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Tomas Bremell
tomas.bremell@vgregion.se

Redaktören har ordet
Välkommen till svensk reumatologis 
egen jultidning! Årets sista tidning 
kommer i en tid av stora förändringar 
och utveckling inom reumatologin. Så-
väl digitaliseringen – hur ordnar vi bäst 
en egen KRY-mottagning? - som im-
munbehandling av cancer öppnar för 
nya grepp vad gäller reumatologiska  
sjukdomar både avseende vårdpro-
cesser och vårdinnehåll. Samtidigt ser 
vi ett ständigt ökande inflöde av nya 
sjukdomsmodifierande farmaka.

Huvudartikel i detta nummer är 
Per Lundblads rapport från Reu-
madagarna i Uppsala. Fördelen 

med dessa kongressrapporter är att vi 
som var där påminns om vad vi hört och 
de som inte var där vad som försiggick. 
Eva Nordin intervjuar Norsk Reumatolo-
gisk Förenings nya ordf Helena Andersson 
som är svenska från Lund. Vi har alltså 
två svenska ordf i Norden! Vad är likheter 
och skillnader mellan svensk och norsk  
reumatologi?

SRFs årsberättelse 2018 berättar om ett 
omfattande och rikt år för svensk reumato-
logi. Man blir imponerad av alla de insatser 
som görs! Vi har anledning att vara stolta.

ST-krönikan från Marit Stockfelt – som 
vanligt mycket klok och tänkvärd - handlar 
denna gång om att höra till . Minnesvärd 
är iakttagelsen - ”När du väljer specialitet 
- se hur överläkarna mår – så kommer du 
att må om några år”. I detta nummer bidrar  
också Saedis Saevarsdottir som nyligen 
flyttat åter till Island med en krönika. Hon 
beskriver likheter och skillnader Sverige vs. 
Island. Vi har en stark samhörighet mellan 
svensk och isländsk reumatologi.

I serien ”I huvudet på en verksamhets-
chef” med Milad Rizk som ansvarig skri-
ver denna gång Jehns Christian Martineus 
från Lund. Han beskriver frågeställningen 
regionklinik – styrkor och motstånd - men 
tar även upp TIK dvs taligenkänning och 
hur det kan genomföras.

Helén Bäckafall och Maria Nylander 
beskriver utbildning och verksamhet för 
RA-instruktörer.

SRFkoordinator Emma Tuominen rap-
porterar från RUCh dvs SRFs ledarskaps-
utbildning. 

Historia med Ido berättar om Linné och 
hans avhandling på 1700-talet om sump- 
feber. 

Ralph Nisell rapporterar om nyheter 
från SRQ och begynnande aktivitet av-
seende rapportering av reumatologiska 
bieffekter av checkpoint-inhibitorer dvs 
immunbehandling av cancer.

Ioannis Parodis har orkestrerat ett  
ytterligare fall i ”Ur vardagen” - denna 
gång från Linköping. Facit kommer nume-
ra i samma nummer som fallet.

Med start i detta nummer kommer vi 
att presentera regional reumatologi dvs 
hur det regionala arbetet bedrivs i våra 
sex sjukvårdsregioner. Ansvarig för se-
rien är Bengt Lindell. Först ut är Västra-
Götalandsregionen vilket känns natur-
ligt eftersom man där bedrivit ett aktivt 
regionalt arbete i mer än 20 års tid med  
regional undervisning/utbildning sedan 
1994 och regional ST-studierektor sedan 
1999. Universitetssjukhuset måste ta ett 
stort ansvar för undervisning, utbildning, 
FoU, utveckling och sammanhållning i sin 
sjukvårdsregion. Verkligen vara motorn! 
Detta bidrar till en aktiv reuma-identitet 

även ute på länssjukhusen vilket attrahe-
rar nya ST-läkare.

På cartoonsidan kommer för sista gång-
en Katerinas Cartoon (Katerina har tyvärr 
flyttat till Aten).

Därutöver har vi ledare, brev från nya 
vetenskapliga sekreteraren, brev från ut-
bildningsansvariga och uppdaterat ka-
lendarium och annonser för Registerdag 
190123, Riktlinjedag 190124 och Cutting 
Edge 190516.

I nästa nummer dvs 1/2019 kommer vi 
att rapportera om Registerdag och Rikt-
linjedag men även Utvecklingsdagen och 
Post-ACR. I det numret kommer även 
sista bidraget om det akademiska Reuma- 
Sverige – nämligen Stockholm och likale-
des absolut sista ”månadens reuma-enhet” 
– Uddevalla.

Redaktionen för ReumaBulletinen önskar 
alla läsare en god jul och ett gott nytt år 
2019!

Antagna vid styrelsemötet 2018-10-17

Nya ordinarie medlemmar
Lena Haeusler Sunderbyn
Olafur Palsson Lund

Nya associerade medlemmar  
Eva Thyrén Stockholm 
Caroline Wasén Göteborg

REDAKTÖRENS RAD · Tomas Bremell
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Hej!
I förra veckan var jag med familjen på 
några dagars resa till Venedig, den så 
vackra och romantiska staden med ka-
naler fulla med gondoler snitsigt fram-
förda av gondoljärer i randiga tröjor och 
fina hattar. Det gäller att de lutar gon-
dolen precis lagom mycket så att den 
glider fint under de charmiga broarna. 
Så tänkte vi innan vi åkte, men glömde 
att kolla hur månen stod och progno-
sen för lågtryck och sirocco vinden. Det 
visade sig att dessa inte alls var i bra 
läge. Vattnet bara steg och steg och vi 
fick uppleva riktigt högvatten, ”aqua 
alta”, som det kallas på italienska. När 
vattnet steg över gummistövelkanter-
na och vi tyvärr inte hade några vadar-
byxor med oss, fick vi helt enkelt ta av 
oss och vada barfota med vatten upp 
över knäna längs Venedigs gator. Det 
var vatten överallt, i restaurangerna, i 
affärerna, i hotellen. Det var en märklig 
känsla, alla människor var helt lugna, 
ingen panik, pizzabagaren som fortfa-
rande hade fungerande el fortsatte att 
sälja pizza stående i det knähöga vatt-
net. För oss blev semestern inte riktigt 
som vi tänkt oss, men vi fick en upple-
velse vi sent kommer att glömma. Och 
alltid lär man sig något. Nästa gång jag 
åker till Venedig ska jag kolla när nymå-
nen infaller innan jag bokar biljetten!

I början av oktober startade RUCh, Reu-
matologins Utvecklingsprogram för 
Chefer, som ni kunde läsa om i för-

ra numret. Jag har varit med på ett hörn i 
organisationskommittén, men har nu för-
månen att också delta i programmet som 
mentor. Vi var nio adepter och nio men-
torer som samlades från lunch till lunch 
under ledning av Catharina Wöhlecke  
Haglund (ledarskapscoach), Boel Mörck 
och Gerd-Marie Alenius. Tillsammans gjor-
de vi olika övningar, reflekterade över våra 
förväntningar och beteenden. Det mest in-
tressanta och inspirerande var att lyssna till 
adepternas funderingar och reflektioner 
över sin ledarroll och deras förväntning-
ar på programmet. På kvällen gästades vi 
av Ann Söderström, sjukvårdsdirektör i  
Västra Götalandsregionen, och vi fick bland 
annat höra om hennes erfarenheter av oli-
ka mentorsprogram. Utvärderingen av den 
första modulen var mycket positiv både 
från adepter och mentorer och jag är över-
tygad om att detta program kommer att 
stärka svensk reumatologi i allmänhet och 
ledarskapet inom svensk reumatologi i syn-

nerhet. En viktig del i programmet är också 
nätverksbyggande och att öka chanserna 
för goda och utvecklande samarbeten över 
landet.

Någon gång under andra halvan av no-
vember börjar nomineringen av regionala 
representanter till det Nationella program-
området reumatologi. Beslut om represen-
tanter och vilken region som ska bli värd för 
arbetet kommer att vara klart i januari och 
gruppen beräknas starta sitt arbete i febru-
ari. I och med att vi blir ett eget program-
område kommer vi att få visst stöd i form 
av tex statistik och analysstöd och det blir 
spännande hur vi på ett konstruktivt sätt 
ska kunna väva ihop den nya organisatio-
nen med vår befintliga organisation inom 
SRF. Som ni säkert vet pågår också revision 
av Socialstyrelsens nationella riktlinjer 
för rörelseorganens sjukdomar och många 
reumatologkollegor runt om i landet är på 
olika sätt engagerade i det arbetet. De revi-
derade riktlinjerna beräknas var klara till 
slutet av 2019. Samarbete kommer säkert 
också ske mellan Prioriteringsgruppen som 
leds av Ingemar Pettersson och den nya 
NPO gruppen.

