruppen, det ger många insikter och dis-
kussionerna i sig är väldigt spännande. Vi 
får också tillgång till ett värdefullt nätverk 
av reumatologkollegor.

Hur ser ni på chefs- och ledarskap nu när 
ni själva går ett ledarskapsprogram?

Linnea:
– Jag har tidigare själv stött på hinder när 
jag velat engagera mig i förändringsproces-
ser och det har varit ett effektivt sätt att ta 
död på mitt engagemang. Det resulterade 
tyvärr i att jag inte blev en särskilt bra med-
arbetare efter det. Det är en nyttig erfaren-
het som jag bär med mig.

Korosh: 
– Jag hade önskat att jag hade haft den här 
kunskapen för tio år sedan. Även om jag gått 
andra ledarskapskurser så har det inte varit 
med samma djup. Jag upplever nu att jag 

Linnea Höper, Korosh Hekmat och Mohaned Hameed tycker att RULe ger en bra grund för att 
utvecklas i läkarrollen och ett framtida ledarskap.
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har bättre förutsättningar och möjligheter 
att utvecklas som läkare och processledare.

Ser ni er som ledare/chefer inom reu-
matologi i framtiden?

Mohaned:
– Ja, absolut. Jag kommer inte tvivla på att 
axla ett uppdrag med förbättringsansvar. 
Det behövs läkare i ledande positioner som 
har den här kunskapen. Det räcker inte att 
jobba på kliniken med patienter, vi behöver 
också driva utvecklingen framåt och ta an-
svar för vårdproduktionen.

Linnea:
– I framtiden kan jag absolut tänka mig att 
jag har tackat ja till en slags chefsposition, 
även om det i nuläget är svårt att veta när 
och hur och var. 

Korosh:
– Jag vet inte om jag kommer att ändra kar-
riär nu efter kursen, det är högst tveksamt. 
Men jag har blivit mycket mer insiktsfull 
när det gäller chefs- och ledarskap, och jag 
förstår mina chefer och deras sätt att agera 
mycket bättre. 

Vad vill ni säga till kollegor som är ny-
fikna på RULe?

Linnea:
– Är man det minsta lilla intresserad av att 
vara ledare och arbeta inom reumatologi så 
är det en mycket bra kurs med bra innehåll 
och på en bra nivå. Och på köpet får man 
tillgång till reumatologinätverket, vilket är 
en stor styrka. Jag känner mig mycket mer 
inspirerad att vilja bli chef och det ger mig 
ett bättre självförtroende att våga tacka ja 
till ett eventuellt uppdrag med en ledande 
funktion.

Mohaned: 
– Ledarskap är inte bara chefskap. Inom 
reumatologin arbetar vi som team och led-
arskap behövs på alla nivåer för att leda pa-
tientsamtal, verksamheten och inte minst 
sig själv. Det är ett mycket bra program som 
pågår i drygt ett år och som ger oss värde-
fulla verktyg och möjligheter att träna och 
utveckla våra ledarskapsförmågor.

Korosh:
– Ledarskap är ett vitt begrepp. Det kan 
handla om att instruera en sjuksköterska el-
ler en kandidat, eller att leda en stor grupp. 
Oavsett vilket, så ger kursen bra verktyg 
att utveckla sig själv och nå en djupare för-
ståelse för hur olika människor fungerar i 
olika sammanhang. Det är grunden i ett bra 
ledarskap. 

Eva Nordin
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Vårdval inom öppen
specialistvård

För sjunde året i rad arrangerade 
Svensk Reumatologisk Förening, (SRF) 
och Reumatikerförbundet (RF) debatter 
i Almedalen. En av dem handlade om 
vårdval inom öppen specialistvård och 
konsekvenserna för vårdens kunskaps-
utveckling. 

I januari i år beslutade Alliansen i Stock-
holm läns landsting att införa vårdval 
inom den specialiserade reumatologin. 

Beslutet var en del av planen för framtidens 
hälso- och sjukvård där vård flyttas ut från 
universitetssjukhusen till privata utförare i 
öppenvården.

Beslutet har väckt starkt motstånd, inte 
minst från professionen, akademin och pa-
tientförbunden. Efter månader av protester 
och debatt stoppades i sista stund det om-
diskuterade vårdvalet i Stockholms lands-
tingsfullmäktige i juni. 

I Almedalen samlades en namnkunnig 
panel för att diskutera vårdvalets för- och 
nackdelar och konsekvenserna för forsk-
ning, utbildning och en jämlik vård.

Cecilia Carlens, ordförande för SRF samt 
verksamhetschef vid reumatologkliniken 
på Karolinska universitetssjukhuset, inled-
de debatten:

– Vi har en hälso- och sjukvårdslagstift-
ning som säger att vi ska erbjuda en vård på 
lika villkor och att de med störst behov ska 
prioriteras. Vi ser nu med stor oro på hur 
utvecklingen med vårdval inom specialist-
sjukvården riskerar att skapa en efterfråge-
styrd och ojämlik vård och där välfungeran-
de strukturer för forskning och utbildning 
riskerar att slås sönder.

Risk för undanträngning
Sedan 2008 har Alliansen infört 36 olika 
vårdval inom specialistvård i Stockholm. 
De vanligaste argumenten handlar om en 
ökad valfrihet, kortare väntetider och vård-
köer, samt en ökad tillgänglighet med ett 
större utbud av privata aktörer.

Landstingsrådet Ella Bolin (KD) i Stock-
holms läns landsting, beklagade att vård-
valet inom reumatologi i sista stund hade 
stoppats.

– Vi vill att patientens behov ska styra och 
vara i fokus. Vi tycker också att vårdval är 
en överlägsen upphandlingsform framför 
LOU, lagen om offentlig upphandling som i 
regel tar lång tid med ständiga överklagan-
den och komplicerade juridiska förfaran-
den. Vårdvalsformen är enklare. Uppfyller 

man som vårdgivare de krav och kriterier 
som ställs är det fritt fram att etablera sig.

Maria Bradley, docent och överläkare vid 
Karolinska universitetssjukhuset påminde 
om den utveckling som skett inom derma-
tologi efter att vårdval infördes 2012.

– Vi har sett en nedmontering av platt-
formar för forskning och utbildning inom 
den akademiska dermatologin, plattformar 
som inte har byggts upp någon annanstans. 
Vi har också sett en kompetensflykt och hur 
en tredjedel av landets cirka 360 dermato-
loger har etablerat sig i de norra och cen-
trala delarna av Stockholm. Visst, invånare 
i Stockholm har fått en ökad tillgänglighet, 
men på bekostnad av att vårdgarantin inte 
går att uppfylla på många andra ställen i 
landet. Vi har nu obesatta tjänster på flera 
kliniker runt om i landet. 

Maria Bradley påminde även om att det 
ekonomiska styrsystemet i vårdvalet pre-
mierar lätta patienter framför patienter 
med tunga och omfattande vårdbehov.

– Ingen av de 35 vårdvalsenheterna inom 
dermatologi tar hand om komplicerade 
bensårspatienter. Det är inte lönsamt. Vård-
valet har även inneburit att vi som jobbar 
på universitetssjukhusen får ta hand om 
komplexa patienter och multisjuka äldre, 
vissa med psykiatriska åkommor. Det finns 
knappt några enklare patienter kvar. Det 
försvårar vårt utbildningsuppdrag, och vi 

har inte sett att forskning och utbildning 
sker på något annat ställe. Det finns inga in-
citament för vårdvalsaktörerna att satsa på 
forskning och utbildning, det är fortfarande 
ett fritt valt arbete och det görs inga konse-
kvensanalyser. 

Slår sönder strukturer
En granskning som Svenska Dagbladet har 
gjort visar att kostnaderna inom vårdval 
ökar betydligt snabbare än kostnaden för 
övrig vård. Ett område är hudsjukvården 
där kostnaderna har ökat med 104 procent 
mellan 2012 och 2014. Jämförande siffra för 
vård som inte omfattas av vårdval, är cirka 
10 procent.

En annan kritik som riktats mot vårdva-
let är att det är ”taklöst”, det vill säga att 
vårdgivare kan etablera sig inom områden 
där ersättningssystemet gör det särskilt 
lönsamt att bedriva vård, men olönsamt att 
bedriva forskning, utbildning och undervis-
ning.

– Jag har ägnat mitt liv åt forskning och 
patientvård och vi har under de senaste 
20 åren haft en fantastisk utveckling. Sve-
rige var exempelvis först ut i Europa att 
introducera läkemedel som revolutionerat 
patienters liv och vi har välfungerande sys-
tem för introduktion av nya läkemedel. En 
viktig del av utvecklingen är att vi har byggt 
upp en välfungerande struktur för vård, 

Pendeldeltagare i debatten om vårdval. Bakre raden: Ines Uusman, Cecilia Carlens, Anna Lex-
elius, Lars Klareskog. Främre raden: Lotta Håkansson, Ella Bolin, Maria Bradley, Boel Mörck.
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forskning och utbildning. Med den nuva-
rande formen för vårdval slår man sönder 
detta, säger Lars Klareskog, senior profes-
sor i reumatologi vid Karolinska institutet.

Ella Bolin (KD) replikerade att det visst 
går att lösa frågan om forskning och utbild-
ning och att det finns goda exempel inom 
områden som neurologi och även på diabe-
tesområdet.

– Vi tror på en närmare dialog med pro-
fessionen och patientorganisationerna och 
att vi tillsammans kan lösa de problem som 
uppstår. Jag beklagar verkligen det som 
hände i fullmäktige i juni och jag tror att 
vårdval inom reumatologi hade varit det 
bästa för patienten.

Lars Klareskog invände och menade att 
det Alliansen vill uppnå med vårdval myck-
et väl går att uppfylla med hjälp av andra 
lösningar.

– Man kan mycket väl ha en decentrali-
serad organisation om man knyter samman 
den nya öppenvården med universitets-
sjukvården samt med Karolinska institutet. 
En sådan ansats är etableringen av akade-
miska öppenvårdscentra. Styr resurserna 
dit istället.

Försvårar samverkan
Anna Lexelius, huvudsekreterare i Tillits-
delegationen som nästa sommar ska lämna 
ett slutbetänkande, ville inte ta ställning i 
frågan om vårdval, men hon underströk att 
uppstyckade vårdkedjor och en fragmente-
ring försvårar satsningar på forskning och 
utbildning.

– Patienter med komplexa och stora 
medicinska behov behöver i regel insatser 
från flera vårdaktörer och därför krävs en 
modell som bygger på samverkan och en 

utveckling av en mer tillitsstyrd offentlig 
verksamhet. Vi behöver bli bättre på att ta 
tillvara medarbetares kunskap och kompe-
tens för att kunna generera bättre välfärds-
tjänster, inom exempelvis vård och omsorg. 
Det är också viktigt att inte bara se till de 
ekonomiska incitamenten, utan också till 
hur man skapar incitament för innovation 
och samverkan.

Lotta Håkansson, ny förbundsordföran-
de för Reumatikerförbundet, menade att 
det finns en fortsatt oro för frågan om vård-
val och en utveckling som riskerar att skapa 
en ännu mer ojämlik vård.

– Frågan har varit het länge och jag ser 
en enorm styrka i att Reumatikerförbundet 
tillsammans med forskare och medarbetare 
inom reumatologi lyckats få stopp på vård-
valet inom reumatologi.

Ines Uusman, vice ordförande i Psorias-
isförbundet, manade politiker och tjänste-
män att dra lärdomar av det som hänt inom 
vårdvalet för dermatologi.

– Vi har ett antal sjukdomar som är kom-
plexa och som kräver samarbete över spe-
cialitetsgränserna. Många patienter med 
reumatiska sjukdomar samt hudsjukdomar 
har en mångsjuklighet som kräver ett nära 
samarbete mellan exempelvis reumatolo-
ger och dermatologer. Det samarbetet blir 
särskilt komplicerat i ett vårdvalssystem. 

Hoppas på plan B
Den sista december i år löper avtal för pri-
vata vårdgivare ut och kan inte förlängas. 
Det innebär att ett stort antal patienter 
inom reumatologin i Stockholm måste byta 
vårdgivare. 

– Under 2016 hade vi 18 000 besök inom 
reumatologisk öppenvård. När avtalen lö-
per ut vid årsskiftet tvingas ett stort antal 
patienter byta vårdgivare och vänta läng-
re på vård. De direktavtal vi har haft med 
privata specialister är inte juridiskt möjliga 
längre och vart de cirka 18 000 patienterna 
nu ska ta vägen i och med att vårdvalet blev 
stoppat vet vi tyvärr inte. Vi måste se till att 
våra sjukhus tar emot patienterna, men kö-
erna är långa och vi tycker förstås att det är 
mycket bättre med en större mångfald som 
ger en ökad tillgänglighet, säger Ella Bolin 
(KD).

Lotta Håkansson från Reumatikerför-
bundet menade att politikerna har ett stort 
ansvar för det som sker.

– Vi har följt frågan länge. Och jag blir 
djupt bekymrad när Ella Bolin inte ser det 
politiska ansvaret för de patienter som 
snart står utan vårdgivare. Vart de ska ta vä-
gen? Den frågan borde politikerna ha fun-
derat över och tagit ansvar för sedan länge. 
Jag hoppas verkligen att de har en plan B.

Eva Nordin
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Nya läkemedel
- vem tar betalningsansvaret?

Den demografiska utvecklingen i Sve-
rige innebär att vi står inför stora ut-
maningar i form av kraftigt ökade kost-
nader för såväl vård som läkemedel de 
närmaste 10–20 åren. Hur kan vi säkra 
en jämlik och optimal tillgång till nya 
och effektiva läkemedelsbehandlingar 
nu och i framtiden?

Frågan diskuterades under ett välbe-
sökt seminarium i Almedalen i juli. 
Det var den andra debatten som ar-

rangerades av Svensk Reumatologisk För-
ening, SRF samt Reumatikerförbundet, RF.

Cecilia Carlens, verksamhetschef på Ka-
rolinska universitetssjukhuset samt ordfö-
rande för SRF inledde debatten:

– Kostnaderna för sjukvård och läkeme-
del förväntas öka dramatiskt de kommande 
åren, samtidigt ska vi erbjuda våra patien-
ter den bästa behandlingen. För många av 
våra patienter är tillgången till effektiva lä-
kemedel en fråga om förlängt liv och ökad 
livskvalitet. Men det kostar och hur ska vi 
klara utmaningarna vi står inför?

Allt fler äldre
Den demografiska utmaningen handlar 
bland annat om att vi står inför en för-
ändrad åldersstruktur. Andelen äldre i be-
folkningen förväntas öka med 30 procent 
mellan 2010 och 2050, enligt SCB:s befolk-
ningsprognos. Det innebär att en fjärdedel 
av befolkningen kommer att vara 65 år eller 
äldre år 2050.

Samtidigt ökar tillgängligheten till ny 
diagnostik och innovativa och effektiva be-
handlingar.

– Det är en fantastisk utveckling som 
pågår. Frågan är bara hur vi ska se till att 
människor får ta del av den på ett demokra-
tiskt sätt. Inom svensk reumatologi har vi 
systematiskt arbetat för att skapa ett system 
som gör detta möjligt genom aktiv forsk-
ning, ett kvalitetsregister med hög täck-
ningsgrad och en aktiv patientorganisation 
som i en nära dialog har samverkat med 
oss, säger Lars Klareskog, senior professor i 
reumatologi vid Karolinska institutet.

Han lyfte fram SRQ, Svensk reumatolo-
gis kvalitetsregister, som inhämtar, utveck-
lar och redovisar kvalitetsindikatorer och 
behandlingseffekter av antireumatisk be-
handling. I uppdraget ingår även att ha ett 
övergripande ansvar för service och utbild-
ning av användarna.

– Våra patienter var först ut i Europa att 
få tillgång till den nya generationens läke-
medel. Hälften av de patienter som fick till-
gång till biologiska läkemedel år 1999 fanns 
i Sverige.

Revolutionerande utveckling
Även om utvecklingen på många sätt varit 
revolutionerande, är det bara en början, 
menade Lars Klareskog. Kunskapsutveck-
lingen inom exempelvis immunologi, ge-
netik, genomik och bioinformatik leder till 
nya möjligheter för diagnostik och behand-
ling.