Fram till slutet av januari har vi möjlig-
het att nominera nya ledamöter till EULAR 
executive committee. De poster som ska 
utses är ”president-elect”, (den som kom-
mer att bli ordförande 2021-2023), kassör, 
sekreterare och vice president för hälso-
professionerna. Hör gärna av er till mig 
om ni har synpunkter på nomineringar!  
Även nya kandidater till Eular standing  

committees Investigative rheumatology 
och Muskuloskeletal imaging ska föreslås 
under våren. Jus nu pågår också nomi-
nering till en styrelsepost i styrelsen för 
Scandinavian Society of Rheumatology.  
Jon Lampa har tackat ja till att bli ny  
medlem i redaktionen för Scandinavi-
an Journal of Rheumatology (SJR). Carl  
Turesson kommer att bli huvudredaktör för 
SJR. Varmt grattis och lycka till Carl! Det 
blir ett starkt team!

Jag vill passa på att Gratulera vår egen 
tidning ”RB vetenskap” som i år fyller 5 år! 
Jag hoppas att ni har hunnit läsa det senas-
te numret om all forskning och utveckling 
som sker runt om i landet.

Det var allt för den här gången. Jag hopp-
as att vi ses på Register- och Riktlinjedagar-
na och på SRFs föreningsmöte i Stockholm 
i januari!

Hälsningar
Cecilia

FRÅN STYRELSEN · Cecilia Carlens

Cecilia Carlens
Ordförande

cecilia.carlens@sll.se

Brev från ordföranden
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Ny vetenskaplig sekreterare i SRF, en i 
raden av många, men ändå – helt nytt 
för mig. Det känns väldigt roligt, an-
svarsfullt och kanske inte helt lätt. Just 
nu fladdrar det förbi många tankar, nya 
medarbetare, intryck, möten och da-
tum. Jag hoppas att jag kommer att få 
allt att ramla ner på rätt ställe och göra 
ett gott arbete som gynnar svensk reu-
matologi.

Reumadagarna 2018 i Uppsala är över. 
Ett fint program med många inspi-
rerande föredrag. Kanske med lite 

tur, men också med skicklighet fanns ett 
symposium om immune checkpoint inhi-
bitors (ICI) vars upptäckt belönades med 
årets nobelpris. Som alla vet, så har ICI re-
volutionerat behandlingen av framförallt 
metastaserande malignt melanom och givit 
patienter med en tidigare dödlig sjukdom 
möjlighet till bot. I den mikromiljö som 
omger tumören överuttrycks immunos-
uppressiva molekyler såsom CTLA-4, pro-
grammed cell death protein (PD-1) och dess 
ligand PD-L1. Genom att blockera dessa 
molekyler med antingen anti-CTLA-4 och/
eller anti-PD-1 antikroppar kan man ”lät-
ta på bromsen” och låta immunförsvaret 
hjälpa till att döda tumörcellerna. Detta är 
förstås omvänt till vad vi som reumatologer 
gör, vi bromsar immunsystemet genom att 
t ex behandla med CTLA-4-Ig. Självklara 
biverkningarna vid behandling med ICI 
är autoimmuna manifestationer, inte våra 
välkända autoimmuna sjukdomar, men 
tillstånd som i mycket liknar dessa. Under 
reumadagarna i Uppsala hade vi nöjet att 
få lyssna på Laura Cappelli från John Hop-
kins, Baltimore och Anna Rudin, Göteborg 
som båda arbetar med omhändertagande 
av cancer-patienter med autoimmuna bi-
verkningar i samarbete med onkologerna. 

Genom att i detalj studera de immunolo-
giska mekanismerna i denna patientgrupp 
finns det goda förhoppningar om att vi 
kan lära oss mer om vad som ligger bakom 
”våra” autoimmuna sjukdomar vilket bör 
leda till bättre behandling och kanske ock-
så bot även för dem. För den intresserade 
så arrangerar Keystone Symposia ett möte 
i Breckenridge, Colorado, USA i februari 
2019 som belyser just detta.

På reumadagarna diskuterades också ny 
behandling vid SLE. I Uppsala upptäckte 
man, med Lars Rönnblom i spetsen, redan 
för många år sedan att IFN typ I var invol-
verat i patogenesen vid SLE. Vi noterade, 
med viss sorg, att anifrolumab, en monoklo-
nal antikropp mot typ I IFN alfa receptorn 
(IFNAR1), inte nått primary endpoint, dvs 
inte reducerat sjukdomsaktiviteten till-
räckligt mycket mätt med SLE responder 
index i fas III studien TULIP-1. Det kom-
mer bli intressant att ta del av den fulla ana-
lysen, en självklar fråga är om man studerat 
utfallet på alla patienter eller enbart de med 
en IFN-signatur. Det vore ju mycket roligt 
om denna behandlingsprincip kunde bli ett 
genomslag för SLE patienter.

För att säkerställa att alla svenskar erbjuds 
jämlik vård har Landsting i samverkan till-
sammans med andra aktörer inkluderande 

SKL startat Nationella programområden 
inom ramen för kvalitetsdriven verksam-
hetsutveckling. Mycket glädjande så har 
reumatologi nu blivit ett eget program-
område. Det är viktigt. Inom SRF finns en 
mycket välordnad struktur med arbets- och 
intressegrupper med regional represen-
tation som så gott som årligen uppdaterar 
riktlinjer för sjukdomar, skriver policyd-
okument om t ex biosimilarer mm och för 
ut denna kunskap i landet. Riktlinjer och 
policydokument är baserade på den senas-
te vetenskapen och på beprövad erfarenhet 
om vetenskapen inte är solid. Genom att 
reumatologi blivit ett eget programområde 
kan vi arbeta och utveckla vår funktionella 
struktur och fokusera på patienter och ve-
tenskap – inte på omorganisation. Tack till 
alla som arbetat hårt för att detta har blivit 
verklighet!

Hösten har också bjudit på andra möjlig-
heter till utbildning och utveckling genom 
post-ACR och utvecklingsdagen. Men tiden 
flyger, och snart har vi ett nytt år. Då när-
mar 2019 års riktlinje- och registerdag, vik-
tiga dagar där vi diskuterar uppdateringen 
av riktlinjerna och nyheter om och ur SRQ.

Jag passar på att ta tillfället i akt och önska 
er alla en God Jul och Ett Gott Nytt År!

Inger Gjertsson
Vetenskaplig sekreterare

inger.gertsson@vgregion.se

Brev från vetenskaplige 
sekreteraren

”Genom att reumatologi  
blivit ett eget programområde 

kan vi arbeta och utveckla  
vår funktionella struktur  
och fokusera på patienter  

och vetenskap  
– inte på omorganisation.”

FRÅN STYRELSEN · Inger Gjertsson

Medicininstruktioner Sverige AB · 031-779 99 87

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

Ett enda klick till rätt och säker läkemedelsanvändning
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Året lackar mot jul och det börjar bli 
dags att runda av ett intensivt reuma-
år. Under 2018 har det gått SK- liknan-
de kurser i Bild- och Funktionsmedi-
cin, Grundläggande immunologi och 
immunologiska sjukdomsmekanismer 
samt SK-kurser i Kroniska Artritsjukdo-
mar, Reumatologisk farmakoterapi och 
Ovanliga inflammatoriska systemsjuk-
domar.

Vi kan glatt konstatera att vi ser an-
tydan till positiv trend avseende 
att antalet ST- läkare i reumatolo-

gi ökar. Förra året hade vi uppgift om 98 
stycken ST läkare vilket nu har ökat till 
113. Året dessförinnan fanns 102. För att 
säkra framtida försörjning av specialis-
ter i reumatologi bör vi sträva mot att det 
finns minst ca 100 ST-läkare “i omlopp”. 
Att kursutbudet och platser för kursdelta-
gande står i paritet med efterfrågan är en 
återkommande fråga som vi arbetar med.

Som handledare till en ST-läkare rekom-
menderar vi att man läser igenom ST-mål-
beskrivningen noga. Speciellt om man är 
van att handleda läkare enligt 2008 års 
plan och nu har läkare enligt målbeskriv-
ning 2015. Det skiljer en del och det är bra 
att vara alert på detta. Vi vill också annon-
sera att de regionala studierektorerna gått 
igenom och föreslagit en del justeringar 
på målbeskrivningens checklistor. De har 
i vissa delar åldrats ofördelaktigt och en 
översyn är utförd. Checklistorna är nu ute 
på ”remiss” och förhoppningsvis godkän-
da till nyår.

En spännande fråga som vi bevakar är hur 
förslaget om bastjänstgöring (BT) som 
en ettårig första fristånde del av specia-
listutbildingen kommer att skilja sig från 
befintlig specialsitutbildning. BT kommer 
att ersätta det nuvarande systemet med 
allmäntjänstgöring och blir en fortsätt-
ning på den nya 6-åriga läkarutbildningen. 
Efter många turer ser nu de nya reglerna 
för BT ut att träda i kraft 1 juli 2020. De 
första åren kommer BT systemet att gälla 
de utlandsutbildade läkare som blivit le-
gitimerade i samband med examen. Sys-
temen med AT och BT kommer därför att 
gå parallellt under flera år då de första stu-
denterna som studerat på svenska lärosä-
ten och examineras med legitimation i nya 
läkarutbildningen blir färdiga först 2026. 