– Vi förstår mer och mer om mekanis-
merna bakom en rad sjukdomar och vi får 
nya möjligheter till tidigare och mer ef-
fektiv behandling. Men då krävs det att vi 
inte splittrar sjukvården och att vi utökar 
samarbetet och samverkan med industrin 
och patientförbunden samt över professi-
onsgränserna.

På seminariet medverkade Annika Gra-
nath. Hon var en av de första i Sverige som 
fick tillgång till modern läkemedelsbehand-
ling med TNF-hämmare.

– Jag hade varit svårt sjuk i tio år innan 
jag fick tillgång till behandlingen, utan den 
hade jag förmodligen suttit i rullstol. Tidi-
gare orkade jag inte arbeta, nu har jag en 
halvtidstjänst och har fått ett nytt liv. Jag 
känner mig tacksam för utvecklingen och 
för den hjälp jag har fått av reumatologkli-

niken på Gotland, den är fantastisk, säger 
Annika Granath.

Johan Brun, medicinsk chef på Pfizer på-
minde om värdet av att sätta in behandling 
tidigt i en sjukdomsprocess och att det är 
kostnadseffektivt ur ett samhällsperspektiv. 
Tidigare kunde patienter med hjärtsjuk-
dom vara inlagda på sjukhus i fem veckor. I 
dag är vårdtiden cirka tre dagar.

– De senaste tio-femton åren har vi in-
troducerat en rad effektiva läkemedels-
behandlingar som inneburit att patienter 
slipper uppsöka vård i samma utsträckning 
som förr, samtidigt har kostnaderna för att 
driva hälso- och sjukvård minskat från 15 
till nio procent. När vi pratar om dyra lä-
kemedel är det viktigt att komma ihåg att 
forskning och utveckling av nya behand-
lingar i regel sparar pengar, men det är en 
dyr och mycket tidskrävande process. 

Generellt tar det cirka tio år och kostar 
bortåt en miljard kronor eller mer att ut-
veckla en lovande kemisk substans till ett 
färdigt läkemedel. 

Johan Brun lyfte även fram de krav som 
ställs på läkemedelsindustrin när det gäller 
dokumentation av läkemedelsanvändning.

– Det finns fortfarande kvar en slags be-
röringsskräck när det gäller läkemedelsin-
dustrin. Men man glömmer ofta bort att det 
vi gör är väldokumenterat och transparent. 
Vi har omfattande regelverk och hårda krav 
som regulatoriska myndigheter ställer på 
oss och som vi måste möta. 

Jämlik vård
Olika utredningar visar att det råder en 
ojämlikhet när det gäller tillgång till be-
handlingar, inte minst när det gäller biolo-
gisk behandling.

– Reumatologin i Sverige är i framkant. 
Läkemedelsbehandling var inte bättre förr, 
men möjligtvis enklare. Nu har vi en snabb 
utveckling med nya innovativa behand-
lingar som beslutsfattare och myndigheter 
ska ta ställning till. Det kräver bra besluts-
underlag och att vi med prioriteringar kan 
göra läkemedelsanvändningen mer jämlik. 
Vi vet inte om vården är ojämlik om vi inte 
har data som kan förklara skillnader, säger 
Nils Feltelius, läkare och senior vetenskap-
lig rådgivare vid Läkemedelsverket.

Nya behandlingar med biologiska lä-
kemedel och nya biosimilarer, likvärdiga 
med befintliga preparat, står för dörren. De 
närmaste åren kommer allt fler biologiska 

Annika Granath berättade ur ett patientper-
spektiv hur modern reumabehandling för-
ändrat livet.
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läkemedel som utgörs av antikroppar eller 
andra proteiner. Hur kommer det att påver-
ka sjukvården och vem skall betala?

Niklas Hedberg, chefsfarmaceut på 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, 
TLV, redogjorde för den värdebaserade 
prissättningen. 

– En av våra främsta uppgifter är att prö-
va vilka läkemedel som ska vara subventio-
nerade och omfattas av högkostnadsskyd-
det. Målsättningen är att kunna erbjuda 
patienter snabb tillgång till nya effektiva 
läkemedel och att öka förutsättningarna 
för en jämlik vård och en kostnadseffektiv 
läkemedelsanvändning. Vi har exempelvis 
tittat på de senaste biosimilarerna och vi 
ser att vi behandlar fler patienter till en läg-
re kostnad idag, jämfört med vad vi gjorde 
för bara ett år sedan.

Samverkan och samarbete
Vid sidan av TLV finns även NT-rådet för 
nya terapier som är utsett av landstingens 
hälso- och sjukvårdsdirektörer. NT-rådet 

beslutar om rekommendationer på samma 
medicinska grund och etiska plattform som 
TLV och ger vägledande rekommendatio-
ner å samtliga landets landstings vägnar. 
NT-rådet beslutar även om för vilka läke-
medel införande- och uppföljningsproto-
koll ska tas fram. 

– Vi har tillsammans med Storbritannien 
ett unikt system i Sverige. Vi prisförhand-
lar i stor omfattning och vi gör det tillsam-
mans. Tack vare en god samverkan och ett 
gott samarbete kan vi få upp volymer och 
därmed införa behandlingar snabbare och 
till fler. Men behoven är oändliga och vi 
måste hitta sätt att prioritera och samtidigt 
låta behoven styra. Och det är inte bara lä-
kemedel vi ska värdera. Vi behöver utveckla 
effektivare system för utvärdering även för 
andra innovationer inom exempelvis med-
icinteknik, säger Agneta Karlsson, statsse-
kreterare på socialdepartementet.

Hon underströk även vikten av en ge-
mensam och effektiv kunskapsstyrnings-
modell så att kunskap snabbare än idag kan 

spridas i vården. Utvecklingen av nationella 
riktlinjer tar lång tid, har en förhållnings-
vis låg följsamhet och blir snabbt inaktuella 
(även om SRF årligen uppdaterar sina rikt-
linjer).

– Här måste vi hitta bättre system och 
struktur för en mer effektiv kunskapsstyr-
ning, säger Agneta Karlsson.

Cecilia Carlens avslutade diskussionen 
och seminariet med att konstatera att det 
finns ett stort intresse och en stor vilja till 
samarbete och samverkan och att det är 
nödvändigt för att klara framtidens utma-
ningar.

– Vi hade även gärna sett att vi hade haft 
företrädare för landstingen och regionerna 
här, men de var tyvärr upptagna. Nu har vi 
startat en värdefull diskussion om hur vi 
även i framtiden ska kunna behandla våra 
patienter så effektivt som möjligt, och den 
diskussionen hoppas jag fortsätter.

Eva Nordin
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”Fundera över vad du vill ha ut av din 
handledare.” Jag stelnar till lite och 
skruvar på mig. Vad menar hon, min 
handledare? Jag inser att jag inte har 
funderat över vad jag vill ha ut av min 
handledare, och omedelbart går tan-
karna till medicinsk rådgivning.

Jag vill ha hjälp med diagnostiska över-
väganden, val av behandlingsstrategi, 
hur bäst administrera intraartikulärt 

kortison. ”Handledning är inte detsamma 
som medicinsk instruktion. Råd kring pa-
tienter kan du få av alla kolleger på klini-
ken. Min roll är en annan. Fundera över vad 
du vill ha ut av din handledare”. 

Enligt Utbildningshandboken för ST i 
reumatologi, som består av Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd tillsammans 
med Svensk reumatologisk förenings sär-
skilda rekommendationer, är en handleda-
re en ”läkare med specialistkompetens som 
har genomgått handledarutbildning och 
som handleder ST-läkaren och bedömer 
hennes eller hans professionella utveck-
ling”.  Det framkommer också vid genom-
gången av kompetenskraven att handle-
daren är ansvarig för att intyga uppfyllda 
kompetenskrav och genomförda utbild-
ningsaktiviteter. Det är slutligen handleda-
ren som skriver under på att ST-läkaren är 
redo att övergå till specialisternas skara. Ett 
ganska tungt uppdrag.  

I den senaste versionen av Socialstyrel-
sens föreskrifter och allmänna råd om lä-
karnas specialiseringstjänstgöring, SOSFS 
2015:8, framgår att handledning ska ”ges 
med utgångspunkt i det individuella utbild-
ningsprogrammet. Den ska ges kontinu-
erligt i form av stöd och vägledning ” och 
”handledningen bör planeras in i ordinarie 
tjänstgöringsscheman”. Vad handledning-
en i detalj ska bestå av framgår inte, varken 

av utbildningshandboken eller av Socialsty-
relsens föreskrifter.  

Inom reumatologin i Stockholm tar vi 
handledarskapet på allvar. Vi utmärker oss 
i ST-Barometern, vars resultat från Stock-
holms läns landsting jag har (svarsfrekvens 

76%)* : 60% av de som svarar på frågorna 
uppger att de ser över sitt utbildningspro-
gram tillsammans med handledare årligen, 
25% uppger att de nyligen upprättat sitt 
program och därför inte haft chansen att 
uppdatera det. Motsvarande siffror för hela 
gruppen är 47% och 12%. 46% av reumato-
log-ST uppger att de haft möten med sin 
handledare fler än nio gånger det senaste 
året. Motsvarande siffra för hela gruppen är 
13%. Vi verkar också vara nöjda med hand-
ledningen och vi vill ha den ofta: 77 % anser 
att de får god vägledning och stöd i sin pro-
fessionella utveckling, helt eller delvis, och 
hela 90% vill träffa sin handledare en gång i 
månaden eller oftare (!). I hela ST-gruppen 
är bilden en annan: större andel, 85%, anser 
att de får god handledning av sin handle-
dare, helt eller delvis, men ingen annan än 
reumatolog-ST anser sig behöva träffas of-
tare än en gång i månaden (de flesta verkar 
tycka att varannan månad är lagom). 

Så vad talar alla om under handledning? 
Jag frågar runt lite bland mina ST-kolleger 
och det verkar ändå som att majoriteten 
använder stor del av sin handledningstid 
till att diskutera patienter de träffat på sin 
mottagning, det vill säga de ägnar sig åt det 
som kallas medicinsk instruktion, och som 

min handledare säger inte behöver vara det 
enda handledning går ut på. Intressant nog 
berättar många också att de ofta vänder sig 
till andra kolleger för medicinsk rådgivning 
kring patienterna de träffar. Det verkar vara 
så att många identifierar vilka personer 
som de litar på och vänder sig till dem för 
råd, utöver det som dras vid handledning, 
något som också signaleras i ST-barome-
tern: 100% uppger att de får god klinisk 
instruktion av kolleger, helt eller delvis. Jag 
håller verkligen med,  har identifierat min 
systemperson, min artritperson, min ”den 
här patienten ger mig ångest kan du berät-
ta vad jag ska göra”-person, min behand-
lingsperson, och min hudperson- samtliga 
vänliga, djupt kunniga personer som utan 
att antyda att jag lägger ytterligare börda 
på deras redan överlastade arbetsdagar, 
hjälper mig. Vi samtalar i detalj om vikten 
av att avvakta, när det gäller att inte tveka, 
när det är dags att berätta för patienten att 
vi inte kommer kunna behandla bort de där 
sista symptomen, och när jag skulle ha gjort 
på annat sätt än vad jag gjort. Alltid vänliga, 
djupt kunniga förebilder som hjälper mig 
att utvecklas i min professionella roll.  

Så, efter att ha funderat en del över vad 
jag ska ha ut av min handledare så vet jag 
faktiskt inte. Kanske ingenting? Kanske har 
jag en hel klinik med kliniska instruktörer 
och kloka förebilder att luta mig mot?

Vad vill ni ha ut av era handledare? Vad 
pratar ni om under handledning? 
*ST-barometern har besvarats av ST-läka-
re i flera delar av landet. Här ingår endast 
resultat från Stockholms läns landsting. 
Svarsfrekvensen var 76 % 2016 varifrån jag 
hämtar dessa siffror. 13 ST i reumatologi 
svarade på frågorna och totalt svarade 454 
ST-läkare. Alla tolkningar måste förstås tas 
med en stor nypa salt och faktumet att vi är 
så få gör att proportionerna fluktuerar re-
jält med ganska små förändringar (om en 
ST byter från en kategori till en annan så 
stiger eller sjunker andelen med 7.69%). 

Marie Holmqvist
marie.holmqvist@ki.se

Maries ST-krönika

”Det finns en hel klinik med 
kliniska instruktörer

att luta sig mot”
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Nationella ST-dagarna 
i reumatologi

I slutet av maj arrangerade Reumato-
logkliniken på Karolinska Institutet de 
nationella ST-dagarna för reumatologi 
2017. Inga-Lill Engvall, Regional ST-stu-
dierektor Stockholm och Cecilia Carlens, 
verksamhetschef Reumatologklinken 
Karolinska universitetssjukhuset bjöd 
in till Rönneberga Kursgård, vackert 
belägen vid vattnet på Östra Lidingö.

Rönneberga byggdes på slutet av 
60-talet för studier av fackfören-
ingsrörelsen, och de trevliga omgiv-

ningarna blev en fin inramning till evene-
manget. I anslutning till ST-dagarna hade 
studierektorerna för ST-läkare i reumato-
logi möte. På mötet diskuterade man bland 
annat checklistor för ST-läkare i reumato-
logi, och schemalagd tid för självstudier. 

Fosfolipidantikroppssyndrom
Elisabeth Svenungsson och Aleksandra An-
tovic var först ut i föreläsningsprogrammet 
med ämnet Antifosfolipidantikroppssyn-
drom, APS. De inledde genom att be publi-
ken diskutera ett antal kliniska fall. Frågan 
startade spännande diskussioner i små 
grupper, och stimulerade till aktivt lyss-
nande. Vidare fortsatte Elisabeth med en 
genomgång av historik, från Wasserman-
test till modern laboratoriediagnostik, och 
patofysiologin vid APS. 

Aleksandra Antovic föreläste om trombo-
ser i ett vidare perspektiv, och belyste hur 
APS kan drabba såväl artärer som vener 
och mindre kärl. Hon berättade också om 
behandling av APS, graviditet vid APS och 
om riskbedömning. 

Torsdagens program avslutades med 
diskussion om de tidigare nämnda patient-
fallen. De autentiska patientfallen bidrog 
med sin komplexitet och vi ST-läkare kun-
de tillämpa riktlinjer och informationen 
från föreläsningen. Därefter åt gruppen 
gemensam middag, med quiz och trevligt 
umgänge. Det fanns goda möjligheter till 
nätverksbyggande och i en liten specialitet 
kanske det är extra viktigt. 

Träning och utvärdering av träning vid 
myosit
Helene Alexandersson är sjukgymnast och 
docent. Hon berättade om den viktiga trä-
ningens effekter vid inflammatorisk myosit. 
Det har funnits oro om att träning skulle 
kunna vara negativt vid aktiv myositsjuk-
dom men det har aldrig visats. Däremot 

har träning visat positiva effekter på sjuk-
domsaktivitet, livskvalitet, muskelstyrka 
och funktion i vardagliga aktiviteter. He-
lene Alexandersson trodde att tidig och in-
tensiv träning var viktigt. 

I en studie ökade kosttillskottet krea-
tin (kreatinmonohydrat) träningseffekten, 
vilket visats hos friska tidigare. Kreatin är 
en kroppsegen substans och bildas i min-
dre mängder i kroppen. Det verkar som 
fosfatbärare för återbildning av ATP, och 
är viktigt i tvärstrimmig muskulatur. Man 
kan få i sig vissa mängder genom en kost 
som innehåller kött och fisk, men tillskott 
kan öka nivåerna i musklerna. Kreatintill-
skott ger en förhöjning av kreatinin i se-
rum (kreatinin är en nedbrytningsprodukt 
av kreatin) som dock inte avspeglar sänkt 
njurfunktion. 

Berättelser från en person med myosit-
sjukdom
En unik punkt på programmet var en före-
läsning av en kvinna som själv har en au-
toimmun myositsjukdom. Hon berättade 
att hon hade återhämtat sig i hög grad med 
hjälp av läkemedelsbehandling och träning. 
Det var mycket glädjande och inspirerande 
hur hon har kunnat återkomma till arbete, 
och kände sig pigg och nöjd med livet.