Om och på vilket sätt BT kommer att på-
verka resten av ST-utbildningen låter vi 
vara osagt förutom att vi vet att den tota-
la tiden för ST (inklusiva BT) kommer att 
öka från minst 5 till 5,5 år. 

Det är mycket som ska hinnas med under 
läkarutbildningen och många läkarstuden-
ter kommer bara helt kort i kontakt med 
reumatologi under sin utbildning, som 
AT-läkare kanske inte alls. Därför vill vi 
uppmuntra alla verksamma läkare inom 
reumatologi att sprida vilken spännande 
specialitet reumatologi till läkarstudenter 
och AT-läkare!

Brev från  
Utbildningsansvariga

Katarina Almehed
Överläkare Reumatologi

Sahlgrenska Universitetsjukhuset
Utbildningsansvarig SRFs styrelse

katarina.almehed@vgregion.se

Ylva Borgas
Yngreläkarrepresentant

Reumatologkliniken
Skånes Universitetssjukhus 

ylva.borgas@skane.se
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Lagrådsremiss  
 

Bastjänstgöring för läkare 
 
 

 
Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.  
Stockholm den 24 maj 2018 
Annika Strandhäll 

 
Lars Hedengran  
(Socialdepartementet)  

 
 

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll 
I lagrådsremissen lämnas förslag som ska leda till ett sammanhållet 
utbildningssystem för läkare: från student till specialist. Förslagen 
bedöms bidra till att utforma en utbildningsstruktur för läkare som leder 
till specialister med högre kompetens och bättre förutsättningar att till-
godose befolkningens behov av god kunskapsbaserad vård. 

Regeringen föreslår att kravet på praktisk tjänstgöring för att få läkar-
legitimation ska tas bort. Kravet på praktisk tjänstgöring, den s.k. allmän-
tjänstgöringen, är i dag en förutsättning för att en läkare ska bli legiti-
merad. Förslaget att ta bort den praktiska tjänstgöringen bygger på ett 
förslag om en sexårig utbildning till läkarexamen, där en läkarexamen 
kommer att kunna utgöra underlag för läkarlegitimation utan krav på 
ytterligare praktisk tjänstgöring. Förslaget om en förändrad läkarutbild-
ning behandlas dock i en annan ordning. Regeringen anser att det finns ett behov av en strukturerad introduktion 
till hälso- och sjukvården som ett led mellan läkarexamen, legitimation 
och nuvarande specialiseringstjänstgöring när kravet på praktisk tjänst-
göring för legitimation tas bort och bedömer att läkarnas specialiserings-
tjänstgöring bör inledas med en fristående första introduktionsdel, 
benämnd bastjänstgöring. Innebörden av bedömningen att det för införas 
en bastjänstgöring är att det införs en strukturerad introduktion till svensk 
hälso- och sjukvård som ett obligatoriskt tjänstgöringsavsnitt vid 
specialisering för alla läkare, oavsett från vilket land man har sin läkar-
examen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020. 
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SRF:s årsberättelse 2018
Om SRF
Svensk Reumatologisk Förening (SRF) 
bildades i april 1946 och är den fackliga 
och vetenskapliga sammanslutningen av 
Sveriges reumatologspecialister och lä-
kare under reumatologi-specialistutbild-
ning. Föreningens ändamål är att främja 
reumatologins utveckling och praktiska 
tillämpning. SRF utgör Svenska Läkare-
sällskapets (SLS) sektion för reumatologi 
och är även specialitetsförening inom Sve-
riges Läkarförbund (SLF). De som önskar 
vara medlemmar i SRF eller önskar stötta 
föreningen kan efter ansökningsförfa-
rande till SRF:s styrelse bli upptagna som 
ordinarie medlemmar (reumatologer), el-
ler som associerade medlemmar (övriga). 
Information finns på hemsidan (www.
svenskreumatologi.se).

Svensk Reumatologi
Utvecklingen inom reumatologin fortsät-
ter i hög takt och svensk reumatologi står 
fortfarande stark. I det senaste numret av 
RB Vetenskap, som i år firar fem år, be-
skrivs hur den reumatologiska forskning-
en och utvecklingen i våra sex regioner 
fortsätter att utvecklas och bidra till den 
starka kunskapsutvecklingen inom reuma-
tologin, och de så oerhört viktiga nätver-
ken och samarbetena nationellt och inter-
nationellt är många.

Avseende den medicinska behandling-
en ses en fortsatt ökning och bredare an-
vändning av biologiska läkemedel och 
målinriktade syntetiska DMARDs. Nya 
biosimilarer introduceras kontinuerligt 
vilket pressar priserna och ökar möjlig-
heterna för fler patienter att få en effektiv 
behandling, men utmanar oss också i hur 
vi ska förhålla oss till multipla ”switchar”. 
Många nya läkemedel mot olika inflam-
matoriska systemsjukdomarna finns i fö-
retagens ”pipeline” och kommer förhopp-
ningsvis inom några år att leda till kraftigt 
förbättrade möjligheter att behandla dessa 
patienter betydligt mer effektivt än idag. 
Kombinationen av genetisk och molekylär 
forskning ger oss allt större möjligheter 
till att dela in våra ofta heterogena sjukdo-
mar i undergrupper, ställa rätt diagnos och 
erbjuda specifik behandling. Vi närmar oss 
möjligheten att ge rätt läkemedel till rätt 
patient i rätt tid.

Kraven på effektiv och säker läkeme-
delshantering och noggrann uppföljning i 
våra register kvarstår. Än så länge har inga 
nya risker framkommit och våra behand-
lingar är överlag säkra. Ett nytt område 

för reumatologin är immunrelaterade bi-
verkningar av de inom onkologin allt mer 
använda checkpointinhibitorerna, ett om-
råde som vi kommer att behöva bevaka och 
utveckla kunskap om.

NPO 
Under 2018 påbörjades införandet av den 
av landstingen gemensamt beslutade nya 
kunskapsstyrningsorganisationen med 
målet att skapa en mer kunskapsbaserad, 
jämlik och nära vård än idag. Kärnan i den 
nya organisationen utgörs av nationel-
la programområden som ska spegla hela 
vårdkedjan från prevention till primär-
vård, specialistvård, rehabilitering etc. 
och leda arbete med att ta fram nationella 
kunskapsstöd såsom behandlingsriktlin-
jer, ansvara för kvalitetsregistren, med-
verka vid nationell nivåstrukturering av 
vården, ordna införande av nya läkemedel 
etc. Det nationella programområdet be-
står av en representant från varje region 
och utser i sin tur nationella arbetsgrup-
per. Tanken är att den nationella struktu-
ren ska speglas i den lokala strukturen i 
regioner och landsting. I den preliminära 
och sedan beslutade strukturen ingick 
reumatologi i området Rörelseorganens 
sjukdomar tillsammans med ortopedi och 
handkirurgi. Eftersom detta var allt annat 
än en funktionell indelning för reumato-
login påbörjade vi snabbt ett omfattande 
arbete för att få bilda ett eget program-
område. Efter mycket arbete och ett stort 
engagemang från styrelsen, professors-
kollegiet, verksamhetsföreträdare runt 
om i landet och med ovärderligt stöd från 
Reumatikerförbundet fattades ett nytt be-
slut i slutet av september och Reumatologi 
fick bli ett eget programområde. Nu pågår  
nomineringar från de sex regionerna till 
den nationella gruppen och i februari 
startar arbetet. Vi ser fram emot ett nära  

samarbete mellan SRF, SRQ och den na-
tionella programområdesgruppen och 
hoppas att stödet som kommer att ges de 
nationella programområdena ska öka våra 
möjligheter att driva kunskapsutveckling-
en och bidra till en ännu mer jämlik reu-
matologisk vård i Sverige.

Utbildning
Struktur 
Under 2018 har de regionala studierek-
torerna tillsammans med utbildningsan-
svarig och yngre läkarrepresentant sam-
manträtt vid tre tillfällen. Under året har 
gruppen arbetat med att uppdatera SRF:s 
checklistor till målbeskrivning för ST en-
ligt SOSFS 2015:8 och arbetet är i skrivan-
de stund nästan slutfört.

SPUR
SPUR-inspektioner har i år genomförts i 
Östersund och Södra Älvsborgs sjukhus 
(Borås). Under året är även Uppsala och 
Falun planerade för inspektion.

Diagnostiskt prov
Det diagnostiska provet 2018 utforma-
des av Göteborg. För att uppmuntra till 
att skriva det diagnostiska provet har de 
ST-läkare som skrivit provet 4 gånger fått 
ett diplom och omnämnande i Reumabul-
letinen. 2018 rör det sig om 11 ST-läkare 
som tilldelats diplom för fyra skrivna di-
agnostiska prov.

SK-kurser
Under våren 2018 erbjöds SK-liknande 
kurs i Bild- och Funktionsmedicin och 
Grundläggande immunologi och immu-
nologiska sjukdomsmekanismer samt SK-
kurs i Kroniska artritsjukdomar. Hösten 
2018 erbjuds SK-kurs i Reumatologisk far-
makoterapi samt Ovanliga inflammatoris-
ka systemsjukdomar.