Dessvärre fick en föreläsare förhinder, 
och programpunkten om hjärtengagemang 
vid myosit fick utgå. Vi fick istället öva styr-
ketestpaketet MMT-8 och lära oss om mus-
kelbiopsi med conchotom. Det gav oss för-
ståelse för att testpaketet har en subjektiv 
komponent. 
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Myosit och lungengagemang
Slutligen föreläste Ingrid Lundberg, pro-
fessor, och Maryam Dastmalchi, överläkare, 
om behandling och uppföljning vid myosit. 
Vi fick den senaste informationen om de 
många autoantikroppar som är associera-
de till myosit, och till vilka olika bilder de 
kan vara associerade. Det kan vara svårt att 
hitta kompetenta ersättare vid sena återbud 
men arrangörerna anpassade programmet 
smidigt och slutresultatet blev verkligen 
utmärkt.

Sammanfattningsvis var ST-dagarna ett 
trevligt och professionellt arrangemang, så-
väl ur utbildnings- som ett socialt perspek-
tiv. Det är ju också viktigt att bygga nätverk 
inom specialiteten för att kunna samverka 
långsiktigt. Jag saknade personligen dis-
kussioner om specifika ST-frågor som vår 
utbildning och arbetsmiljö. Jag uppskattar 
verkligen de kompententa föreläsarna och 
vi har alla nytta av kunskap om systemsjuk-
domar. Jag tror däremot att det kan finnas 
värde i att ta till vara den unika möjlighet 
som just de nationella ST-dagarna utgör. En 
stor del av de svenska ST-läkarna i reuma-
tologi deltar och det är ett tillfälle värt att 
ta till vara. Vilka frågor är viktiga för oss att 
diskutera som grupp? 

Erik Myrberg (text)
ST-läkare i reumatologi

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Martin Joelsson (bild)
ST-läkare i reumatologi

Sahlgrenska universitetssjukhuset
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Ioannis krönika
Finns det ett liv efter disputationen? 
Forskning pågår för att besvara frågan. 
Hoppfulla fynd från småskaliga obser-
vationsstudier och fallrapportsserier 
har blivit ifrågasatta av vetenskapsmän 
som påstår att ingen av dessa studier 
någonsin har justerat sina resultat för 
den sedvanliga efter-disputationen-re-
san. 

Det är dessutom uppenbart att korta 
observationstider inte kan ta hän-
syn till inverkan av framtida mål-

sättningar, ett vanligt förekommande feno-
men hos nydisputerade. 

I denna krönika har jag sammanställt det 
som hittills har skett efter min efter-dis-
putationen-resa. Glöm inte att observatio-
nerna är gjorda på en enda individ och att 
man därmed inte kan generalisera!

Maj 2017
Årets kurs i inflammatoriska sjukdomar för 
utbytesstudenter genererade fyra glädje-
fyllda veckor i sällskap av vetgiriga blivan-
de doktorer som kom från olika länder för 
att lära sig av den expertis som Karolinska 
Institutet erbjuder inom olika medicinska 
kompetenser. Det är fantastiskt vilket rykte 
vårt institut har i världen och det bör vi vara 
rädda om och se till att upprätthålla. Kur-
sen var inspirerande för åtminstone Alvaro, 
en briljant student från Chile, som blev kvar 
hos oss under sommaren och bidrog till på-
gående forskning.

Juni 2017
I juni var det dags för ny kunskap för egen 
del och EULAR-kongressen i Madrid. Där 
hade jag några härliga och lärorika dagar. 
Madrid är en mycket vacker stad, som dock 
lätt blir en kokande gryta i junivärmen. Det 
var min första gång att bidra till ett sympo-
sium om behandlingsstrategier vid SLE. Vi 
har mycket att lära oss av att byta erfaren-
heter med folk runtom i världen. Vi gör lika 
i vissa avseenden, men faktum är att vi gör 
olika i en rad andra. Även om det inte var 
några helt nya uppenbarelser så var det gi-
vande att få höra och inse hur resurser och 
regleringen i olika länder styr våra rutiner 
och ligger bakom betydelsefulla skillnader 
i handläggningen av våra patienter. Verkli-
gen ögonöppnande.

Efter EULAR och ett par veckors mottag-
ningsarbete blev det en spontan kort resa 
till underbara Malta. Mitt största intryck 
av den maltesiska konstellationen av Med-
elhavsöar var att så mycket pågick, trots 
dess pyttelilla storlek. Stora investeringar, 

mycket byggprojekt, många bilar. Sedan har 
jag i hela mitt liv inte sett så mycket fyr-
verkerier som jag fick se på Malta på bara 
några dagar! Och så kanonskjutning med 
tät regelbundenhet. Tidigare avfyrades ka-
nonerna för att skjuta salut och välkomna 
besökare till hamnen under religiösa högti-
der eller andra högtidliga tillfällen. Nu vet 

jag inte vilket behov det tillgodoser, men jag 
kan tänka mig att kostar en hel del.

Valletta, den historiska huvudstaden, har 
behållit sin varma karaktär och skönhet och 
bjuder på vackra smågator och mysiga res-
tauranger. Lilla ön Gozo i norr bjöd på en 
fin utflykt med upplevelser på slottet, kyr-

KRÖNIKA · Ioannis Parodis

Medelhavets oändliga blåa vatten sett från ön Comino belägen mellan huvudön och ön 
Gozo, eller Kemmuna som malteserna kallar det (eller Ephaestia som dess gamla grekiska 
namn var). 

Middag med Caroline Grönwall och utbytesstudenter hos krönikören. Glädje!

Katerina samlar till sig sol för att stråla på 
bröllopsceremonin dagen efter!

Våra fötter ser ut att vara i osynk på just det 
här kortet, men Ingrid var mycket duktig på 
att ta till sig rytmen av grekiska danser.
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kobesök och bad. Där fick jag även veta att 
Gozo är ön som i den grekiska mytologin 
omnämns som Ogygia, det vill säga ön där 
den förföriska nymfen Kalypso var bosatt 
och höll Odysseus fången i hela sju år under 
hans hemresa till Ithaka. Det var ingen kort 
bit som han seglade fel kan man konstatera. 

Juli 2017
Dessa var två korta men mycket trevliga pa-
renteser innan nya utbytesstudenter kom 
till kliniken, denna gång via IFMSA. Vi får 
varje sommar förfrågan om att ta emot stu-
denter under juli och just denna sommar 
hade jag förgäves försökt att tacka nej. Vil-
ken tur att jag blev övertalad att ändra mig! 
Till slut kom dels två kliniska studenter, 
Malva och Jose, dels två forskningsstuden-
ter, Guillaume och Madiha. Så kan det gå 
när man tackar nej! Samtidigt blev Rafi och 
Isabel introducerade i laboratorieforskning 
hos Caroline Grönwall på CMM. Utbytet 
blev mycket lyckat och studenternas åter-
koppling värmde upp stämningen på klini-
ken. Det blev fina ord, farvälspresenter och 
även god choklad från organisatörerna som 
tack för vår insats. Inte illa! Jag tackar nej 
igen nästa sommar!

Augusti 2017
Efter dessa fyra veckor var det dags för se-
mester! Det bar av till – vad tror du? – Grek-

land. Jag fick umgås med mina föräldrar 
och se min kusin som för stunden bär två 
små liv i magen. Men resans höjdare var ut-
flykten till ön Lemnos för min kollega och 
vän Katerina Chatzidionysious fina bröl-
lop. Vilka oförglömliga dagar vi fick! Det 
var en upplevelse med kombinerade inslag 
av både ”mitt stora feta grekiska bröllop” 
och ”Mamma Mia”. Ett i stora delar tradi-
tionellt bröllop men med moderna pensel-
drag. En liten vitblå kyrka på en klippa, en 
brud som kom seglandes, en stor middag 
och oändligt med dans. Det var beundrans-

värt hur bra alla svenska gäster dansade till 
en rad olika sorters grekisk dans. Lektionen 
på stranden inför den stora festen (se bild) 
behövdes knappt. Duktigast av alla var utan 
tvekan Saedis Saevarsdottir! Jag är överty-
gad att Saedis bär grekiska gener. Eller så 
har hennes gener undergått epigenetiska 
modifikationer efter långtidsexponering 
för grekiska stimuli. Det var verkligen 
underbart att få tillbringa några dagar av 
skratt och äventyr tillsammans med svens-
ka kollegor på grekisk mark. Ja, nu är det 
helt ok att jobba igen tills nästa sommar!

Livet efter disputationen är väl inte så illa 
ändå och är rätt så likt det som var innan. 
Nya mål att åstadkomma, studenter, forsk-
ande kvällar, men även härliga pauser för 
batteriladdning. En sak är säker: inget kan 
gå fel om du tänker positivt och kommer 
ihåg att le! Vad väntar du på?

Ioannis Parodis
ioannis.parodis@sll.se  

KATERINAS CARTOON · Katerina Chatzidionysiou

På utflykt på Lemnos med kollegor från Ka-
rolinska, nämligen Lara Dani, Nancy Vivar, 
Annica Nordin och Ola Börjesson. Christina 
Dorph är också med men har gömt sig när 
jag tar kortet. Vi är lyckliga! 
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Som bekant hade Tore Saxne, Dick Hei-
negård och undertecknad det stora nöj-
et att under tiden 1999 till 2013 kunna 
organisera ett årligt möte i Lund vars 
syfte symboliseras av ovanstående ti-
digare publicerade bild från 2008 där 
klinikern Carl Turesson och grundfors-
karen Dick skakar hand.

Genom att bjuda in 8 spetsforska-
re, 7 från andra länder och en från 
vårt eget universitet ville vi expo-

nera svenska reumatologer för ny relevant 
forskning och stimulera kontakter mellan 
basalforskare och kliniker. Dick avled ovän-
tat efter en hjärtinfarkt den 1 maj 2013. Tore 
blev seniorprofessor 2015 och vi kände att 
det var dags för nästa generation att leda 
Cutting Edge traditionen vidare. Det var 
med stor spänning som vi, nu som gäster, 
bevistade troikan Anders Bengtson, Carl 
Turesson och Mattias Collins första möte. 
Vi blev inte besvikna. Man hade bevarat 
konceptet och vi fick uppleva en välbesökt 
dag med nya föreläsare som lockade till liv-
liga diskussioner. Det lovar gott för framti-
den. Nytt var att mötet hölls i den nya fina 
lokalen LUX Hörsal, granne med Reuma-
tologen, och att kvällsbyffén ägde rum på 
Hypoteket mitt emot domkyrkan, riktigt 
gott och en trevlig avslutning. Liksom tidi-
gare sponsrades mötet av Abbvie och Pfizer 
samt av medel från Kåre Berglund fonden 
och Rune Grubb fonden.

Trombocyten i fokus
Som studenter fick vi lära oss att trom-
bocyter är små celler utan cellkärna vars 
uppgift är att aktiveras vid kärlskador och 
genom sin förmåga att klumpas ihop täppa 
till hålen. Dagens förste föreläsare John W 
Semple, rekryterad till Lund från Toronto 
2016, är en världsledande expert på idio-
patisk trombocytopen purpura, ITP, ett 
tillstånd karakteriserat av antikropps-bild-
ning mot trombocyter. Semple kunde 1991 
visa att T-lymfocyter hos ITP patienter när 
de exponeras för normala trombocyter re-
agerar med ökad proliferation och syntes 
av IL-2 (1). Detta var ett genombrott och 
Semple har förblivit ITP och trombocy-
terna trogen sedan dess. Hans och andras 
insatser kring ITP sammanfattas fint i en 
färsk översikt (2).

Semple gav en grundlig översikt över 
trombocyterna som upptäcktes 1842, och 
deras evolution från hemocyter hos dolks-

vans (Limulus polyphemus) vars funktio-
ner övertagits av makrofager respektive 
megakaryocyter/trombocyter hos högre 
djurarter. Normalt cirkulerar 150-400 tu-
sen trombocyter i blodet, men av okänd 
anledning är koncentrationen betydligt 
högre hos vissa djurarter, t.ex. kanin, trots 
att man klarar sig bra med mindre än 100 
tusen. Trombocyterna utsöndrar mängder 
av mRNA och är upphov till majoriteten av 
alla mikropartiklar i cirkulationen, en fing-
ervisning om viktiga funktioner vid sidan 
av deras betydelse för hämostasen. Trom-
bocyterna har receptorer för TLR och akti-
veras vid inflammation. Redan 1998 visade 

Randell att CD40 ligand (CD154) uttryckes 
på aktiverade trombocyter liksom på akti-
verade T-celler. Löslig CD154 exporteras 
vid inflammation och stimulerar andra cel-
ler till bildning av interferon gamma, IL2, 
IL17 och TNF alfa. År 2004 visade Semple 
att trombocyter har TLR på cellytan och 
kan aktiveras av t.ex. mikroorganismer. En 
viktig komponent i trombocyternas nor-
mala roll är stimulering av regulatoriska 
T och B celler. Låg halt av dessa celler har 
betydelse för patogenesen vid ITP. En över-
sikt med Rick Kapur som förste författare 
publicerades 2016(4). Ytterligare en intres-
sant iakttagelse publicerades i maj 2017. 

Cutting Edge Rheumatology
i Lund 11 maj 2017

CUTTING EDGE · Frank Wollheim

Carl Turesson och Dick Heinegård. Bild från 2008

Tore Saxne, Yngve Sommarin, John Semple och hans postdoc Rick Kapur
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Trombocyter hämmar immunreaktioner 
mot cancer, medierat av bl.a. TGF-beta. An-
titrombocytbehandling kan bli ett adjuvans 
i framtida cancerterapi(5).

Glykosylering och funktion hos IgG
Den terapeutiska effekten av intravenöst 
tillfört immunglobulin, IVIg, först identi-
fierad vid behandling av barn med ITP 1981  

har samband med kolhydratsidokedjorna 
på IgG molekylens Fc svans. Jev Ravetch på 
Rockefeller i New York kunde visa att en-
dast en mindre del av normalt IgG har den-
na hämmande effekt, och att den medieras 
endast av sialinrikt IgG som interagerar 
med den hämmande Fc receptorn FcRIIB 
på makrofager (5). Näste talare, Marc Eh-
lers, Lübeck, rapporterade detaljerade stu-
dier av N-acetyl-glukosaminer på Fc-delen 
av IgG, närmare bestämt de som är koppla-
de till Asn-297. Han visade att galactosyle-
rade IgG molekyler medierar inflammation 
vid ett flertal autoimmuna tillstånd och att 
galaktolyserat och sialinrikt IgG har mot-
satt effekt och behövs för hämningen. De 
konserverade sidokedjorna vid Asn-297 
undergår dynamiska förändringar, t.ex. vid 
graviditet, och påverkas vid autoimmuna 
sjukdomar inklusive reumatoid artrit. Anti-
TNF behandling förändrar också glyko-
sylering. Dessa komplexa förhållanden kan 
få terapeutisk betydelse även vid allergiska 
tillstånd (7). Det är sannolikt bara en tids-
fråga innan syntetiskt sialinrikt IgG eller Fc 
kan utvecklas till ett nytt läkemedel.

IgG4 relaterade tillstånd - ljuset kom 
från Japan
År 2001 publicerade japanska forskare ett 
arbete där de presenterade 20 patienter 
med skleroserande pankreatit och selektiv 
ökning av IgG-4 som svarade utmärkt på 
behandling med glukokortikoider. Snart 
visade det sig att de japanska forskarna 
upptäckt en ny autoimmun systemsjukdom 
som kunde angripa spottkörtlar, lungor, le-
ver, njurar, aorta, mm. Tillståndet döptes 
till IgG-4 related disease, IgG4-RD(8, 9). 
Det har stått i centrum för näste talares in-
tresse, John Stone, Boston sedan nästan 10 
år (10,11), det färskaste arbetet publicerat 
den 2 juni. Hans kapitel i senaste (10:nde) 
upplagan av Kelley’s Textbook omfattar 10 
sidor. Stone framhöll den centrala roll som 
extranodal lymfatisk vävnad och dess plas-
mablaster spelar. Höga nivåer av cirkule-
rande IgG-4 förekommer hos majoriteten 
av patienter men är inget obligatoriskt fynd. 
Däremot kan IgG-4 uttryck i vävnader (näs-
tan?) alltid påvisas immunhistologiskt. Ri-
tuximabbehandling reducerar förekomsten 
av IgG-4 positiva celler och har terapeutisk 
effekt! IgG4-RD är ingen ny sjukdom, den 
har funnits länge men med andra namn, 
t.ex. Riedel’s tyreoidit, Küttner’s tumör, Mi-
kulicz syndrom. 