Nationella ST-dagar 
De nationella ST-dagarna anordnades i 
år av Lund och hölls i Glumslöv utanför 
Landskrona. Deltagandet var utmärkt med 
60 av landets cirka 100 ST-läkare som del-
tagare. Sammankallande var studierektor 
för södra regionen Aladdin Mohammad 
och fokus för föreläsningarna var vaskulit-
sjukdomar. I anslutning till dagarna hade 
studierektorsgruppen ett av sina möten. 

Nya specialister
Under 2017 tillkom 18 nya specialister i 
reumatologi. 
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Antal ST-läkare under 2018
I skrivande stund (oktober 2018) finns 113 
ST-läkare i reumatologi i Sverige. Detta är 
en ökning från 2017 då vi hade uppgift om 
98 stycken ST-läkare. 

Fortbildning
Dessa kurser vänder sig i första hand till 
specialister. Akut reumatologi för specia-
lister gavs 12–13.4.  Graviditet och reuma-
tisk sjukdom 10–11.10, båda i Göteborg. 
En nordisk kurs är planerad till december 
2019, Nordic preceptorship in spondylo-
arthritis. 
Intresset för fortbildningskurser upplevs 
vara dalande. Orsaken är inte helt klar, dis-
kussion om framtida kurser kommer att 
ske på Utvecklingsdagen 29.11.

RUCh
SRF anser att det är viktigt att fortsatt sat-
sa på reumatologer som ledare och che-
fer i sjukvården. Under året har RUCh, 
Reumatologins utvecklingsprogram för 
Chefer, startat. Nio stycken nya chefer/
ledare inom reumatologi, och lika många 
mentorer, har träffats vid ett första tillfälle 
i stor grupp. Mentorerna har erfarenhet i 
form av längre tids chefskap och kommer 
att dela med sig av erfarenheter och agera 
bollplank till de nyare cheferna. Program-
met sträcker sig över ett år, där totalt fyra 
inplanerade träffar i storgrupp genomförs. 
Utöver programträffarna bokar mentorn 
och adepten egna träffar.

Möten och Aktiviteter
Registerdagen och Riktlinjedagen 
2018
Årets Registerdag, den 24 januari, hade 
140 anmälda deltagare och leddes av re-
gisterhållare för SRQ, Ralph Nisell. Mötets 
återkommande programpunkter avseende 
nya, omarbetade eller pågående omar-
betningar av moduler, samt kvalitets- och 
forskningsprojekt inom SRQ respektive 
ARTIS togs upp. Under dagen diskutera-
des också en ny vision för SRQ. Dagen av-
slutades med en workshop om optimering 
av datakvalitet.

Riktlinjedagen hölls den 25 januari. SR-
F:s arbetsgruppers revisioner av behand-
lingsriktlinjer, liksom dokument rörande 
läkemedelssäkerhet, vaccinationer och 
biosimilarer, presenterades och diskutera-
des av reumatologer från hela landet. I år 
infann sig ett hundratal deltagare. Nytt för 
i år var en presentation av riktlinjer för be-
handling av jättecellsarterit, utarbetade av 
en ny arbetsgrupp med uppdrag att utarbe-
ta riktlinjer för vaskulitbehandling, i första 
hand jättecellsarterit. Under dagen presen-
terades också SRF:s formulerade jävspolicy, 
och en diskussion initierades rörande fort-
satt arbete för biosimilargruppen.

Almedalen 
SRF medverkade för åttonde året i rad med 
seminarium i Almedalen. I år arrangera-
des ett välbesökt och uppskattat seminari-
um i samarbete med Reumatikerförbundet 
på onsdag eftermiddag. Under titeln ”Vem 
driver kunskapsutvecklingen i framtidens 
vård?” diskuterades bland annat den nya 
nationella kunskapsstyrningsmodellen. 

Reumadagarna 
Reumadagarna 2018 i Uppsala hölls 19–21 
september. Intresset var som vanligt stort 
och lockade 479 registrerade deltagare 
och 21 utställare samt sponsorer. Samar-
betspartners är FRS, SveReFo, Fysiote-
rapeuternas reumasektion och Reumati-
kerförbundet. Avgående styrelseledamot 
och vetenskaplig sekreterare avtackades 
efter förtjänstfulla insatser. SRF:s heders-
ledamöter och ledstjärna utsågs och dip-
lomerades. Arbetet inför Reumadagarna 
nästkommande år i Falun har startat och 
tidpunkten har bestämts till 11–13 septem-
ber 2019.

Utvecklingsdagen
Utvecklingsdagen riktar sig till verksam-
hetsföreträdare, studierektorer och andra 
intresserade läkare inom reumatologin. 
2017 var huvudinnehållet olika synvink-
lar på digitalisering inom sjukvården. Ca 
35 personer deltog i dagen. 2018 infaller 
mötet 29.11 och kommer att handla om den 
nya kunskapsorganisationen i Sverige och 
reumatologi som eget programområde. 
Andra teman som kommer att behandlas 
är den planerade förändringen med 12 
terminers läkarprogram och vår egen fort-
bildning.

Post-ACR
Tillsammans med Dagens Medicin arrang-
erade SRF för tredje gången ett post-ACR-
möte i Stockholm fredagen den 1 decem-
ber 2017. Vid mötet presenterades senaste 
nytt av allmänt intresse från den nyligen 
genomförda ACR-kongressen. Tre teman 
belystes: RA, AS/PsA och vaskuliter, där 
utsedda presentatörer (sammantaget 5 st.) 
ansvarade för sina respektive områden. 
Under mötet presenterades även nya data 
om konsekvenser för reumatologin efter 
onkologisk behandling med immuncheck-
pointhämmare. Mötet modererades av 
SRF:s vetenskapliga sekreterare och kun-
de hållas avgiftsfritt för SRF-medlemmar 
tack vare att Dagens Medicin hade avtal 
med stödjande sponsorer från läkemedels-
industrin. Cirka 100 deltagare var på plats. 
Konferensen blev lyckad och utvärdering-
en utföll mycket positivt. 2018 infaller mö-
tet fredagen den 30 november, med tema: 
SLE och inflammatoriska systemsjukdo-
mar, RA, AS/PsA samt gikt.

Styrelsemöten och Fjällbackain-
ternat
SRF:s styrelse har under året samman-
trätt vid 9 protokollförda möten, varav 
ett tvådagarsmöte i Fjällbacka (21–23 maj 
2017) där vi traditionsenligt också hade 
gemensamt möte med redaktionen för 
Reumabulletinen och med Norsk Reuma-
tologisk Förenings styrelse. Mellan de fy-
siska mötena har mer eller mindre daglig 
e-post-kommunikation och ett stort antal 
telefonkontakter ägt rum. 
 
Register och Registerråd 
Registerrådet (RR) bildades av SRF:s sty-
relse 2012. Syftet med RR är förutom att 
bedöma och formellt godkänna olika da-
tauttag från SRQ, även att vara kontakt-
punkt för svensk reumatologis register-
forskningsfrågor. SRQ ska därtill kunna 
vara vägledande i andra strategiska frå-
gor. Registerrådet har totalt nio ledamö-
ter, varav sex är regionrepresentanter:  
Solbritt Rantapää-Dahlqvist (Norrland), 
Lars Rönnblom (Uppsala–Örebro), Johan 
Askling (Stockholm), vakant (Sydöstra), 
Lennart Jacobsson (VGR) och Carl Tures-
son (Södra), två SRF-styrelsemedlemmar 
(SRF:s ordförande och vice ordförande) 
samt en representant från Reumatikerför-
bundet (Tommy Olsson). SRF:s ordförande 
är även ordförande i RR. SRF:s koordinator 
är sammankallande och protokollskriva-
re vid RR-mötena. Registerhållare Ralph  
Nisell och Maud Rütting, SRQ, har adjung-
erats till RR-mötena. Det har under det se-
naste året hållits fem RR-möten.

Grupper
Föreningen har olika grupper och nätverk 
som arbetar för utveckling av reumatolo-
gin i Sverige. Grupperna arbetar mer eller 
mindre aktivt under olika tidsperioder och 
återkommande översyn görs för att infor-
mationen om grupperna ska vara aktuell. 
Information om ordförande och kontakt-
personer till samtliga grupper finns på 
hemsidan (www.svenskreumatologi.se) 
under rubriken ”Grupper”.

Arbetsgrupper
Arbetsgrupper har ett tydligt uppdrag från 
styrelsen. Uppdraget kan vara tidsbegrän-
sat. Ordförande formerar en grupp med re-
presentanter från de sex regionerna samt 
eventuellt ytterligare någon intresserad. 
SRF har för tillfället nio arbetsgrupper.

Intressegrupper
Intressegrupper har ett gemensamt intres-
seområde utifrån ett forsknings-, utbild-
nings- eller utvecklingsuppdrag. Regional 
förankring en fördel, men inget krav. SRF 
har två intressegrupper: professorskolle-
giet och verksamhetsföreträdargruppen.
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Professorskollegium
• Professorskollegiet har sammanträtt två 

gånger under 2018, i samband med Rikt-
linjedagen i januari och Reumadagar-
na i Uppsala i september. Därtill hade 
professorskollegiet en telefonkonferens 
i maj då abstracten inför Reumadagar-
na bedömdes. Carl Turesson (Skåne) är 
ordförande för professorskollegiet.