Även om majoriteten av patienter svarar 
på glukokortikoidbehandling leder denna 
sällan till varaktig remission. Rituximab 
kan ofta göra detta, även utan perorala 
glukokortikoider. Intressant är att IgG-4 
koncentrationen visserligen minskar men 
ofta förblir onormalt hög. Färska studier 
tyder på betydelse av samverkan mellan B 
och cytotoxiska T lymfocyter, se figuren. 

	
Trombocytens funktioner vid inflammation. Från (3)

	
Glykosylering och biologisk effekt hos IgG. Frän referens (7)
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Genuttryck i isolerade celler visade upp-
reglering av SLAMF-7, ett ytprotein som 
har egenskapen att kunna binda andra cel-
ler med SLAMF-7 på ytan. Resultatet tycks 
bli sekretion av pro-fibrotiska cytokiner, 
TGF-beta, gamma IFN och IL-1beta. Detta 
leder så till den karaktäristiska s.k. storifor-
ma fibrosen. Stone nämnde avslutningsvis 
lovande terapeutiska resultat med en ny 
anti-CD19 monoklonal. 

 
Humana interferon typ I relaterade sjuk- 
domar
År 2000 upptäckte näste talare Yanick 
Crow, Paris och Manchester, att den sällsyn-
ta sjukdomen Aicardi-Goutières syndrom 
orsakades av mutationer i locus (AGS1) på 
kromosom 3p21. Ett flertal punktmutatio-
ner ledande till ökad syntes av interferon I 
ledde så småningom till definition av en ny 
grupp av medfödda monogena sjukdomar 
(12). Familjen har nu vuxit och Crow inklu-
derar nu 18 distinkta tillstånd med varie-
rande fenotyper och hereditet (13). Ytterli-
gare tillskott är att vänta. Crow var mycket 
försiktig med att tillskriva interferon den 
direkta sjukdomsorsaken, som först kan 
anses etablerad när hämning av interferon 
visat förbättring. Defekterna kan leda till 
sjukdom på ett flertal olika sätt vilka disku-
teras i referensen. Ett tecken på ännu ofull-
ständig kunskap är de skilda fenotyper som 
ses vid samma kända defekt. Crow berörde 
även ett färskt arbete om defekter av AIRE 
(autoimmune regulator) där det visas att 
patienter kan utveckla B-cells immunitet 
i hög titer mot ett stort antal autoantigen. 
Sådana antikroppar kan därigenom hämma 
autoimmunitet och kan tänkas bli framtida 
terapi (14). Intressant var även hur dessa 
sällsynta tillstånd överlappar med vanliga 
genetiskt komplexa sjukdomar såsom SLE 
och polymyosit.

 
Miljöfaktorer vid reumatoid artrit och 
SLE
Eftermiddagen inleddes av Karen Costen-
bader, Boston, som baserade sin översikt 
mest på sina resultat från den stora Nurse’s 
Health Study, NHS, som startades 1976 och 
som fortfarande pågår, hela tiden bekos-
tad av NIH. Studien initierades av Frank 
Speizer primärt med syfte att kartlägga 
långtidsbiverkningar av P-piller och inklu-
derade sköterskor från ett stort antal sjuk-
hus i USAs 11 folkrikaste stater. Endast gifta 
kvinnor i åldern 30-55 år kunde delta. Ko-
horten är således inte populationsbaserad 
men är ändå imponerande på grund av sin 
storlek och duration. Av 238 021 tillfrågade 
svarade 121 700, således drygt hälften posi-
tivt. Costenbader kunde redovisa resultat 
från 36 (!) års uppföljning och berömde del-
tagarnas trofasthet och engagemang. Sam-
band mellan rökning och aminosyrorna i 
HLAbeta1-4 regionen har nyligen kartlagts 

i EIRA, en koreansk kohort och NHS och 
visar samma mönster för aminosyrorna 11 
och 13 (15), vilket tolkas som att de tre ko-
horterna är representativa. 

 Cigarett rökning bekräftades som en 
kraftig riskfaktor för insjuknande i reuma-
toid artrit, starkast men inte uteslutande 
hos seropositiva patienter, och den ökade 
mottaglighetsrisken kvarstod upp till 20 år 
efter det att rökningen upphört (16). Rök-

ning ökar som bekant även mottaglighet 
för SLE, men NHS data kunde utesluta att 
exponering från rökande föräldrar ökade 
risken att insjukna i SLE. Ett annat arbete 
visade signifikant ökad risk att insjukna i 
SLE efter minst ett års exponering för ki-
sel. Hög födselvikt korrelerade tydligt med 
ökad risk för insjuknande i reumatoid artrit 
(17). Slutligen kan nämnas att NHS påvisa-
de ett robust samband mellan laparosko-

	
SLAMF7, en ny aktör i IfG4 related disease.  Från referens 10

	

INF I assiocierade interferonopatier. Från referens (13)

	
Aminosyrorna P11 ochP13 hos tre  geografiskt skilda  kohorter. Från referens (15)
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piskt konfirmerad endometrios och både 
SLE och reumatoid artrit (18).

Sällsynta genetiska skelettsjukdomar - 
mot ny terapi
Visserligen utgör de genetiska tillstånd som 
Michael D Briggs, Newcastle, talade om en 
förvirrande samling av 450 var för sig yt-
terst ovanliga tillstånd, men tillsammans 
drabbar de minst 1 av 4000 barn, eller en 
kvarts miljon barn i EU – före brexit. De 
numera distinkt karaktäriserade tillstån-
den kan indelas i 40 grupper med hjälp av 
molekylära, biokemiska, och radiologiska 
metoder (19). Michael Briggs beskrev på 
1990-talet talrika mutationer i det av Dick 
Heinegård 1992 upptäckta broskprotei-
net COMP och hade därigenom tidigt en 
speciell relation till Dick och Lund. Han 
karaktäriserade sjukdomsgruppen pseu-
do-akondroplasi, PSACH, och multipel epi-

fyseal dysplasi, MED (19). 
Briggs arbetar även med musmodeller 

för dessa tillstånd och har kunnat klarlägga 
molekylära konsekvenser av mutationerna. 
En sådan är störning av bindningen mel-
lan COMP och kollagen IX (20). En annan 
mutation i matrilin-3 leder till felveckning 
(misfolding) av molekylen vilket i sin tur 
gör att den inte kan exporteras från kondro-
cyterna (21). Mutationerna leder till abnor-
ma kollagenstrukturer vilka ger upphov till 
dysplasierna. De bidrar även till den myo-
pati som ofta tillstöter. Även aggrekanmu-
tationer har upptäckts som också leder till 
dysplasier. Ursprungligen antogs de miss-
bildade matrixproteinerna själva leda till 
dysplasi, men nyare data tyder på att den 
reaktion, kallad unfolded protein response, 
som uppstår leder till s.k. endoretikulär 
stress, ER, som påverkar den celulära meta-
bolismen mer generellt. En viktig roll i det-

ta förlopp tillskrivs chaperonen BIP.
Dessa och andra studier har definierat 

en rad patogenetiska mönster som sam-
manfattas på figuren av en kondrocyt (21). 
Kunskaperna kan nu användas för riktad 
terapi (22). Djurförsök pågår med trimety-
lamin-N-oxid, litium, valproat och natrium 
fenylbutyrat i syfte att motverka ER. Kolla-
gen X mutationer som också leder till ER 
har i prekliniska försök svarat gynnsamt på 
epilepsimedlet carbamazepin. Det har nyli-
gen fått FDA registrering som orphan drug 
vid metaphyseal chondrodysplasia, type Sch-
mid (MCDS), som orsakas av kollagen X 
mutation. Basalforskningsresultaten börjar 
således komma patienterna till nytta. Detta 
inlägg imponerade genom att presentera en 
mångfald av sjukdomstillstånd och klarläg-
gande av basala mekanismer i patogenesen.

Skelettmuskulaturen och dess myokiner 
Nyttan av fysisk aktivitet för den allmänna 
hälsan är sedan länge inte kontroversiell. 
På senare tid har profylaktisk och terapeu-
tisk nytta av fysisk aktivitet vid ett flertal 
sjukdomar dessutom dokumenterats. Men 
mekanismerna är inte helt kända. Bente 
Klarlund Pedersen, Köpenhamn, hade bju-
dits in för att presentera myokinerna och 
belysa deras roller vid olika sjukdomstill-
stånd. Hennes bibliografi på området är im-
ponerande. Klarlund Pedersen betonade en 
central roll för skelettmuskulaturens pro-
duktion och sekretion av IL-6, ett cytokin 
som vi känner som ett viktigt mål för terapi 
vid reumatoid artrit och andra inflammato-
riska systemsjukdomar. Hon förklarade den 
gynnsamma IL-6 effekten vid fysisk aktivi-
tet med inducering av de anti-inflammato-
riska cytokinerna IL-1Ra, IL-4 och IL-10. 
Figurerna från hennes publikation antyder 
mycket mer komplicerade mekanismer, 
men dessa berördes inte. IL-6 effekten 
medieras via hämning av TNF syntes, lipo-
lys och stimulering av kortisonproduktion. 
Man frågar sig varför hämning av IL-6 då 
har så positiva effekter vid behandling av 
reumatoid artrit och andra inflammatoris-
ka sjukdomar. Uppenbart finns här okända 
mekanismer och andra mediatorer av bety-
delse. 

Dagens och morgondagens terapi vid 
reumatoid artrit
Dagens sista föreläsare började med att 
tacka för den ovanliga äran att ha blivit in-
bjuden en andra gång till ett Cutting Edge 
möte. Ernest Choy, Cardiff, föreläste om 
ett liknande ämne i Lund 2003. Han skötte 
sig lika bra då som nu. Choy påminde om 
milstolparna, infliximab år 1999, tocilizu-
mab 2012 och tofacitinib 2015. Avsaknad 
av biomarkörer som kunde vägleda mot val 
av bästa terapialternativ gör att head-to-
head jämförelser är de enda vetenskapliga 
hjälpmedlen. Choy nämnde ADACTA stu-

	
Några enidkrina  och parakrina signaler från  myocyter. Från referens 23

	
Kondrocyt  och percellulär matrix samt 5  olika sjukdomsmekanismer. Från referens (21)
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dien, som visade att monoterapi med toci-
lizumab respektive adalimumab skilde sig i 
påverkan på lipidmarkörer efter 24 veckors 
behandling. Problemet är bara att man inte 
kunde avgöra den kliniska betydelsen av 
skillnaderna för kardiovaskulär risk (24).

Choy behandlade därefter den komplexa 
molekylärbiologin kring IL-6 signalering 
som förklarar detta cytokins pleiotropa 
funktioner. Figuren visar både den speciel-
la trans-signaleringen och den mer konven-
tionella receptor-medierade aktiveringen 
och de många hämmarnas olika angrepp-
spunkter (25). Här finns förklaringen till 
att IL-6 kan mediera både pro- och anti-
inflammatoriska signaler. Det framgår 
att hämmarna kan verka på olika ställen i 
signalvägarna och även på olika ställen på 
IL-6-molekylen. Förutom tocilizumab har 
nu även Sanofi-Regeneron (Sarilumab) och 
GSK/Johnson&Johnson (Sirukumab) IL-6 
hämmare som lyckligt passerat fas III. Två 
andra är förbi fas II utveckling (Clazakizu-
mab respektive Olkizumab), och en IL-6R 
hämmare (Vobarilizumab) har kommit lika 
långt och är under bedömning hos EMA.

Choy gick därefter igenom JAK/Stat-
signaleringen där de 4 januskinaserna 
JAK1,2,3 och TYK2 medierar signaler från 
olika cytokiner till olika STAT kombinatio-
ner. Fullständig hämning är inte förenligt 
med liv och rätt dosering är synnerligen 
kritisk. Den terapeutiska bredden för dessa 
perorala hämmare är smal vilket förklarar 
de problem som tofacitinib respektive bari-
citinib haft med EMA och FDA. Framtiden 
får utvisa vilken eller vilka av hämmarna 
som har bäst säkerhets/effekt balans. Bild-
en nedan är från en ledare av John O’Shea, 
den ledande utvecklaren av JAK-hämmar-
na (26).

Ernest Choy avslutade sin imponerande 
översikt med att vi kommer att få se både 
nya IL-6 hämmare och nya JAK-hämma-
re med modifierade angreppspunkter i en 
nära framtid. Det är klart visat att det går 
att överträffa TNF hämmarna i parallella 
studier, och det är enligt Choy inte osanno-
likt att vi kommer att få se ett nytt genom-
brott i behandlingen av reumatoid artrit.

Efter denna optimistiska kommentar av-
rundades mötet (utan summing up) av Carl 
Turesson, som belåtet kunde konstatera 
att salen fortfarande var välbesatt. Nästa 
år planeras Cutting Edge i Lund avhållas 
den 17 maj. Då är alla välkomna tillbaka. Vi 
hoppas på lika god (eller ännu bättre) upp-
slutning då, med 8 nya föreläsare. 

Frank Wollheim
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Carl Turesson efter väl förrättat värv med Christopher Sjöwall och Peter Olsson..
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Ett stort antal intresserade kollegor 
hade sökt sig till Hotell Scandic Triang-
eln i Malmö på kvällen den 29:e augus-
ti. De kom för att få en sammanfattning 
av vad som presenterats om RA och SLE 
på EULAR som tidigare i juni hade ägt 
rum i Madrid.

Det var Carl Turesson och Anders 
Bengtsson som hade varit på kong- 
ressen, och i Malmö redogjorde för 

sina erfarenheter. Först ut var Carl, som ta-
lade om RA.

– Det är ett omfattande program på EU-
LAR, så ikväll kommer det att bli vår selek-
tion av vad som sades, påpekade han.

IL-6 hämning
Först på Carls dagordning var nya behand-
lingar av RA, och han beskrev bland annat 
olika sätt att blockera IL-6 signalering. 

Sirukumab är en anti-IL6 antikropp, sa-
rilumab en anti-IL6 receptor antikropp, 
vobarilizumab en anti-IL6 receptor na-
nobody. Dekavil är ett immunocytokin (IL-
10-F8).

– Sarilumab blev godkänt av FDA i maj 
i år, och av EMA en månad senare. Det 
marknadsförs under namnet Kevzara, men 
är inte tillgängligt för förskrivning i Sverige 
ännu. Men det kommer rimligen inom kort, 
sa Carl.

Godkännandet bygger bl.a. på Fas 
III-studien MONARCH, där man jämfört 
sarilumab med adalimumab som monote-
rapi hos patienter med aktiv RA, och som 
var intoleranta eller hade ofullständig ef-
fekt av metotrexat.

Studien visade en signifikant större för-
bättring hos patienter behandlade med 
sarilumab i HAQ, VAS global, VAS smärta, 
SF-36 physical component score och ar-
betsproduktivitet. Man såg ingen signifi-
kant skillnad i morgonstelhet, trötthet eller 
SF-36 mental component score, berättade 
han.

Reducerad progress av ledskador 
Sirukumab har en pågående gransknings-
process hos FDA och EMA. FDA Arthritis 
Advisory Committee har under början av 
augusti uttalat att de ej rekommenderar ett 
godkännande.

– Det beror inte på utfallsdata, utan rör 
sig framför allt om frågeställningar kring 
säkerhetsdata, påpekade Carl.

SIRROUND-D heter Fas III-studien som 
ligger bakom, och Carl underströk att man 
i den – utöver demonstrerad klinisk effekt 
– även kunde se en reducerad progress av 

ledskador på röntgen.
– I studien såg man skillnad på biomar-

körer, bl.a. benomsättning och osteoblast-
proliferation, som för sirukumab visade på 
minskad inflammation och destruktion. Är 
det läkning vi ser? Det kan vara tecken på 
det.

EMA förväntas komma med sitt beslut 
om sirukumab i november.

Nanobodies - fas III planeras
Nanobodies är ett nytt angreppssätt. En 
fördel med dessa är att de har en lägre mo-
lekylvikt – som ger en bättre vävnadspe-
netration.

– En annan fördel skulle kunna vara att 
de har lägre immunogenicitet – men vi har 
inte sett några data på det ännu, fortsatte 
Carl.

Vobarilizumab är en anti-IL6 nanobody. 
Data från en fas IIb studie (där man be-
stämmer dos) vid RA presenterades av Carl.

– Patienterna skulle ha RA enligt ACR/
EULAR 2010-kriterierna. De skulle inte 
haft någon annan DMARD under de senas-
te 4 veckorna, ingen biologisk behandling 
eller JAK-hämmare de senaste 6 månader-
na och ingen tidigare IL6 hämning.

Sådana patienter är inte så lätta att hitta, 
vilket innebar att de rekryterades mest från 
Östeuropa och Sydamerika, samt i viss grad 
från USA, Tyskland och Belgien.

– Resultaten visade på en hög placebo- 
respons, och uppnådde därför ej det pri-
mära utfallsmåttet som var ACR20 efter 12 
veckor. Det är troligt att detta har ett sam-
band med att många av patienterna kom 
ifrån länder med begränsad tillgång till 
biologiska läkemedel. När man nu presen-

terade mer stringenta utfallsmått – ACR70, 
persisterande remission – såg man en signi-
fikant skillnad.

Effekten föreföll i en annan studie vara 
jämförbar med tocilizumab i monoterapi, 
och Fas III-studier planeras.

Immunocytokin - fas II pågår
Slutligen talade Carl om dekavil (F8-IL10).

IL-10 har en immunmodulerande effekt, 
via nedreglering av Th1 aktivering. F8 är en 
antikropp mot onkofetalt fibronektin och 
används för riktad behandling inom onko-
login. 

– Antikroppen binder till nybildade kärl 
– i tumörvävnad och i ledinflammation, för-
klarade han.

F8-IL10 ackumuleras i inflammerad sy-
novia, och dekavil ges som subkutan injek-
tion en gång per vecka.

– Data presenterades i Madrid från en fas 

Post-EULAR i Malmö

Carl Turesson
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Ib-studie, där man gav dekavil i kombina-
tion med metotrexat, och testade tio olika 
doser med 8 veckors uppföljning. Det var 
väl tolererat och en Fas II studie pågår. 

Jämförelser av olika biologiska läkeme-
del
Därefter gick Carl över till mer etablerade 
behandlingar. 

– En late-breaker på EULAR var en stu-
die där man jämfört tofacitinib med adali-
mumab i en head-to-head studie. 

Studien var av non-inferiority design, 
och skulle visa att tofacitinib inte är sämre 
än adalimumab. 

– Det lyckades man med, i kombination 
med metotrexat. Resultatet tyder på att 
det överlag inte är så stor skillnad mellan 
JAK-hämmare och anti-TNF, kommente-
rade han.

Tofacitinib som monoterapi visade sig 
numeriskt sämre än kombinationsbehand-
lingarna, och uppnådde inte non-inferority.

Det var fler studier som hade gjort jäm-
förelser av biologiska läkemedel vid RA. 
Carl hade en egen sådan som presenterats 
vid kongressen. I den hade man jämfört ef-
fektiviteten efter 1 år för olika anti-TNF lä-
kemedel som första biologiska DMARD för 
RA-patienter, och använt sig av data från 
det svenska ARTIS.

– Vi fann att för RA-patienter som påbör-
jat infliximab var det mindre troligt att de 
stod kvar på behandlingen med signifikant 
förbättring, jämfört med dem som hade 
startat med etanercept.

Man hade även konstaterat att detta gäll-
de för patienter som startat med certolizu-
mab.

– Det var dock inga tydliga skillnader i 
den kliniska effektiviteten mellan etaner-
cept och adalimumab eller golimumab. 
Man måste komma ihåg att det har betydel-
se hur man från början har selekterat pa-
tienterna till dessa behandlingar, påpekade 
Carl.

ARTIS hade varit datakälla för fler stu-
dier. En av dessa hade undersökt och jäm-
fört behandlingseffekten av abatacept, ri-
tuximab, tocilizumab och anti-TNF som 
första biologiska DMARD. 

– Man såg bättre behandlingsöverlevnad 
och klinisk respons för de första tre, jämfört 
med TNF-hämmare.

Som andra biologiska DMARD hade ri-
tuximab och tocilizumab bättre behand-
lingsöverlevnad, jämfört med TNF-häm-
mare.

Cancerrisk vid biologisk behandling
– Påverkar biologiska läkemedel risken för 
cancer? Även här användes data från AR-
TIS. De visar att det inte är ökad risk för 
malignitet för patienter behandlade med 
TNF-hämmare, abatacept, rituximab eller 
tocilizumab.

Enda subgruppen med signifikant ökad 
risk var invasiv skivepitelcancer vid abata-
ceptbehandling, vilket Carl sa kan vara ett 
slumpfynd.

Sista frågan var hur farligt det är att be-
handla patienter med tidigare malignitet 
med TNF-hämmare. Data var åter från 
ARTIS, och man hade analyserat patienter 
med tidigare solid tumör (inte hematolo-
gisk malignitet eller melanom).

– Det var ingen ökad risk för återfall av 
malignitet. Inte heller någon ökad risk vid 
subgruppsanalys av patienter med behand-
ling mindre än 5 år efter cancerdiagnos.

Carl avslutade med att åter understryka 
att dessa data bygger på en selektion av pa-
tienter.

– Resultatet kan inte extrapoleras till pa-
tienter med hög risk!

 
Imponerande resultat i svårbehandlat 
område
Nästa ämne var SLE, och det var Anders 
Bengtsson som bevakat detta område på 
EULAR.

– Men jag börjar med något annat som 
presenterades på kongressen, och som jag 
tyckte var mycket intressant, sa Anders.

Han refererade till en studie som pub- 
licerades samtidigt som resultaten presen-
terades på kongressen, och som undersökt 
mepolizumab vid ANCA-associerad vasku-
lit (EGPA).

– Det är en allvarlig sjukdom som är säll-
synt – men obehandlad har den hög mor-
talitet.

Mepolizumab är en anti-IL 5 som tidiga-
re använts vid svår eosinofil astma. Samtli-

ga endpoints i studien möttes.
– Det är ett imponerande resultat i ett 

område som tidigare varit svårbehandlat. 
Vi i Lund har inte behandlat någon med 
detta läkemedlet ännu, men det kommer vi 
nog att börja göra, sa Anders.

Samarbete kring nya kriterier
Sedan gick Anders över till att tala om SLE. 
Han berättade att man arbetar med att ta 
fram nya klassifikationskriterier.

– Det pågår ett arbete med detta. De se-
naste kriterierna är från 2011, men har inte 
fått så stort genomslag. Man använder där-
för ofta de gamla från 1982. Att ta fram nya 
är ett samarbete mellan EULAR och ACR, 
så vi får se. Det kommer att ta tid innan det 
är klart.

Långtidsdata för belimumab
När det gäller behandling mot SLE finns 
det fortfarande endast belimumab som bio-
logiskt läkemedel. I Madrid presenterades 
en uppföljning på 10 år av belimumab för 
patienter med SLE.

– Den bygger på en fas-II prövning som 

POST-EULAR · Per Lundblad
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”Påverkar biologiska
läkemedel risken
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gjordes för länge sedan. 476 patienter er-
bjöds att gå in i en extension till långtids-
uppföljning, och 131 patienter har fullföljt 
denna under 10 år – det är dem vi har data 
på, förklarade Anders.

Cirka 65 % av dessa hade blivit bättre i 
sin sjukdom, enligt SRI som är ett respon-
der index vid SLE. Ett antal SLE-patienter 

har alltså fortsatt effekt över 10 år men det 
går inte att dra så mycket mer slutsatser än 
så eftersom det endast är en observations-
studie och man följde inte de som avslutat 
behandlingen.

– Det inte varit problem med allvarli-
ga biverkningar. Visserligen hade man sju 
dödsfall – men det är inget att säga något 

om i en så här sjuk population. 
Anders tillade att i Sverige har belimu-

mab funnits registrerat sedan 2011.
– Så vi börjar också få långtidsdata.

Subkutan behandling likvärdig
Två studier hade undersökt belimumab i 
kombination med rituximab.

– Det var två små, men intressanta, stu-
dier, ansåg Anders.

Den ena studien hade undersökt effekt 
av behandlingen, och den andra inflamma-
toriska markörer. Tanken är att modifiera 
B-cellers utveckling på mer än ett sätt.

Kombinationsbehandlingen ledde till en 
kliniskt signifikant förbättring, där median-
värdet för SLEDAI score sjönk från 18 till 
2. En låg sjukdomsaktivitet (SLEDAI under 
4) uppnåddes av 80 %. Förbrukningen av 
steroider sjönk, och den samtida behand-
lingen med mykofenolatmofetil sattes ut 
helt.

– Kanske vi kommer att pröva detta för 
våra svårbehandlade patienter i Malmö och 
Lund. Vi får diskutera det, fortsatte Anders.

Man hade även en studie som utvärderat 
subkutan behandling med belimumab för 
SLE.

– Den visade en liknande effektivitet, så 
det kommer nog.

Många misslyckade Fas III-studier
Voclosporin är en kalcineurinhämmare 
som är en släkting till ciclosporin, med 
en liten förändring som har inneburit att 
voclosporin har fått andra egenskaper.

– Inga Fas III-studier på SLE var ak-
tuella på EULAR i år. En Fas II-studie på 
voclosporin vid SLE presenterades dock. 
Den omfattade 265 individer i 20 länder.

Den primära endpointen, komplett re-
mission, möttes i gruppen med låg dos – där- 
emot inte i gruppen med hög dos.

– Man såg inga förändringar i njurfunk-
tion och oförändrat blodtryck, så dessa bi-
verkningar som är vanliga vid behandling 
med Cyklosporin A sågs inte, sa Anders.

Det var dock många dödsfall, som man 
tillskrev patienternas allmänna problem.

– Men det utgör ändå ett observandum, 
påpekade han. 

Anders avslutade med en översikt över 
alla misslyckade FAS III-studier för SLE.

– Endast belimumab har gått hela vä-
gen fram till godkänt biologiskt läkemedel, 
konstaterade han. Men det pågår flera olika 
kliniska prövningar med nya läkemedel vid 
SLE så det finns ändå skäl att vara optimis-
tisk.

Hans sista budskap var att det är viktigt 
att göra något åt okontrollerad sjukdomsak-
tivitet, eftersom det leder till organskada 
och mortalitet.

  

Per Lundblad

POST-EULAR · Per Lundblad
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Det är full aktivitet och härligt ”register- 
swing” i svensk reumatologi 2017. Det 
är mycket som händer med många idé-
er och pågående projekt inom och/eller 
nära relaterat till SRQ.

SRQ, det vill säga Svensk Reumatologis 
Qvalitetsregister, har sedan i somras 
fått ny registerhållare. Ansvaret för 

registerhållaren blir att föra den kreativa 
och stolta stafettpinneprocessen vidare, 
dvs att förvalta, utveckla och fortsätta det 
fruktbara svenska reumatologiska registe-
rarbetet in i framtiden. Vi har i detta land 
unika möjligheter att bidra till att ta fram 

ny kunskap inom reumatologin och därmed 
förbättra vården för och omhändertagande 
av reumatiker, både på kort sikt (här och 
nu) och på lång sikt.

Sedan i juni har jag således tillträtt som 
registerhållare för SRQ och efterträder 
därmed Sofia Ernestam som haft detta 
uppdrag sedan 2013 men som nu fått andra 
utmanande arbetsuppgifter inom reumato-

login och sjukvården i Stockholm. Otroligt 
så mycket hon och SRQ har hunnit med att 
genomföra på kort tid. Jag tänker inte minst 
på alla smarta innovationer och djärva steg 
in i det nya IT-samhället med digitala och 
intelligenta lösningar så att vi användare får 
support av registret i samband med patient-
bedömningar och även vid själva besöket, i 
realtid, on-line (beslutsstöd).

Och jag tänker på on-line uppdateringar 
av data för utfalls- och verksamhetsanaly-
ser (via VAP - visuell analog plattform), ex-
empelvis att kunna få tillgång till klinikens 
(eller landets) idag aktuella situation avse-
ende en viss specifik variabel. Och jag tän-
ker även på de vetenskapliga utmaningar 
som finns med mer eller mindre outtömliga 
möjligheter att genomföra data-analyser på 
ett initierat och fördjupat plan med riktade 
och smarta frågeställningar.

Tack Sofia och alla övriga aktiva reu-
ma-registerarbetare för ditt och ert fantas-
tiska SRQ-arbete under dessa år och ditt 
härliga engagemang. Det är sådana eld-sjä-
lar som behövs inom vården för att spränga 
gränser och visa vägen framåt för många 
andra så att vi i ett större perspektiv kan 
bygga ett bättre samhälle. Jag kommer göra 
mitt bästa för att axla registerhållar-man-
teln och föra de goda initierade projekten 
- såsom visualiseringsprojektet, PROMIS 
mm - vidare in i framtiden. Det finns många 
utmaningar att ta tag i men sånt är bara ro-
ligt när möjligheterna är större än proble-
men.

Till sist vill jag säga att det på Reumada-
garna i Västerås var ett stort intresse även 
för registret, dess utmaningar och framtid 
+ utveckling. Det är förstås stimulerande 
att känna att det finns ett stort intresse och 
nationellt stöd för SRQ även om jag är fullt 
medveten om att det samtidigt är regionala 
skillnader och många undrar ”what’s in it 
for me?”. Nästa gång det är nationell sam-
ling kring registerfrågor hamnar vi i Stock-
holm på Registerdagen den 24 januari. Då 
är som vanligt förstås alla välkomna och 
fram till dess ”keep register-swinging”!

Ralph Nisell
Registerhållare SRQ

Nytt från SRQ

NYTT FRÅN SRQ · Ralph Nisell

”Det finns ett stort
intresse och nationellt

stöd för SRQ”
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Utvecklingen i terapiområdet inflam-
mationssjukdomar, under de senaste 20 
åren, har varit inget annat än sensatio-
nell. Kombinationen av en bättre förstå-
else för de immunologiska och inflam-
matoriska mekanismerna bakom dessa 
sjukdomar och tillkomsten av biotekno-
logi möjliggjorde att man kunde tilläm-
pa dessa kunskaper vid utvecklingen 
av nya läkemedel. Detta resulterade 
i dramatiskt förbättrade möjligheter 
att lindra lidandet för patienter som 
drabbats av någon av de autoimmuna 
inflammatoriska sjukdomarna. I vissa 
fall avancerade fältet från mycket be-
gränsade palliativa möjligheter till att 
uppnå en så god sjukdomskontroll att 
möjligheten till bot började diskuteras. 

Även om allt detta kan verka myck-
et uppenbart utifrån dagens per-
spektiv skulle det inte nödvändigt-

vis ha varit lätt att förutse år 1990. När de 
första mycket uppmuntrande resultaten 
av TNF-blockad vid reumatoid artrit (RA) 
rapporterades var de flesta försiktiga i sina 
bedömningar, med tanke på många potenti-
ella risker och praktiska svårigheter. Skul-
le den här typen av behandling inte vara 
alltför starkt immunosuppressiv? Skulle 
den vara associerad med ett ökande antal 
infektioner och/eller maligniteter? Skulle 
immunologisk deviation leda till utveck-
ling av andra autoimmuna sjukdomar? Och 
när det gäller praktiken, var det rimligt att 
anta att patienter med en kronisk sjukdom 
kan behandlas långsiktigt med parenteralt 
administrerade monoklonala antikroppar 
och andra biologiska mediciner? Mer än 20 
år senare har vi lärt oss att biologiska be-
handlingar generellt sett har en god säker-
hetsprofil, och att patientacceptansen för 
parenteral behandling är stor. 