Verksamhetsföreträdargruppen
• Ansvarig för dessa möten är vice ordfö-

rande i SRF. Gruppen har som mål att 
träffas minst två gånger per år. Under 
2018 träffades gruppen i samband med 
Riktlinjedagen i januari och Reumada-
garna i Uppsala i september.

Studiegrupper
Studiegrupper arbetar inom ett gemen-
samt medicinskt intresseområde. Regional 
förankring en fördel, men inget krav. SRF 
har åtta studiegrupper.

Nätverk
Ett nätverk inom SRF är löst sammansatt, 
och kräver ingen säkerställd regional re-
presentativitet. SRF har två nätverk.

Riktlinjer
I processen inför Riktlinjedagen har de 
framtagna reviderade dokumenten först 
bearbetats i professorskollegiet, och efter 
Riktlinjedagen görs eventuella ytterligare 
omarbetningar innan riktlinjerna slutgil-
tigt fastställs i SRF:s styrelse vid ett möte 
i början av mars.

SRF har riktlinjer för läkemedelsbehandling 
vid reumatoid artrit, spondylartriter och 
SLE samt riktlinjer för utredning, behand-
ling och uppföljning av jättecellsarterit. 

Rekommendationer utges för läkemedels-
behandling vid graviditet och amning, 
provtagning vid immunmodulerande anti-
reumatisk behandling, screening för hepa-
tit B och tuberkulos inför start av biologisk 
behandling, ögonkontroller vid behand-
ling med klorokinpreparat, antibiotika-
behandling vid tandvård, utsättning av 
antireumatiska läkemedel vid elektiv reu-
makirurgi, kardiovaskulär primärpreven-
tion vid inflammatorisk reumatisk sjuk-
dom och modern reumarehabilitering. 

ReumaBulletinen och RB Vetenskap
Ansvarig utgivare för ReumaBulletinen, 
SRF:s regelbundet utkommande tidskrift, 
är ordförande i SRF, Cecilia Carlens. Re-
daktör för Reumabulletinen är Tomas 
Bremell. Övriga i redaktionen är Bengt 
Lindell, Milad Rizk och Ioannis Parodis. 
Målet med Reumabulletinen är att vara en 
utåtriktad, professionell tidskrift som sti-

mulerar ett mer aktivt arbete inom fören-
ingen och ska spegla SRF:s viktigaste frå-
gor. Tidningen produceras av Mediahuset 
AB. Under 2018 har ReumaBulletinen ut-
kommit med 5 vanliga nummer och 2 spe-
cialnummer i form av ReumaBulletinen 
Vetenskap (RB Vetenskap) och dessutom 
ReumaMatrikeln. För RB Vetenskap finns 
en separat redaktion där Jon Lampa är hu-
vudredaktör och redaktionsmedlemmar är 
Christopher Sjöwall, Lena Björkman och 
Carl Turesson.

Hemsidan
Målet med SRF:s webbplats (www.
svenskreumatologi.se) är att på ett ak-
tuellt och lättillgängligt sätt presentera 
reumatologin i Sverige utifrån förening-
ens perspektiv. Webbplatsen innehåller 
information för medlemmar, såsom mö-
tesprotokoll, stipendieutlysningar och ka-
lender, men även övrig information, såsom 
behandlingsriktlinjer och avhandling-
ar. Webbplatsen innehåller också SRF:s 
medlemsregister, vilket innebär att med-
lemmar kan logga in och uppdatera sina 
kontaktuppgifter direkt i registret samt 
se om den senaste medlemsavgiften är be-
tald. SRF:s kommunikatör och koordinator 
Emma Tuominen fungerar som redaktör 
och administratör för webbplatsen. 

Remissvar och skrivelser
SRF tar varje år emot ett flertal remisser 
– de flesta vidarebefordrade från Svenska 
Läkaresällskapet och Sveriges läkarför-
bund – från Socialdepartementet, Social-
styrelsen och andra myndigheter. Det rör 
sig oftast om betänkanden från offentliga 
utredningar som föreningen får för ge-
nomläsning, bedömning och eventuellt 
kommentarer. SRF väljer ut dem som har 
betydelse för föreningens verksamhet och 
där föreningens perspektiv kan ha bety-
delse. Remissvaren diskuteras i styrelsen 
innan de insänds, från och med i vår även 
direkt till den ursprungliga remitten-
ten. Remissvaren är utlagda på hemsidan 
(www.svenskreumatologi.se) under rubri-
ken ”Remissvar”.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är god. Intäkter och 
utgifter gick under året cirka 200 000 kr 
plus. Likviditeten, i form av tillgodohavan-
den på sparkonton och fonder, är god.

Föreningen har fortsatt avsatt ekonomis-
ka medel för att stödja i första hand ut-
bildning: Utvecklings- och Riktlinjedag, 
de nationella ST-dagarna i reumatologi, 
de regionala studierektorernas ST-vida-
reutbildningar och ledarskapsutbildning-
ar (RULe och RUCh). Vidare har under 
räkenskapsåret sammantaget 390 000 kr 

i stipendier och priser delats ut via SRF, 
varav 200 000 från företag, 100 000 från 
Celgene respektive Lilly.

Medlemmar
Antalet medlemmar i SRF uppgick vid års-
mötet till 621 medlemmar, varav 441 or-
dinarie medlemmar, 88 associerade med-
lemmar och 92 pensionärsmedlemmar. 
Detta är en ökning i antal medlemmar 
jämfört med förra året (2017), då antalet 
uppgick till 584 medlemmar. Under räken-
skapsåret har det tillkommit 32 nya ordi-
narie och 18 nya associerade medlemmar. 
Medlemmar kan själva logga in och ändra 
adress och kontaktuppgifter direkt i med-
lemsregistret på SRF:s hemsida.

Reumatikerförbundet
Samarbetet med Reumatikerförbundet 
under året har varit mycket gott och till-
sammans har vi bland annat framgångs-
rikt drivit frågan om Reumatologi som ett 
eget nationellt programområde i den nya 
organisationen för kunskapsstyrning. Vi 
arrangerade också ett gemensamt semina-
rium i Almedalen. Reumatikerförbundet 
deltog som medarrangör i Reumadagarna 
och SRF har haft en representant som del-
tagit i Reumatikerförbundets forsknings-
råd.

Förtroendemän utsedda av SRF i sam-
band med årsmöte 20.9.2018

Styrelsen 
Ordförande Cecilia Carlens, vice ordfö-
rande Lotta Ljung, facklig sekreterare 
John Svensson vetenskaplig sekreterare 
Inger Gjertsson, kassör Elisabet Lindqvist, 
representant för läkare under utbildning 
Ylva Borgas samt ansvarig för vidareut-
bildning och utveckling av regional ST-ut-
bildning Katarina Almehed.

Revisorer
Lars Cöster och Bengt Lindell.

Valberedning
Carl Turesson, Tomas Bremell och 
Gerd-Marie Alenius.

Förtroendemän/ordförande/represen-
tanter utsedda eller föreslagna av SRF:s 
styrelse

Registeruppdrag
• SRQ (Svensk Reumatologis Kvalitetsre-

gister): Registerhållare, ralph.nisell@
sll.se 

• ARTIS-gruppen (AntiReumatisk Terapi 
I Sverige): roterande ordförandeskap

• SRQ Biobank: johan.askling@ki.se
• Registerrådet: SRF ordförande, cecilia.

carlens@sll.se

FRÅN STYRELSEN · SRFs årsberättelse 2018
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Arbetsgrupper
• Riktlinjer för läkemedelsbehandling av 

RA: carl.turesson@med.lu.se
• Riktlinjer för läkemedelsbehandling vid 

spondylartriter: helena.forsblad.delia@
umu.se

• Rekommendationer för Modern Reuma-
Rehabilitering (MoRR): elisabet.lind-
qvist@skane.se 

• Riktlinjer för primärprevention avse-
ende kardiovaskulära riskfaktorer vid 
reumatisk sjukdom: anna.sodergren@
umu.se

• Riktlinjer för läkemedelsbehandling av 
SLE: christopher.sjowall@liu.se

• Riktlinjer för säker läkemedelsbehand-
ling vid reumatisk sjukdom: eva.baeck-
lund@akademiska.se

• Riktlinjer för användning av biosimila-
rer: johan.askling@ki.se

• Rekommendationer avseende anti-in-
flammatorisk och immunmodulerande 
behandling i samband med graviditet 
och amning: elisabeth.nordborg@vgre-
gion.se

Intressegrupper
• Professorskollegiet: carl.turesson@

med.lu.se
• Verksamhetsföreträdargruppen: lotta.

ljung@umu.se

Studiegrupper
• Axial spondylartrit: helena.forsblad@

umu.se
• Kardiovaskulär komorbiditet vid reu-

matisk sjukdom: elisabet.svenungsson@
ki.se 

• Myosit: ingrid.lundberg@ki.se 
• Psoriasisartrit: gerdmarie.alenius@vll.se
• REUGRA (REUmatiska sjukdomar och 

GRAviditet): elisabeth.nordborg@vgre-
gion.se

• Reumatologi i grundutbildningen: 
ioannis.parodis@sll.se

• Reumatologisk bilddiagnostik: michael.
ziegelasch@regionostergotland.se

• Swedish Scleroderma Study Group: elsa.
hermansson@regionostergotland.se

Annan representation
• Föreningen Rörelseorganens Årtionde 

(The Bone and Joint Decade, har bytt 
namn i februari 2015 till Alliansen Rö-
relseorganens sjukdomar): Milad Rizk

• Reumatikerförbundets Forskningsråd: 
Per-Johan Jakobsson

• Socialstyrelsen för granskning av ansö-
kan om specialitet i reumatologi: Tomas 
Husmark

• SRQ Styrgrupp: Cecilia Carlens (ordf SRF)
• SSR (Styrelsen för Scandinavian So-

ciety for Rheumatology): Solveig Wåll-
berg Jonsson, suppl Carl Turesson 

• LF (Svenska Läkarförbundets speci-
alitetsföreningars representantskap):  
Cecilia Carlens, suppl Lotta Ljung

• SLF (Svenska Läkarförbundets fullmäk-
tige) Cecilia Carlens, suppl Lotta Ljung

• SLS (Svenska Läkaresällskapets full-
mäktige): Cecilia Carlens, suppl Lotta 
Ljung

• UEMS: Valgerdur Sigurdardottir, suppl 
Katarina Almehed

Övriga förtroendeuppdrag
• Ansvarig för SRF:s hemsida: Cecilia 

Carlens. Webbredaktör: SRF:s kom-
munikatör och koordinator Emma  
Tuominen 

• Ansvarig utgivare för ReumaBulletinen 
(RB): Cecilia Carlens

• Huvudredaktör ReumaBulletinen:  
Tomas Bremell

• Huvudredaktör ReumaBulletinen Ve-
tenskap (RBV): Jon Lampa

• IT-representant: Jörgen Lysholm
• Konsultationsläkare till Läkarförbun-

det (bistånd/stöd vid anmälan): Tomas 
Bremell 

• Professorskollegium: För de SRF-med-
lemmar som innehar en professur i reu-
matologi, och är verksamma vid klinik 
som bedriver reumatologisk specialist-
sjukvård. Under året 2018 har profes-
sorskollegiet bestått av: Johan Askling 
(Stockholm), Anders Bengtsson (Lund), 
Maria Bokarewa (Göteborg), Hans  
Carlsten (Göteborg), Helena Fors-
blad d´Elia (Umeå), Lennart Jacobsson  
(Göteborg), Per-Johan Jakobsson 
(Stockholm), Lars Klareskog (Stock-
holm), Ingrid Lundberg (Stockholm),  
Elisabet Svenungsson (Stockholm),  
Anca Catrina (Stockholm), Solbritt  
Rantapää Dahlqvist (Umeå), Anna Rudin 
(Göteborg), Lars Rönnblom (Uppsala),  
Thomas Skogh (Linköping), Solveig  
Wållberg Jonsson (Umeå), Carl  
Turesson (Malmö–Lund), ordföran-
de. Adjungerade: SRF:s vetenskapliga  
sekreterare Inger Gjertsson och ordfö-
rande Cecilia Carlens

• SPUR-inspektörer: Annika Teleman 
(samordnare), Iva Gunnarsson, Tomas 
Bremell, Christine Bengtsson, Lovisa 
Leifsdottir och Jan Cedergren

• ST-studierektorer, regionala: Lena 
Innala (Norra), Lilian Vasaitis (Uppsa-
la–Örebro), Inga-Lill Engvall (Stock-
holm), Jan Cedergren (Sydöstra), Lena 
Karlberg (VGR), Aladdin Mohammad 
(Södra)

• Regionalt fortbildningsansvariga: Mats 
Dehlin (VGR), Iva Gunnarsson (Stock-
holm), Lena Innala (Norra), Aladdin 
Mohammad (Södra), Åsa Reckner  
Olsson (Sydöstra), Annika Söderbergh/
Per Salomonsson (Uppsala–Örebro)

Internationellt arbete
• Representant i EULAR Standing Com-

mitte Clincal Affairs: Johan Wallman
• Representant i EULAR Standing Com-

mitte Education and Training (ESCET): 
Mats Dehlin

• Representant i EULAR Standing Com-
mitte Investigative Rheumatology: Anca 
Catrina

• Representant i EULAR Standing Com-
mitte Musculoskeletal Imaging: Kristina 
Forslind

• Representant i EULAR Standing Com-
mitte Pediatric Rheumatology: Lillemor 
Berntson 

• Representant i EULAR Standing Com-
mitte Epidemiology and Health Services 
Research: Tor Olofsson

• Redaktionskommittén för Scandinavian 
Journal of Rheumatology: Carl Tures-
son, suppl Solveig Wållberg Jonsson 

Övriga aktiviteter där SRF aktivt 
stöttat eller deltagit
• SRF:s ordförande Cecilia Carlens har 

deltagit vid SLF:s representantskapsmö-
ten för specialitetsföreningarna och Lä-
karesällskapets fullmäktigemöte. 

• SRF:s vetenskapliga sekreterare har del-
tagit vid RF:s forskningsråd

Utmärkelser
• Till Ledstjärna 2018 utsågs Lars  

Klareskog, Stockholm.
• Till Hedersmedlemmar 2018 utsågs 

Solbritt Rantapää Dahlqvist, Umeå och 
Inga Lodin, Stockholm.

• Celgenes stipendium för samarbetspro-
jekt inom reumatologi 2018 tilldelades 
Bengt Wahlin, Umeå.

• Lillys Reumatologistipendium 2018 till-
delades Kristofer Andréasson, Lund.

• SRF:s stipendium till Andrzej  
Tarkowskis minne 2018 tilldelades  
Fariborz Mobarrez, Stockholm.

• Scandinavian Journal of Rheumato-
logy Stipendium för Reumatologisk 
Forskning 2018 tilldelades Christopher 
Sjöwall, Linköping.

För SRF:s styrelse

Stockholm 2018-11-09

Cecilia Carlens
Ordförande SRF

Emma Tuominen
Kommunikatör & koordinator SRF

FRÅN STYRELSEN · SRFs årsberättelse 2018
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Sporrande start på RUCh
Den första modulen av Reumatologins 
Utvecklingsprogram för Chefer (RUCh) 
ägde rum 10–11 oktober på Dockyard 
Hotel i Göteborg. Under de två inten-
siva internatdagarna fick deltagarna 
jobba med temana ”Personligt ledar-
skap” och ”Vad är mentorskap”.

– Varsågoda, plocka åt er det kort som re-
presenterar hur ni känner er just idag.

Ledarskapscoach Catharina Wöh-
lecke-Haglund står framför ringen av 
RUCh-deltagare och sveper med händerna 
mot golvet. Utspridda över den ljusa par-
ketten ligger en massa kort med bilder på. 
De ser ut som storväxta spelkort, med skill-
naden att färgen och valören har ersatts av 
ett fotografi.

Det hela kallas incheckning, och är det 
första programmet på agendan under den 
första modulen av RUCh. När alla har valt 
ut ett kort får deltagarna i tur och ordning 
förklara varför de valt just sitt kort. En när-
bild på ett barns hand symboliserar en ny 
roll som farmor. En stapel av släta strand-

stenar mot en azurblå havsbakgrund sym-
boliserar en vardag där olika uppdrag och 
ansvarsområden hopas på hög – en hög som 
inte är stabil utan kan rasa när man minst 
anar det. En soluppgång symboliserar hopp 
för ett projekt som är på väg åt rätt håll och 
en karusell blir det spännande i att ha tagit 
på sig nya uppgifter.

Nya perspektiv
Syftet med incheckningen är att samla alla 
deltagare och få dem att bli närvarande. 
Men incheckningen kan också fungera som 
något mer. När någon öppnar upp och be-

rättar att den just nu känner sig otillräck-
lig, eller just nu bär på stor glädje eller stor 
sorg, blir personen en människa med ni-
våer och nyanser för de andra deltagarna. 
Inte endast ”reumatolog”, ”mentor” eller 
”chef”.

Och det är just inslag som incheckning-
en som gör Reumatologins Utvecklings-
program för Chefer så unikt. RUCh består 
inte av en kursledare som i två dagar står 
längst fram i rummet och förevisar power-
pointbilder om ledarskap, medan deltagar-
na i bästa fall gör anteckningar, i värsta fall 
besvarar jobbmejl i smyg. RUCh består av 
varierande inslag som aktiverar deltagarna 
och utmanar dem att stiga utanför sina be-
kvämlighetszoner. 