Idag liksom tidigare är det vanskligt att 
försöka förutsäga framtiden för terapiom-
rådet inflammationssjukdomar. Helt säkert 
kommer många pågående projekt att leda 
till ytterligare behandlingsalternativ. Någ-
ra sådana kan betraktas som en fortsätt-
ning på den tidigare inslagna vägen: ytter-
ligare förbättringar i cytokinantagonism, 
inriktningen på andra cellytemolekyler, 
m.m. Men helt annorlunda angreppssätt 
studeras också och vissa kommer förhopp-
ningsvis resultera i ytterligare framsteg 
inom behandlingen (tabell 1); bland dessa 

kan nämnas aktiveringen av naturligt före-
kommande regulatoriska T-celler (T-regs), 
neuroimmunomodulerande behandlingar, 
cellbaserade terapier och andra. Och kan-
ske viktigast av allt så kommer omvärdering 
och omprövning av behandlingsstrategier 
för flera sjukdomar i många fall att resulte-
ra i nya behandlingsparadigmer.

Nya cytokinantagonister
Trots att antalet anti-cytokin bioläkemedel 
som idag är i kliniskt bruk är betydande så 
finns det givetvis många fler cytokiner som 
man skulle kunna välja som angreppsmål. 
Flera selektiva hämmare av IL-17/23-ax-
eln är i sen utvecklingsfas för behandling 
av psoriasis, Crohns sjukdom, reumatoid 
artrit, psoriasisartrit, och spondyloartropa-
tier, och den första av dessa, secukinumab, 
har fått regulatoriskt godkännande för be-
handling av psoriasis, psoriasisartrit, och 
M. Bechterew. Den anti-IL5 monoklonala 
antikroppen mepolizumab har nyligen god-
känts i USA för behandling av svår astma; 
dupilumab som blockerar IL-4 har visat 
mycket goda resultat i fas II/III-studier vid 
astma och atopisk dermatit; den monoklo-
nala antikroppen mavrilimumab som riktar 
sig mot granulocyt-monocyt kolonistimu-
lerande faktor (som har viktiga immun-
reglerande roller) visade effektivitet i flera 
prövningar vid RA; och andra intressanta 
cytokinantagonister har utvecklats för be-
handling av inflammatorisk tarmsjukdom 
och multipel skleros.

En innovativ metod för att blockera cyto-

kiner representeras av ”kinoids”, vacciner 
baserade på modifierade cytokiner. Den 
underliggande hypotesen är att den patient 
som lider av en autoimmun inflammatorisk 
sjukdom förknippad med en viss cytokin 
skulle kunna ’vaccineras’ mot cytokinet, det 
vill säga att ett (polyklonalt) antikroppssvar 
mot cytokinet kunde induceras i förhopp-
ningen om att nedreglera sjukdomen. Tidi-
ga försök med kinoids innehållande interfe-
ron-α och TNF visade att en biologisk effekt 
uppstod, och ytterligare försök med dessa 
två kinoider pågår vid SLE och RA.

Antalet nya anti-cytokiner som för närva-
rande är under preklinisk utveckling eller i 
tidiga humanstudier är stort. Tyvärr har det 
blivit uppenbart att vår förmåga att förutsä-
ga terapeutiska resultat utifrån in vitro eller 
djurexperimentella data är rätt begränsad. 
Framtiden får utvisa vilka av dess antikrop-
par som kommer att klara sig hela vägen 
fram till klinisk prövning/användning. 

Det finns även icke-vetenskapliga aspek-
ter på utvecklingen av nya biologiska 
behandlingar. För bioteknik- eller läke-
medelsindustrin är det oftast enbart realis-
tiskt, av affärsmässiga skäl, att utveckla ett 
läkemedel för en enda indikation eller ett 
fåtal sådana. Man bortser från de dussintals 
möjligheter som rimligen kunde övervägas 
utifrån vetenskapliga fakta. Andra faktorer 
måste också vägas in i sådana beslut, t.ex. 
kvarstående medicinska behov, det kon-
kurrensmässiga läget, patentfrågor, och så 
vidare. För de vanligaste inflammatoriska 
sjukdomarna såsom psoriasis, inflamma-

Framtidens behandling av auto- 
immuna inflammationssjukdomar

IDOS HISTORIA · Autoimmuna inflammationssjukdomar
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torisk tarmsjukdom och RA finns många 
läkemedel nu tillgängliga, vilket gör det 
till en allt vanskligare affärsidé att utveck-
la ytterligare ett. För ovanliga och sällsynta 
sjukdomar finns det regelverk för att göra 
utvecklingen av särskilda behandlingar 
mindre betungande, men för sådana sjuk-
domar är själva studierna ofta svårare att 
genomföra. Allt beaktat kan man förutse 
en viss fortsatt utveckling av ytterligare cy-
tokininriktade biologiska medel, men den 
snabba innovationstakten som vi har sett 
under de senaste två decennierna kommer 
inte att upprätthållas.

Nya cellulära målmolekyler
Vid behandlingen av inflammatoriska sjuk-
domar har monoklonala antikroppar som 
riktar sig mot cellernas ytmarkörer inte 
varit lika framgångsrika som många ur-
sprungligen hade hoppats. Anti-CD4 (mot 
hjälpar-T-celler) var ineffektivt. Alem-
tuzumab (Campath-1H), en anti-CD52 
monoklonal antikropp som riktar sig mot 
alla T-celler, har effektivitet vid multipel 
skleros och även RA men anses vara alltför 
toxiskt för allmän användning vid inflam-
matoriska tillstånd. Abatacept som riktar 
sig mot B7-CD28 interaktionen är som 
bekant effektivt mot RA och B-cell-rik-
tade anti-CD20-antikroppar (rituximab, 
ofatumumab) har visat effekt vid RA, AN-
CA-positiva vaskuliter, och möjligen SLE. 
Utvecklingen av T-cell-riktade behand-
lingar kommer eventuellt att fortsättas 
med anti-CD40ligand antikroppar som kan 
dämpa T-cellsaktiveringen.

Aktivering av regulatoriska T-celler
Ett konceptuellt helt annorlunda angrepps-
sätt vid autoimmunitet skulle kunna vara 
aktivering av regulatoriska T-celler (Tregs). 
Omfattande djurexperimentella studier ty-
der på att denna strategi kan bli framgångs-
rik, men humana försök har inte infriat 
förhoppningarna. Den monoklonala anti-
kroppen TGN1412, som binder CD28 och 
som var avsedd att aktivera regulatoriska 
T-celler, orsakade allvarliga biverkningar 
i den första humana studien, uppenbarli-
gen på grund av en utbredd aktivering av 
inflammatoriska celler (”cytokinstorm”). 
Nyligen rapporterades att den monoklo-
nala antikroppen tregalizumab, som ak-
tiverar Tregs genom en specifik epitop på 
CD4-molekylerna och som visade sig vara 
säker i fas I-studier på friska frivilliga, ty-
värr inte hade visat någon effektivet i en 
stor studie på RA. Dessa besvikelser till 
trots kan man ändå gissa att aktivering av 
Treg-celler har potential att bli ett helt nytt 
sätt att behandla autoimmuna sjukdomar.

Neuroimmunomodulatoriska metoder 
Trots att området ”neuroimmunologi”, 
d.v.s studiet av de effekter det neurologis-

ka systemet har på immunitet och inflam-
mation och tvärtom, har varit föremål för 
stort intresse inte minst från allmänheten 
saknas det idag praktiska terapeutiska me-
toder baserade på sådana interaktioner. En 
viktig ny utveckling inom detta område 
har dock varit klargörandet av den s.k. in-
flammatoriska reflexen. Det visade sig att 
hos möss ”övervakas” de immunresponser 
som uppträder i mjälten utav det centrala 
nervsystemet genom afferenta vagala ner-
vfibrer och, kanske ännu viktigare, dessa 
regleras genom efferenta vagala fibrer som 

verkar genom makrofager som i sin tur på-
verkar T-celler (figur 1). Det har föreslagits 
att liknande mekanismer kan uppträda hos 
människa. En liten pilotstudie har nyli-
gen genomförts där patienter med RA har 
fått en apparat implanterad i halsregionen 
som elektriskt stimulerar vagusnerven. 
Förhoppning är att på detta sätt kunna ne-
dreglera systemisk inflammation. I denna 
mycket lilla grupp patienter noterades vis-
sa förbättringar, men en del komplikationer 
inträffade också, varför det verkar som om 
betydande hinder, både praktiska och ve-

Figur 1. Molekylära mekanismer vid kolinergisk inflammationskontroll. Efferent vagusner-
vaktivitet leder till katekolaminmedierad stimulering av T-cellderiverad acetylkolinfrisätt-
ning i mjälten, samt till direkt acetylkolinfrisättning från efferenta vagusnerver i andra 
organ. Inhibering av NF-κB nukleär translokation och aktivering av en JAK2-STAT3-medi-
erad signaleringskaskad i makrofager och andra immunceller är involverade i kolinergisk 
α7nAChR-medierad kontrol av proinflammatorisk cytokinproduktion. Förkortningar: ACh, 
acetylcholine; β2AR, β2 adrenergic receptor; JAK2, Janus kinase 2; α7nAChR, α 7 nicotinic 
acetylcholine receptor; NA, noradrenaline; NF-κB, nuclear factor κB; STAT3, signal transducer 
and activator of transcription 3. Reproducerad, med tillstånd, från Pavlov VA, Tracey KJ. The 
vagus nerve and the inflammatory reflex—linking immunity and metabolism. Nat Rev Endo-
crinol. 2012 Dec;8(12):743-54.
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tenskapliga, skulle behöva övervinnas inn-
an denna metod blir kliniskt användbar. 

Cellbaserade terapier 
Härmed avses i regel infusion av celler, of-
tast patientens egna dvs. autologa, efter att 
dessa behandlats på ett eller annat sätt in 
vitro. Fördelarna med cellbaserade behand-
lingar kan i teorin vara mycket betydande 
men enorma tekniska och praktiska frågor 
måste först lösas. Den kanske mest intres-
santa strategi som nu testas är användning 
av mesenkymala stromaceller. Dessa celler 
kan manipuleras så att de utvecklas till cel-
ler tillhörande olika vävnadstyper, och har 
då en förmåga att ’hitta’ rätt vävnad eller 
organ (”tropism”) efter infusion. Mesenky-
mala stromaceller uppvisar dessutom anti-
inflammatoriska och immunosuppressiva 
egenskaper som gör dem attraktiva för be-
handlingen av inflammatoriska sjukdomar.

Biosimilarer 
De första biologiska läkemedel som kommit 
i kliniskt bruk håller nu på att förlora sitt 
patentskydd, och således är det nu många 
företag som utvecklar liknande moleky-
ler. Eftersom proteiner inte kan vara helt 
identiska kallas dessa för biosimilarer, och 
regelverket skiljer sig något från det som 
gäller generiska versioner av konventionel-
la läkemedel. De två första biosimilarerna 
har nu godkänts i Europa och i Sverige: ett 
för infliximab (som marknadsförs av två 
företag under olika namn: Remsima och 
Inflectra) och helt nyligen ett för etaner-
cept under namnet Benepali. Även om vissa 
frågor återstår när det gäller utbytbarhet av 
dessa biologiska produkter så är det eko-
nomiska trycket så stort att det inte råder 
någon tvekan om att biosimilarer kommer 
att få en allt större roll vid behandling av in-
flammatoriska sjukdomar. Emellertid kan 
en viss överdriven entusiasm gentemot bio-
similar också noteras. Biosimilarer tillför 
per definition inte något nytt eller bättre till 
själva behandlingen, utan vinsterna är ute-
slutande ekonomiska. Det finns kanske de 
som tror att biosimilarer är ett bra sätt att 
ge igen till företrädare för stora farmaceu-
tiska företag som fått fina limousiner och 
bonusar tack vara de dyra biologiska läke-
medlen. Sanningen är dock att företrädarna 
för biosimilarföretag har minst lika fina li-
mousiner och lika stora bonusar: den eko-
nomiska ”vinsten” tas från budgeterna för 
forskning och utveckling, något som man 
får ha i åtanke när man försöker värdera 
biosimilarer ur ett samhällsperspektiv…

Framtidsutsikter för behandlingsstrate-
gier vid inflammatoriska sjukdomar
De angelägnaste inflammatoriska sjukdo-
marna att behandla är de som är kroniska 
eller ofta återkommande och som har be-
tydande konsekvenser för patienterna på 

grund av symptom, funktionsnedsättning 
över tiden, eller sena organskador på grund 
av själva sjukdomen eller dess behandling. 
Utifrån dessa sjukdomskarakteristika ålig-
ger det klinikern att väga behovet av sym-
tomatisk förbättring, som man i regel öns-
kar åstadkomma på relativt korta tidsramar 
(dagar till veckor), mot behovet att undvika 
långsiktiga komplikationer från själva sjuk-
domen och från dess behandling, vilka van-
ligtvis dyker upp under loppet av månader, 
år eller decennier. Glukokortikoiders para-
doxala effekter är ett gott exempel: med få 
undantag har de nästan alltid en god effekt 
på kort sikt, men de är också förknippade 
med många långsiktiga biverkningar och 
skadliga effekter. Många konventionella im-
munsuppressiva, å andra sidan, kombinerar 
en relativt god långsiktig säkerhet med en 
långsamt insättande effekt och dessutom 
en svårt förutsägbar effekt på den enskilda 
patienten. De biologiska läkemedlen bidrar 
med sin egen särskild dimension till dessa 
komplexa balanser i form av den extrema 
kostnadsaspekten. I detta sammanhang är 
det lämpligt att hänvisa till den koncep-
tuella ramen för behandling av kroniska 
sjukdomar som James Fries uttryckte1: 

fem D(imensioner) som måste undvikas 
eller minimeras: death (döden), discom-
fort (obehag), disability (funktionshinder), 
drug side effects (läkemedelsbiverkningar), 
och dollar cost (kostnaderna). Inför dessa 
utmaningar behöver klinikern ha en lång-
siktig behandlingsstrategi. Medan utveck-
ling och utvärdering av enskilda läkemedel 
har varit intensiv och framgångsrik under 
de senaste två decennierna har landvin-
ningarna varit mer blygsamma när det gäl-
ler att hitta optimala behandlingsstrategier. 
Ändå har några viktiga begrepp etablerats 
inom flera sjukdomsområden och tillämpas 
alltmer i den kliniska vardagen.

a. Tidigt insatt behandling
För många inflammatoriska sjukdomar gäl-
ler att äldre behandlingsparadigmer, base-
rade på klinisk erfarenhet med begränsade 
behandlingsalternativ, kan sammanfattas 
som ”kör försiktigt” metoder. Enkla symt-
omlindrande behandlingar, lokala eller ut-
värtes behandlingar, och låga doser av anti-
inflammatoriska läkemedel, både steroider 
och icke-steroidala, användes försiktigt och 
i relativt låga doser, medan mer kraftful-
la immunsuppressiva reserverades för de 
svåraste fall, ofta i ganska sena stadier av 
sjukdomen.