– I upplägget av programmet är det vik-
tigt med många olika perspektiv, och tan-
ken är att puffa lite på komfortzonen. I var-
dagen är det lätt att man har fullt upp och 
gör samma saker hela tiden. Här försöker vi 
vidga vyer genom till exempel middagsgäs-
ter, bokrecensioner och filmtips, förklarar 
Catharina Wöhlecke-Haglund.

Deltagarna checkar in i RUCh med bilder.

”När någon öppnar upp och 
berättar att den just nu  

känner sig otillräcklig, eller 
just nu bär på stor glädje eller 

stor sorg, blir personen en 
människa med nivåer och ny-

anser för de andra deltagarna.”

RUCh SKA STÄRKA SVERIGES REUMACHEFER · Emma Tuominen
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Gör, reflektera och lär
Programmet använder sig genomgående 
av modellen Action–Reflection–Learning. 
Den innebär att deltagarna ska ta in sin 
egen vardag och verklighet, reflektera över 
den genom att kasta ljus på den från olika 
håll, och därefter lära sig något och överfö-
ra den kunskapen till vardagen. 

Ett bra exempel på modellen är övning-
en i hur styrkor inom en persons ledar-
skap kan bli svagheter när de används på 
fel sätt. Först får deltagarna identifiera sig 
med olika egenskaper, såsom ”noggrann”, 
”pålitlig”, ”optimistisk” eller ”målmedve-
ten”. Därefter ska de tänka sig hur dessa 
egenskaper i värsta fall kan uppfattas. 
Kanske är man inte noggrann, utan hakar 
upp sig på detaljer? Kanske är man inte på-
litlig, utan tråkig? Kanske är man inte op-
timistisk, utan orealistisk? Och kanske är 
man inte målmedveten, utan hänsynslös?

Det här är alltså Action – tänk ut hur de 
positiva egenskaperna kan uppfattas nega-
tivt. Sedan kommer Reflection – reflektera 
över de egenskaper du har identifierat dig 
med och de negativa motsvarigheterna . 
Och till sist Learning – hur kan du anpassa 
din egen ledarstil i framtiden för att inte 
uppfattas som de negativa orden?

Relation mellan mentor och adept
Förutom incheckning och övningen i styr-
kor och svagheter hinner adepterna under 
de två internatdagarna avverka ledarmo-
deller, ”dubbelklickning” och feedbackte-
ori, samtidigt som mentorerna reflekterar 
över ett TED-Talk av Christine Porath 
(Why being respectful to your coworkers 
is good for business). Under kvällen förs 
intensiva diskussioner med programmets  
första middagsgäst Ann Söderström,  
Hälso-och sjukvårdsdirektör i Västra Gö-
talandsregionen och tillika specialist i  
infektionssjukdomar.

Det viktigaste under modul 1 är ändå att 
skapa en trygg stämning i gruppen och en 
god relation mellan mentor och adept in-
för det kommande året. Båda parterna ska 
förstå sin roll i samarbetet och få inspira-
tion till en utvecklande resa. För adepter-
na handlar det främst om att bli tryggare 
i sin chefsroll, medan mentorerna kanske 
behöver skaka av sig gamla mönster.

–Mentorerna ska inte bara ge tips och 
råd utgående från erfarenhet, utan också 
lära sig något under RUCh. Förhoppningen 
är att både mentorn och adepten efter pro-
grammet ska ha mer ledarskapsglasögon 
på sig i sin vardag. Det kan skapa cirklar 

på den lokala kliniken, som i sin tur kan ge 
hela verksamheten och reumatologin nå-
got, säger Catharina Wöhlecke-Haglund.

Nästa modul äger rum 17–18 januari i 
Uppsala, och då ligger fokus på kommu-
nikation och förändring samt digitala 
vårdtjänster. Läs mer om programmet på 
SRF:s hemsida svenskreumatologi.se/ut-
bildning/ruch/

Emma Tuominen

Kristina Juneblad lär känna sin mentor 
Egidija Sakiniene.

Boja Jovancevic lär känna sin mentor 
Cecilia Carlens.

Anna Söderström

John Svensson lär känna sin mentor 
Martin Hedberg.

Mentorer och adepter lystrar till ledarskapscoach Catharina Wöhlecke-Haglund

RUCh SKA STÄRKA SVERIGES REUMACHEFER · Emma Tuominen
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RUCh SKA STÄRKA SVERIGES REUMACHEFER · Emma Tuominen

RUCh – mentorerna

Vilka är mentorerna som ska dela med 
sig av sin erfarenhet under RUCh? 
Det får du veta i de kommande Reu-
maBulletinerna, där vi presenterar 
några mentorer åt gången genom att 
fråga om deras syn på ledarskap. I 
förra numret presenterades cheferna 
Elisabet Lindqvist, Katarina Almehed 
och Cecilia Carlens. Nu är det dags för 
Maria Lidén, Egidija Sakiniene och 
Milad Rizk.

Om du vill bekanta dig närmare med alla 
mentorer kan du läsa mer om dem på 
www.svenskreumatologi.se/utbildning/
ruch/ 

1. Vad är bra ledarskap?

2. Hur skulle du beskriva ditt eget 
ledarskap?

3. Vilka utmaningar finns för framti-
dens ledare inom reumatologin?

Maria Lidén

Verksamhetschef 
på Akademiska 
sjukhuset i Upp-
sala

1. Bra ledarskap är tydlighet, närvaro, ly-
hördhet, att våga fatta beslut, förmåga 
att lyssna före beslut.

2. Rak, tydlig, beslutskompetent, lyhörd.

3. Bristande resurser står mot den ökade 
andelen patienter. På många håll är det 
brist på specialister. Fritt vårdval.

Egidija Sakiniene

Sektionschef för 
slutenvården 
inom reumatolo-
gin på Sahlgren-
ska Universitets-
sjukhuset

1. Förmåga att inspirera, entusiasmera 
medarbetare för att utvecklas och sik-
ta mot uppsatta mål.

2. Demokratisk, närvarande, rättvis, ”af-
filiativ”.

3. Snabb kunskapsutveckling inom tek-
nologi. Immunologi som ökar möjlig-
heter att diagnostisera och behandla 
patienter med reumatiska sjukdomar 
bättre, men som samtidigt är mer re-
surskrävande. Gränsdragning mellan 
andra specialiteter och reumatologi, 
t.ex. närsjukvården och reumatologi 
gällande preventiva åtgärder. Ökade 
förväntningar, krav från samhälle och 
patienter och mycket långsam och 
bristande IT- och AI-implementering 
inom sjukvården.

Milad Rizk

Verksamhetschef 
på reumatologkli-
niken vid Väst-
manlands sjukhus 
Västerås

1. En bra ledare är en trygg, rak och när-
varande person som är en del av tea-
met samt kan medarbetarnas förut-
sättningar och bidrar aktivt till deras 
trivsel och utveckling. Hen bör inte 
vara konflikträdd, har mod att fatta 
beslut. En bra ledare är målinriktad, 
skapar förutsättningar och ställer krav 
på alla att utvecklas och leverera goda 
resultat. 

2. Mitt ledarskap har varit och är en spe-
gelbild av mig själv som person. Med 
andra ord, jag är mig själv i mitt led-
arskap och inget jag har läst om i en 
bok. Det är svårt för mig att beskriva 
mitt ledarskap, men av den feedback 
andra har gett mig framgår att jag är 
närvarande, fokuserar på rätt saker, en 
visionär men samtidigt målinriktad, 
öppen, bestämd och rakryggad. Jag 
har lätt att fatta beslut och är inte kon-
flikträdd. Jag har med åren fått mer 
resurser och förmånen att delegera så 
mycket det går. Jag är bättre idag på 
att lyssna och ge feedback.

3. Den snabba medicinska och digita-
la utvecklingen ställer höga krav på 
framtidens ledare inom reumatolo-
gin. Att vara omvärldsorienterad och 
snabbt kunna ställa om och utveckla 
verksamheten i rätt riktning kommer 
att vara svårt men nödvändigt. Kun-
skapsstyrning och nivåstrukturering 
inom reumatologin kommer att vara 
en tuff utmaning på flera håll sam-
tidigt som valfrihet, god, jämlik och 
nära vård ska premieras och utveck-
las.

RUCh
•  Står för Reumatologins Utvecklingsprogram för Chefer.

•  Är ett mentorsprogram för nyblivna chefer inom reumatologin.

•  Ska skapa förutsättningar för ett utbyte av kunskap och erfarenheter samt 
för att bygga upp ett chefsnätverk.

•  Består av fyra moduler som sträcker sig över ett år.

•  Är en del av SRF:s strategiska satsning på ledarskap. Läs mer i jubileums-
boken ”SRF 70 år”, kapitlet ”Utveckling och ledarskap under 2000-talet”.
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Då var det dags.

Jag har hittat godaste kaffet och svar 
på de vanligaste frågorna. Fått trevligt  
lunchsällskap, träffar en och annan  
patient flera gånger i rad och känner 
sjuksköterskorna vid namn. Kort sagt, 
jag trivs. 

Om det inte vore för Medicinrandning-
en som tornar upp vid horisonten.