Baserat på teoretiska överväganden, djur-
modeller, och i allt högre grad på kliniska 
studier blev det under 1990-talet klart att 
detta tillvägagångssätt visserligen skonade 
enstaka patienter från toxiska/allvarliga 
biverkningar förknippade med mer aggres-
siv behandling, men medförde irreversibla 
organskador hos många andra. Således har 
tidig behandling alltmer förespråkats och 
etablerats som en grundläggande strategi, 
framför allt vid reumatoid artrit, inflamma-
torisk tarmsjukdom, och SLE-nefrit.

b. Induktionsbehandling följd av under-
hållsbehandling (”induction-maintenan-
ce”)
En vidareutveckling av principen om tidig 
behandling är letandet efter lämpliga ”in-
duction-maintenance” strategier. Patienter 
som diagnostiserats med en inflammatorisk 
sjukdom kan i många fall behandlas med 
måttligt starka immunmodulerande medel 
som första linjens behandling (t.ex. MTX 
vid tidig RA), men alternativet att starta be-
handling på en intensivare nivå skulle i teo-
rin kunna övervägas. En central fråga är om 
det går att bevisa att tidig intensiv behand-
ling är så mycket effektivare än standard-
terapi att det kan motivera ett ökat antal 
biverkningar och risker. För många sjukdo-
mar har detta i princip bevisats, exempelvis 
för SLE-nefrit2, RA3 och inflammatorisk 
tarmsjukdom (IBD). Men det är inte tillta-
lande att behöva fortsätta med sådana mer 
aggressiva behandlingar på obestämd tid, 
vare sig ur patientperspektivet: fler med-
iciner att ta, fler kontrollprover etc.; läka-
rens perspektiv (större risker att övervaka, 
fler biverkningar att ta itu med); men också 
alltmer ur samhällsperspektivet, med tanke 
på de höga kostnaderna för många behand-
lingar. Denna problematik har drivit fram 
ett stort intresse för ”induction-maintenan-
ce” strategier, där högintensiva behandling-
ar påbörjas tidigt i syfte att uppnå en god 
inflammationskontroll, som sedan åtföljs 
av en nedtrappning som i bästa fall leder 
till upprätthållandet av det goda resultatet 
med enklare medel. För vissa sjukdomar 
har det tydligt visats att detta tillvägagångs-
sätt är både effektivt och kan användas i 
klinisk praxis. SLE-nefrit kan behandlas 
framgångsrikt genom en initial induktion 
med det ganska toxiska medlet cyklofosfa-
mid (Sendoxan) i 3-6 månader, följt av den 
mindre riskabla långtidsbehandlingen med 
azatioprin eller mycofenolat. Vid RA har 
ett antal studier undersökt effekterna av att 
inleda behandlingen med både metotrexat 
(MTX) och en TNF-antagonist och sedan 
fortsätta med MTX endast hos patienter 
som svarat bra efter 3-12 månader. Quinn 
et al.4 noterade mycket goda resultat med 
denna metod i en grupp på tio patienter, 
och i BeSt studien kunde majoriteten av pa-
tienter med en initial god respons på MTX 

”Går det att bevisa att tidig
intensiv behandling är så 

mycket effektivare?”
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plus infliximab bibehålla responsen med 
MTX monotherapy5. Optima-studien un-
dersökte denna möjlighet mer strukturerat 
i en komplex studiedesign där avveckling-
en av anti-TNF också gjordes randomiserat 
och kontrollerat6. I olika analyser visade 
det sig att skillnaden mellan de patienter 
som fortsatt och som inte fortsatt med anti-
TNF var ganska liten. Av de som uppnått 
låg sjukdomsaktivitet efter 6 månaders be-
handling med MTX+ADA var det i runda 
tal 90 % som bibehöll låg sjukdomsaktivitet 
under det efterföljande året om de fortsatte 
att ta båda medlen, och 80 % om de fortsat-
te med enbart MTX – en 10 %-ig skillnad. I 
samma patientgrupp var det efter ytterliga-
re 1 år 80 % som var i remission med kom-
binationen, och 60 % med enbart MTX, en 
20 %-ig skillnad. OBS! detta innebär att ma-
joriteten av de som avslutat anti-TNF be-
handlingen behöll sina goda resultat. Sam-
mantaget ger dessa resultat och andra från 
liknande studier tämligen starkt stöd för 
förslaget att behandlingen vid nydiagnosti-
serad RA skulle kunna påbörjas med MTX 
+ anti-TNF och om patienten uppnår re-
mission eller låg sjukdomsaktivitet då kan i 
de flesta fallen behandlingen fortsättas med 
metotrexat som monoterapi. Men tre sto-

ra frågor återstår att besvara innan denna 
metod kan tillämpas i större utsträckning. 
För det första är det ett kliniskt problem att 
bestämma vad man ska göra för de patien-
ter som inte uppnår ett riktigt gott resultat 
med kombinationsbehandling men som 
ändå har en tydlig effekt. Det är i sådana fall 
fel att försöka minska behandlingsintensi-
teten men behovet att fortsätta kombina-
tionsterapin på obestämd tid eller att byta 
behandling till andra biologiska mediciner 
är kliniskt oattraktivt och också felaktigt ur 
ett hälsoekonomiskt perspektiv. Den andra 
stora frågan är om denna metod med tidig 
”induktion” ger en varaktig fördel. Kan 
inte samma slutresultat uppnås med enk-
lare medel? Svaret på denna fråga är ännu 
inte helt klart. Vissa studier, inklusive den 
ovannämnda Optimastudien, den mycket 
mindre Franska studien Guépard7, och den 
Tyska Hit-Hardstudien8 tyder på att tidig 
intensiv behandling gör det lite mer sanno-
likt att sjukdomen senare kan kontrolleras 
med MTX monoterapi, men den Danska 
Operastudien9 stödjer inte ett sådant re-
sultat. En liknande studiedesign användes 
med kombinationen MTX plus abatacept. 
Det konstaterades att om en remission upp-
nåddes med kombinationen då kunde den 

hos de flesta patienterna bibehållas med 
MTX monoterapi, och en liten minoritet av 
patienterna förblev i remission även utan 
behandling10. Den tredje obesvarade stora 
frågan är därmed vilken biologisk behand-
lingsprincip skulle kunna vara mest effek-
tiv både för att inducera remission men 
också för att sedan tillåta en nedtrappning 
eller utsättning, och detta undersöks, som 
de flesta läsarna nog vet, i den pågående 
NORD-STAR studien.

Vid nydiagnostiserad RA undersöks allt-
så ”induction-maintenance” principen in-
tensivt och man kan säga att en del av de 
hittills gjorda studierna åtminstone stöder 
principen. Däremot är en ”induction-main-
tenance” strategi av samma typ i allmänhet 
inte möjligt vid etablerad RA: när biologisk 
behandling avbryts så är risken stor för ett 
skov. Men flera studier tyder nu på att hos 
många patienter kan sjukdomen kontroll-
eras på lång sikt med en lägre dos av de 
biologiska läkemedlen än vad som används 
i den inledande fasen, och detta är attrak-
tivt både ur patienternas och ur samhällets 
perspektiv.

c. ”Treat-to-target”
Principen att behandla utifrån ett förutbe-
stämt målvärde härrör ursprungligen från 
sjukdomar såsom hypertoni, där försök vi-
sat att de långsiktiga resultaten var bättre 
om kliniker tydligt identifierade det blod-
tryck som de ville uppnå och vidtog åtgär-
der för att uppnå det. För reumatoid artrit 
har minst två randomiserade studier också 
givit direkta bevis för att en sådan strate-
gi, baserad på att sikta mot en viss nivå av 
sjukdomsaktivitet enligt DAS28, gav bättre 
långsiktiga resultat11, 12 (figur 2). Formella 
”Treat-to-Target (T2T)” rekommendatio-
ner vid RA publicerades för flera år sedan 
och principen har alltmer implemente-
rats13. Liknande rekommendationer har 
också tagits fram för flera andra reumatiska 
sjukdomar14. Det bör understrykas att T2T 
är inte bara en fråga om att välja ett mål, 
utan också om att besluta hur och när man 
ska mäta detta mål och hur handla när man 
inte når målet, vilket i det senare fallet bör 
föranleda en terapiförändring.

Sammanfattning
Avslutningsvis så har utvecklingen av be-
handlingar och behandlingsforskningen 
vid inflammationssjukdomar under de se-
naste decennierna varit anmärkningsvärt 
framgångsrik, men många utmaningar 
kvarstår. Uppgiften för kliniska forskare 
i terapifältet inflammationssjukdomar är 
inte bara att hitta nya potentiella behand-
lingar men också att se till att de tillgängli-
ga behandlingarna används på ett optimalt 
sätt och att patienter som lider av inflam-
matoriska tillstånd får bästa möjliga vård 
såväl i dag som i framtiden. Nya forsknings-

Figur 2. Rutinvård jämfört med intensifierad vård (“tight-control” eller “treat-to-target”) vid 
reumatoid artrit. Mean disease activity score Student’s t test used. Intensive vs routine after 
month 3, p<0·0001. Error bars show SD. Reproduced, with permission, from Grigor C, Capell 
H, Stirling A , McMahon AD , Lock P , Vallance R et al. Effect of a treatment strategy of tight 
control for rheumatoid arthritis (the TICORA study): a single-blind randomised controlled 
trial. The Lancet, Volume 364, Issue 9430, 2004, 263 - 269.
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rön gör det så gott som säkert att allt bätt-
re behandlingsmetoder kommer att kunna 
erbjudas morgondagens patienter.

Ronald van Vollenhoven

Denna artikel är en svensk översättning, 
bearbetning och uppdatering av kapitlet 
”Future prospects for the Therapies of In-
flammatory Diseases” ur textboken Clinical 
Therapy Research in the Inflammatory Di-
seases (R.F. van Vollenhoven, Ed.), World 
Scientific Publishing 2015, skriven av sam-
ma författare. Språk- och stilkorrektur gjor-
des av Ido Leden.
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MÅNADENS REUMAENHET · Bengt Lindell

Reumatologmottagningen
vid Trelleborgs lasarett

Trelleborgs lazarett invigdes 1893 på 
den plats där nu stadens museum lig-
ger. Med 20 sängar visade sig sjuk-
huset snart vara otillräckligt, och det 
byggdes ut, första gången redan 1900. 
På 1930-talet byggdes ett nytt sjuk-
hus längre in i staden på den plats där 
det nuvarande lasarettet finns. Sedan 
den senaste ombyggnaden i början av 
2000-talet är lokalerna helt förnyade.

Reumatologiverksamheten i Trel-
leborg startade 1983. Då tillträd-
de Miriam Karlsson en nyinrättad 

överläkartjänst i reumatologi och rehabili-
teringsmedicin vid medicinkliniken. Redan 
några år tidigare hade Kåre Berglund och 
Merete Brattström initierat utbildning av 
reumateam utanför kliniken i Lund. Ku-
rator Margareta Ossborn blev en av stöt-
tepelarna i det nybildade reumateamet i 
Trelleborg. Hon blev sedan verksamheten 
trogen i mer än 20 år. I teamet fanns också 
sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgym-
nast. Med hjälp av ett bidrag från Trygg-
hetsfonden på 1,2 miljoner kronor kunde 
både reumateamet och det samtidigt bild-
ade stroketeamet få en gedigen utbildning. 
I denna förberedelse ingick bland annat 
studiebesök i Bath, Heinola, Amsterdam 
och Lillehammer.

Verksamheten bedrevs både i öppen och 
sluten vård, samlokaliserad med stroke-
verksamheten. Reumaskola och ”dagrehab” 
startades tidigt, teamkonferenser hölls 
varje vecka och regelbundna mottagning-
ar tillsammans med ortoped, handkirurg, 
fotterapeut och ortopedtekniker bedrevs. 
Efterhand startade också Bechterewskola 
och smärtskola.

Miriam Karlsson hade en otrolig arbet-
skapacitet, men i längden kunde denna 
omfattande och ökande verksamhet inte 
klaras av en enda läkare. Överläkare Jadwi-
ga Eliasik blev chef för stroketeamet. Hon 
engagerades även en del inom reumatolo-
gin och kunde bl a täcka upp för Miriams 
ledigheter.

I januari 1997 kom äntligen förstärkning, 
då Eva Nitelius rekryterades från reuma-
sektionen i Växjö till en överläkartjänst vid 
medicinkliniken med uppdrag både inom 
reumatologisk och internmedicinsk verk-
samhet. Eva blev under de följande åren 
både verksamhetschef på medicinkliniken 
och chefläkare, men kunde trots detta hela 
tiden hålla igång en reumatologisk mottag-

ning. Trelleborg fick sin första ST-läkare i 
reumatologi i Roger Hesselstrand, som fick 
hela sin internmedicinska och stora delar 
av den reumatologiska utbildningen i Trel-
leborg med Miriam som handledare. 

Teamet utbyggdes så att man fick två av 
av varje personalkategori – förutom kura-
tor. Detta är fortfarande läget i dag. Man 
har således två sjuksköterskor, två under-
sköterskor och två sekreterare (deltider). 

Två sjukgymnaster, två arbetsterapeuter 
och kurator tillhör organisatoriskt en an-
nan enhet, men de finns nästan vägg i vägg 
och de kommunikationerna fungerar lätt 
och bra. Teamet bedriver tillsammans dag-
vårdsrehabilitering och har teamkonferens 
en gång i veckan.

ReumaBulletinens utsände besökte reu-
maenheten i Trelleborg och kunde då ta 
del av denna historik över uppbyggnaden 
av verksamheten, sammanställd av Eva 
Nitelius och Jolanta Ziobro. I dag finns 
där två erfarna specialister. Jolanta Ziobro 
kom 2005, närmast från Ystad. Innan dess 

har hon tjänstgjort i Jönköping, Skövde och 
Göteborg. 

Jolanta tog över efter Miriam Karlsson 
och när Eva Nitelius slutade i Trelleborg 
kom Rajna Beric år 2006. Rajna kom till 
Sverige 1993 och har bakom sig specia-
listutbildning i allmänmedicin, internmedi-
cin och reumatologi. Hon tjänstgjorde fram 
till 2006 på reumasektionen vid Universi-
tetssjukhuset MAS i Malmö.

Del av internmedicin
Jolanta Ziobro är nu specialitetsföreträdare 
för den reumatologiska verksamheten inom 
Medicinkliniken, vilken har bytt namn till 
”Närsjukvård”. Lasarettet Trelleborg är or-
ganisatoriskt del av ett ”sjukhus” lokalise-
rat i Helsingborg, Landskrona, Ängelholm 
och här, med gemensam ledning.

— Vi reumatologiöverläkare är båda med i 
medicinbakjouren. Det hette från början att 
vi skulle ha högst två bakjourer per månad, 
men i verkligheten har det blivit tyngre be-
lastning än så (denna månad fem gånger). 
Detta tar förstås tid från vår huvuduppgift. 
Vidare ansvarar vi för en internmedicinsk 
avdelning vissa veckor. Under de första 13 
veckorna detta år var någon av oss reuma-
tologer placerad på medicinavdelning un-
der 8 veckor. Det innebar ju att rätt mycket 
reumatologisk mottagningstid försvann.

Nya behandlingsmöjligheter har under 

Personal vid reumatologmottagningen, Lasarettet Trelleborg. Bakre raden från vänster: 
Anita Andersson, sjuksköterska, Agneta Nilegård, medicinsk sekreterare, Jolanta Ziobro, 
överläkare, Christel Larsson, sjuksköterska, Mari Haryd, sjukgymnast, Liselotte Adenvi, un-
dersköterska. Främre raden från vänster: Åsa van Thiel, undersköterska, Annette Hedin, un-
dersköterska, Rajna Beric, överläkare, Malin Svensson, arbetsterapeut. På den infällda bilden 
Juno Österman, medicinsk sekreterare. Foto: Bengt Lindell

”Det finns anledning att känna 
tillförsikt inför framtiden - 

trots en del organisationsoro”
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de senaste 10-15 åren medfört betydande 
förändringar inom reumatologin med bl 
a ökade krav på medicinsk uppföljning av 
patienterna och minskat behov av sluten-
vårdsplatser. Detta har naturligtvis påver-
kat organisationen och verksamheten vid 
reumasektionen i Trelleborg – liksom på 
många andra ställen. De för reumatologi 
”profilerade” vårdplatserna har stängts. 
Reumasjuksköterskans roll har förstärkts; 
en omfattande telefonrådgivning och egen 
sköterskemottagning för uppföljning av 
patienterna har fått allt större betydelse. I 
Trelleborg är det nu sjuksköterskan Anita 
Andersson som med fast hand sköter den-
na verksamhet med gott stöd av sin kollega 
Christel Hansson. 

Teamarbetet är fortfarande viktigt, även 
om arbetets innehåll är under förändring. 
Omhändertagande och information till 
nyinsjuknade patienter får allt större be-
tydelse, medan behovet av rehabinsatser 
minskar. Detta är förstås en följd av att våra 
patienter mår allt bättre.

Sedan några år är vi utrustade med ultra-
ljud och polarisationsmikroskop på mot-
tagningen, så att vi har kunnat förbättra 
diagnostiken och behandlingen. Vi ger på 
mottagningen alla intravenösa biologiska 
läkemedel och ibland cyklofosfamid, och 
likaså ger vi intravenösa bisfosfonater, järn-
preparat och blod. Just nu har vi omkring 
40 patienter på regelbunden infusionsbe-
handling.

Kapaciteten 
– I upptagningsområdet har vi 100 000 in-
vånare. År 2016 hade vi 1113 läkarbesök på 
två specialister, 273 besök till underläkare 
samt 30 teambesök. Det var en minskning 
från året före, då antalet specialistbesök var 
c:a 1400. Orsaken till minskningen är att vi 
haft mera belastning av annat arbete än det 
reumatologiska, det vill säga av medicin-
tjänstgöring. 

Vi får omkring 40-50 nya remisser per 
månad, övervägande från primärvården. 
Minst 30% av remisserna får vi skicka till-
baka på grund av ofullständiga uppgifter 
och oklar frågeställning. Det gör vi då all-
tid med en kommentar och förslag om vi-
dare åtgärder, antingen inför en ny remiss 
eller för fortsatt handläggning i primärvår-
den. Väntetiderna för nybesök skall enligt 
vårdgarantin vara högst tre månader, men 
vi eftersträvar att hålla oss inom två må-
nader. Fram till i höstas klarade vi 90% av 
nybesöken inom den tiden, men nu har den 
andelen tyvärr sjunkit till 50-60% – just be-
roende på denna resursbrist. Vi har svårt 
att erbjuda återbesök så frekvent som vi 
önskar, och har i viss omfattning fått ersätta 
besök med telefonuppföljning.

Sluten vård har ju numera mycket liten 
omfattning. För regionvård replierar vi på 
Lund, och det samarbetet fungerar mycket 

bra. Med övriga specialiteter vid sjukhuset 
har vi bra relationer. Det finns ingen njur-
medicinare här, men annars har vi ett bra 
utbyte, kanske mest med lungmedicin och 
gastroenterologi.

Den lilla enheten – fördelar och nack-
delar
— Fördelarna med en liten enhet som vår är 
att vi inom den lilla gruppen känner varan-
dra mycket bra. Vi kan stödja varandra när 
det behövs och kontaktvägarna är korta. 
Varje år organiserar vi teamutvecklings-
dag. i höstas stod vi för en teamdag för alla 
reumateam i Region Skåne. Vi medverkar i 
intern fortbildning för våra kolleger inom 
medicinkliniken i hantering av patienter 
med reumatologiska sjukdomar, och vi har 
också haft flera sådana aktiviteter rikta-
de till primärvården. Med våra temadagar 
har vi tillsammans kunnat utveckla oss och 
våra arbetsformer. Jag kan säga att vi funge-
rar bra och att vi kanske är den mest stabila 
enheten på sjukhuset.

Nackdelarna är förstås att den lilla enhe-
ten är mera sårbar. Det blir svårare att täcka 
för ledigheter. Om någon är sjuk eller borta, 
så påverkar det direkt helhetens funktion. 
En vikarie som inte är inarbetad och van 
kan ju inte i verkligheten ersätta fullt. 

Knappa resurser
Jolanta Ziobro framhåller att läkarresur-
serna ändå är otillräckliga, att situationen 
är ansträngd och att organisationsföränd-
ringarna inom Region Skåne har tärt på 
många medarbetares krafter och ibland på-
mint om ”hela havet stormar”. Läkarresur-
serna urholkas av stora krav på deltagande 

Jolanta Ziobro, överläkare och specialitets-
företrädare för reumatologi. Foto: Bengt 
Lindell

Lasarettet Trelleborg Foto: Bengt Lindell

Trelleborgar är ringformade vikingaborgar, daterade till slutet av 900-talet, då Harald Blå-
tand var kung i Danmark och Skåneland.De är uppbyggda av jordvallar med träbeklädnad 
och en framförliggande torrgrav. Ett antal trelleborgar har hittats i nuvarande Danmark 
samt två i Skåne. Den del av en vikingaborg som kan ses i Trelleborg i dag är en rekonstruk-
tion, baserad på utgrävningar 1988 -1991. (Från commons.wikimedia.org - CC-BY-SA-4.0) 
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i medicinklinikens övriga verksamhet, in-
klusive uppdrag som bakjourer. 

— De senaste två åren har vi två reumato-
logspecialister måst lägga en stor del av vår 
tid på internmedicinskt avdelningsarbete 
och bakjour. Vi har för närvarande ingen 
ST-läkare, men det finns hopp om att vi 
skall kunna knyta till oss en inom kort. Men 
en del av vårt mottagningsarbete hanteras 
av läkare under randutbildning som tjänst-
gör hos oss, framförallt blivande allmän-
läkare och internmedicinare. Under 2016 
fick vi ”tillskott” av många patienter från 
Simrishamn, där upptagningsområdet blev 
minskat och avtalet ändrades, detta utan att 
nya resurser tillfördes till oss. 

Under kort tid har vi på medicinkliniken 
haft flera nya chefer. För fem år sedan flyt-

tade vi till ljusa och ändamålsenliga lokaler, 
men så blev det dags att flytta tillbaka till 
våra gamla reumalokaler igen, på grund av 
att annan verksamhet prioriterades och be-
hövde utöka. Det är för närvarande ovisst 

om vi kommer att få flytta igen. Efter de 
här flyttningarna är vi nu i samma fysiska 
lokaler där verksamheten en gång startade, 
i själva verket något mindre, trots att anta-
let personer och verksamhetens omfattning 

har ökat betydligt. Man kan nog säga att vi 
genom åren har fått kämpa för att försva-
ra den reumatologiska domänen. Och hur 
reumatologin på sikt kommer att se ut i vårt 
område är inte alldeles klart. 

Tillförsikt
— Men samtidigt vill jag säga att reuma-
verksamheten i Trelleborg vilar på en 
mycket fast grund och det finns anledning 
att känna tillförsikt inför framtiden – trots 
en del organisationsoro. All personal har 
gedigen erfarenhet och har samarbetat 
på mottagningen i många år. Arbetsglädje 
trots arbetsoro – det får vara vårt motto för 
kommande år!

Bengt Lindell

MÅNADENS REUMAENHET · Bengt Lindell

Medicininstruktioner Sverige AB · 031-779 99 87

medicininstruktioner.se
Beställ kostnadsfria påminnelsekort via info@medicininstruktioner.se

Läkemedel ger effekt om det används rätt – instruktionsfilm är bästa bruksanvisningen!

”Vi har genom åren fått
kämpa för att försvara den
reumatologiska domänen”
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AKTUELL AVHANDLING

Predicting and monitoring disease 
course in rheumatoid arthritis: 

Imaging, biomarkers, risk factors, and integrative medicine

Författare: Adrian Levitsky. Akademisk avhandling som för avläggande av medicine doktorsexamen vid Karolinska Institutet 
offentligen försvaras i gamla Astrid Lindgrens barnsjukhus, Q3:01, KS. Måndagen den 29 maj, 2017, kl. 9.00.
Huvudhandledare: Professor Ronald van Vollenhoven Karolinska Institutet Institutionen för medicin, Solna. Enheten för 
klinisk behandlingsforskning, Inflammatoriska sjukdomar

Abstract
Rheumatoid arthritis (RA), the most com-
mon inflammatory arthritis, is a chronic, 
potentially debilitating autoimmune di-
sease that can lead to functional disability, 
bone erosion, and chronic pain. The mo-
dern era of treatment has led to major ad-
vancements in treating this condition, es-
pecially if patients are treated early within 
a ‘window of opportunity’ with potent 
disease- modifying antirheumatic drugs 
(DMARDs) and a ‘treat-to-target’ approach 
aiming towards low disease activity or re-
mission. Personalized integrative medicine 
may lead to further advancements in the 
care of individuals suffering from autoim-
mune conditions such as RA through the 
application of imaging, biomarker and risk 
factor identification, and integrative manu-
al therapy.

After simulating a true radiographic 
progression control group in several ran-
domized clinical trials, early application of 
intensive or biological DMARDs was de-
monstrated to be superior to conventional 
monotherapy in early RA, and that rheuma-
toid factor-positive patients on an intensive 
strategy may benefit more with a half-year 
induction of anti-tumor necrosis factor 
(TNF) therapy (Papers I-II).

For the first time, it was revealed that the 
proto-oncogene survivin, expressed in one 
third of patients with early RA, prevents a 
sustained clinical response to gold-stan-
dard methotrexate. Additionally, further 
allocation to combination DMARDs may 
be favorable to the allocation of anti-TNF 
therapy among survivin-positive patients 
(Paper III).

Lifestyle risk factors were shown to play 
an important role in early RA disease out-
come, and obesity in particular was found 
to be a strong independent predictor of 
long-term non- remission, in addition to 
smoking. Obesity was associated with wor-
se clinical outcomes over time, measured 
by disease activity, pain, and functional di-
sability (Paper IV).

A novel approach was explored with in-
tegrative manual mobilization therapy and 
its potential to further enhance patient care 
in RA. This was demonstrated through sys-
temic subjective and objective hand impro-
vements – including pain, synovial fluid, 
and joint space (Paper V).

Together with the goal of aiming for ear-
ly, tight RA disease control, when utilizing 
imaging tools; identifying biomarkers and 
lifestyle risk factors; and applying integra-
tive medicine, allopathic practice can move 
towards even better proactive patient care 
in RA. Altogether, these findings support 
the value of incorporating personalized in-
tegrative medicine into clinical practice for 
patients with RA.
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Numrets fallpresentation handlar om 
en 35-årig man som bär en ”tickande 
bomb”.

Bakgrund: Svenskt ursprung. Tidigare vä-
sentligen frisk. Icke-rökare. Ingen heredi-
tet för reumatiska sjukdomar. Gift med ett 
tre månader gammalt barn. 

Kontaktorsak: Söker akut i juni 2017 på 
grund av hög feber upp till 41 grader, torr-
hosta, bröstsmärta. 

Anamnes: Debut av feber, svettningar, 
viktnedgång, torrhosta, sjukdomskänsla i 
april 2017. Lungröntgen visade glest infil-
trat i vänster underlob, vilket bedömdes 
som pneumoni och patienten fick antibioti-
kabehandling i form av Kåvepenin med ute-
bliven effekt. Byte av antibiotikum till klin-
damycin gav ingen effekt heller. Negativa 
odlingar. Patienten blev successivt sämre. 
Anamnestiskt fanns erytema nodosum år 
2014 och återkommande aftösa sår i mun-
nen sedan flera år tillbaka.. Under våren 
2017 tillkom även episoder av epididimit 
samt acne-liknande utslag på ryggen och på 
bröstet. Inga muskuloskeletala besvär. Inga 
ögonbesvär. 

Status och laborationer: På akuten var 
patienten takykard (150 hjärtslag/minut) 
och takypnoisk (23 andetag/minut). Feber 
40 grader. CRP kring 110, normalt prokalci-
tonin, endast lätt leukocytos. 

Vårdförlopp: Patienten rundodlas och 
läggs in för vidare utredning. DT thorax 
visar spridda små förtätningar av infektiöst 
utseende i underloberna, med vaskulit som 
en eventuell differentialdiagnos. Bronko-
skopi görs och BAL tas. Omfattande mik-
robiologisk diagnostik utfaller negativ. CRP 
stabiliseras kring 90-100. ANA och ANCA 
är negativa. I samband med en febertopp 
blir patienten kraftigt påverkad med skak-

ningar och andningsfrekvens på 40 ande-
tag/minut. Ett blåsljud auskulteras vilket 
föranleder TEE med frågeställning endo-
kardit och patienten får antibiotikabehand-
ling. TTE visar fynd som inger misstanke 
om vegetation i trikuspidalis med engage-
mang av chordae apparatus. PET-CT inger 
misstanke om lungemboli, vilket verifieras 
av DT och patienten blir insatt på Fragmin. 
Fortsatt feber trots bredspektrumantibioti-
ka. Nya odlingar utan växt av bakterier. In-
fektiös endokardit bedöms vara osannolik. 
Vidare utredning med TEE visar inga vege-
tationer, utan en stor förändring i chordae 
apparatus av oklar genes. Patienten sätts 
in på 40 mg Prednisolon med snabbt svar 
både kliniskt och laboratoriemässigt. Pa-

tienten blir helt feberfri och akutfasreak-
tanterna normaliseras. MR hjärta visar tre 
tromber i höger kammare, en stor och två 
mindre (bild).

Frågor
1. Vad saknar du i anamnesen? 
2. Vilka differentialdiagnoser skulle du 

tänka på? 
3. Vilka prover och undersökningar är 

det du saknar? 
4. Hur skulle du fortsätta att behandla 

patienten?

Katerina Chatzidionysiou
Reumatologkliniken

Karolinska Universitetssjukhuset

UR VARDAGEN · Ioannis Parodis

Ur vardagen

	MR hjärta visualiserar tromber i höger kammare.
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verkan på skelettmuskler och ibland 
hjärt- och lungpåverkan. Patienterna 
är ofta unga, ovanligt muskelsvaga 
och har höga nivåer av muskelenzy-
mer (Pinal-Fernandeza et al., Current 
Opinion in Rheumatology; 2016). 

Muskelbiopsi tas och stöder di-
agnosen nekrotiserande myosit. På 
PAD-bilden ses spridda små regene-
rerande muskelfibrer med centrala 
kärnor, som tecken på tidigare ge-
nomgången nekros.

TnT är relativt specifikt för hjärt-
muskulaturen, och uttrycks inte i 
vuxnas skelettmuskulatur. Det kan 
dock uttryckas i regenererande mus-
kelvävnad (Lindberg et al., Neuro-
muscular Disorders; 2006). TnI är 
ännu mer hjärtspecifikt, och efter-
som TnI var normalt är det sannolikt 
att patientens TnT kommer från ske-
lettmuskulaturen. 

Behandling inleds med Predniso-
lon 40 mg x 1 och Methotrexate 20 
mg/vecka. 

Marit Stockfelt
ST-läkare

Reumatologkliniken, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset

UR VARDAGEN · Facit

Har du också ett fall som 
vi andra kan lära oss 
något av?

Skicka in en kort sammanfattning, 
stimulerande frågor och facit till 
ioannis.parodis@sll.se.

Tills dess, njut och le!
IOANNIS PARODIS

Facit till Ur vardagen RB 3/2017

Maria läggs in på reumatologisk slu-
tenvårdsavdelning för myositutred-
ning. Vid myositstatus har hon 81% 
styrka på höger sida och 70% på vän-
ster sida. 

Vid provtagning av myositanti-
kroppar ses starkt positiv reaktion för 
anti-SRP-antikroppar, riktade mot 
cytoplasmatiska signal recognition 
particles. Dessa är associerade med 
nekrotiserande myosit. Då ses ofta 
minimal inflammation på biopsi, has-
tig utveckling av svår symmetrisk på-
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Reumakalender
2017

3 nov ACR/ARHP Annual Meeting
 3-8 november, San Diego, USA

23 nov RULe - avslutningsmodul

30 nov SRFs utvecklingsdag
 Stockholm

1 dec Post-ACR
 Stockholm

2018

24 jan SRQs registerdag
 Clarion Hotel Sign, Stockholm

25 jan SRFs riktlinjedag
 Stockholm

24 maj Cutting Edge Rheumatology meeting
 Lund

5 sep The 37th Scandinavian congress
 of rheumatology
 5-8 september
 Helsingfors, Finland

19 sep SRFs Reumadagar
 19-21 september
 Uppsala

Information/program/inbjudan återfinnes i Reumakalendern på

www.svenskreumatologi.se

Reumatologins Rötter
Boken Reumatologins rötter, den andra jubileumsboken, ut-
delades till deltagarna i Reumadagarna i Västerås. I anslut-
ning till föreningens 70-årsjubileum 2016 belyser den reuma-
tologispecialiteten från ett medicinhistoriskt perspektiv,  De 
medlemmar, som inte var där, kommer att få boken per post. 

Hör av dig till tony@mediahuset.se om boken inte kommer 
eller om du som är enhetsföreträdare vill beställa boken till 
enhetens bibliotek.

Reumatologins rötter
Bidrag från Historia med Ido
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