I fantasin står jag i ett kalt rum med en 
patient som inte andas. Nästa ambu-
lans närmar sig med ST-höjningar och 

bröstsmärta. I korridoren väntar en rad 
gröngula patienter på att träffa mig, allra 
helst för en timme sedan. Omkring mig ar-
betar mina medicinkollegor lugnt och ser 
ut att trivas. Den ene L-petar avslappnat en 
akut meningit med kaffekoppen i vänster-
handen. Den andre granskar ett EKG med 
tydlig bild av Brugadas syndrom. Över  
axeln slänger de ur sig några väl valda  
ordinationer. 

Nu kommer det att uppdagas att jag 
egentligen inte kan någonting. 

Jag beskriver bilden för min vän från stu-
dietiden. Hon har alltid imponerat på mig 
genom att oförskräckt gå framåt i livet, 
kasta sig över nya uppdrag och med gott 
mod misslyckas på tentor. Nu är hon ST 
på Gynekologen och gillar komplicerad 
kirurgi. Hon skrattar vänligt och säger att 
jag nog kan mer än jag tror.

Min goda vän som gjorde en självstän-
dig AT i glesbygden ler också förstående. 
Hon har skräckfyllda minnen av ensamma 
nätter, berusade bakjourer och unga män 
som voltat med fyrhjulingen långt ute i 
skogarna. En dag började hon som ST på 
Hud, och har sedan dess levt utan ångest 
och adrenalinpåslag. 

Hitta hem 
Vi har alla tre på varsitt håll hittat hem. 
Hittat ett sammanhang, äldre kollegor som 
tror på oss och en meningsfull uppgift. Jag 
ser på mina erfarna kollegor som arbetat 
tillsammans genom många år. Säkert har 
det funnits både lättare och tyngre perio-
der. En gång kommer det vara jag och min 
ST-grupp som följts åt, mött motgångar och 
stöttat varandra genom ett helt yrkesliv. 
Från och med nu ska vi arbeta ihop i vått 
och torrt. 

Ja, förutom den där Medicinrandningen 
förstås.

Innan jag valde specialitet samlade jag in 
tre goda råd från kollegor. 

1. Välj en specialitet där överläkarna 
verkar trivas – så kommer du själv att  
ha det om några år. 

2. Välj en specialitet med ett avgränsat 
uppdrag. 

3. Välj inte en specialitet som bemannar 
Akuten. 

Medicinrandning 
Medicin faller på alla tre fronterna. Vilket 
också är det fina. De blir, mer eller mindre 
motvilligt, ansvariga för alla de patienter 
som inte hör någonstans till. 

Det laddas upp och diskuteras i korri-
dorerna inför eftermiddagarnas bakjours-
möte. Vilka patienter är våra, vilka kan vi 
trovärdigt kräva att andra tar hand om? 
Min barske men oväntat vänlige överläka-
re grumsar varje dag över att avdelningen 
blivit en plats för palliation och vårdplane-
ringar. Var ska alla intoxer och hjärtsvik-
tare ligga?! 

Patienter beskrivs som ”Svarte Petter” 
och ”lagt kort ligger”, och jag hör mig själv  

bestämt säga ”Den här patienten är fak-
tiskt inte vår!” till neurologkonsulten. Min 
ST- kollega flinar brett. ”That’s above our 
paygrade!” råder han mig. ”Du och jag, vi 
tar hand om patienterna. Lämna vårdplat-
serna åt de tunga spelarna!” 

Stolthet 
Med tiden ser jag ändå att det finns goda 
intentioner bakom de långa diskussionerna 
om vårdplatser. Mina överläkare bryr sig om 
de hjärtsviktande tanterna och intoxikerade 
tonåringarna, och vill att det ska finnas plats 
för dem. De undviker ibland de tyngsta pa-
tienterna för att de värnar om sina sjukskö-
terskor och hoppas att de ska vilja stanna 
kvar. De känner ansvar för underläkarnas 
möjlighet att hantera det oändliga hav av 
människor som tar sig till Akuten varje dag. 
Och även om min överläkare klagar över all 
palliation ser jag att både patient och anhö-
riga tas om hand med respekt och värdighet. 

Jag möter också stolthet på Medicin. ”Vi 
är slask-medicin” säger min ST-kollega med 
lika delar bitterhet och självaktning. ”Någon 
måste ta hand om dom som inte klarar sig 
hemma. Vem ska hjälpa dom äldre multisju-
ka utan spännande diagnoser? Det gör vi.”  
Jag börjar se Medicin som en allierad i  
arbetet för patientens bästa. Vi har ett  
gemensamt uppdrag. Tillsammans ska vi ge 
våra patienter bästa vård. 

När jag går till Akuten på morgonen  
känner jag mig som del av den stöttepelare 
på vilken hela sjukhuset – ja kanske hela 
staden vilar.

Trivas 
Författaren Samuel Johnson skrev på 
1700-talet “What we hope ever to do with 
ease, we must learn first to do with diligen-
ce”. Jag börjar äntligen känna igen sjuk-
sköterskorna på Akuten och de hejar glatt 
när jag kommer på morgonen. Minsann 
återkommer inte flera patienter, och jag får 
följa dem hela vägen från inskrivning ge-
nom den inneliggande 
vården och hem igen. 
Och kaffet är alltid ny-
bryggt på avdelning 91. 

Helt ofrivilligt bör-
jar jag trivas.

Marit Stockfelt
ST-läkare Reumatologi/

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
marit.stockfelt@vgregion.se

Att höra till

”Välj en specialitet där  
överläkarna verkar trivas  

- så kommer du själv att ha det 
om några år” 
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  ORENCIA® modifierar T-cellsaktiveringen och minskar därmed produktionen  
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”What we hope ever 
to do with ease, 

we must learn first 
to do with diligence” 

Samuel Johnson
1709– 1784

ST-KRÖNIKA · Marit Stockfelt
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En RA-instruktör är en person med lång 
erfarenhet av att leva med RA och som 
ställer sin kunskap till förfogande i ut-
bildning av vårdpersonal. Förhoppning-
en är snabbare diagnos och en ökad 
förståelse för patientens hela livssitu-
ation. En omvänd undervisningssitua-
tion kan ge ökad respekt för patient-
perspektivet, bättre dialog och en mer 
personcentrerad vård.

För att hitta ursprunget till RA-in-
struktörsverksamheten behöver vi 
ta oss över Atlanten till USA. Där ut-

vecklades utbildningsprogrammet med Pa-
tient Partners (RA-instruktörer) och syftet 
var att förbättra reumatologiutbildningen 
för blivande läkare genom att använda pa-
tienter med reumatoid artrit. Man utbilda-
de därför patienterna i anatomi och palpa-
tionsteknik som de sedan kunde lära ut till 
kandidaterna. Programmet slog så väl ut att 
man snart utvecklade det till att även rikta 
sig till allmänläkare, sjuksköterskor, arbets-
terapeuter m.fl. Detta skedde under senare 

delen av 70-talet  och eftersom detta var en 
succé exporterades utbildningsprogram-
met till Europa. Det kom sedermera till 
Sverige 1995 och första platsen för denna 
utbildning blev Malmö.

Verksamheten har sedan drivits i sam-
arbete mellan Reumatikerförbundet, 
Spenshults reumatikersjukhus, olika 
reumatologiska kliniker och läkemedels 
företag. Som mest var cirka 100 RA- 
instruktörer verksamma. Sedan 2012 är 
det Reumatikerförbundet som håller i 
verksamheten genom sitt helägda företag 
Reuma Utveckling AB som erbjuder  
utbildningar för vårdpersonal.

Syftet och målsättningen med utbildningen 
som RA-instruktörerna ger är:
• Bidra till ökade möjligheter att känna 

igen tidig/oupptäckt reumatoid artrit.
• Bidra till att känna igen symtom hos en 

patient med känd RA där sjukdomen har 
gått in i en mer aktiv fas. 

• En ökad förståelse för vad det innebär för 
patienter att leva med RA och viss mån 
även andra reumatiska diagnoser.

En RA-instruktör har fått träning i att lära 
ut ledundersökning och kan också förmedla  
sina egna erfarenheter av ett dagligt liv 
med långvarig sjukdom. Att använda aktiva,  
välutbildade instruktörer i utbildning av 
läkarkandidater, läkare och annan sjuk-
vårdspersonal är ett utmärkt sätt att föra 
ut patientens genuina kunskap och insikter 
om RA.

Det viktiga är att kunna känna igen svull-
na och ömma leder och andra tecken till 
inflammation.

Reuma Utveckling har i samarbete med 
reumatologerna Annika Teleman och  

RA-instruktörer  
– Specialutbildade patienter

”En RA-instruktör är en per-
son med lång erfarenhet av att 

leva med RA och som ställer 
sin kunskap till förfogande i 
utbildning av vårdpersonal.” 

RA-INSTRUKTÖRER · Helén Bäckafall och Maria Nylander
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Lennart Jacobsson tagit fram utbildnings-
material för ledundersökning vid träning av 
RA-instruktör. Det är handböcker som om-
fattar hand/handled respektive fot/fotled. 
Utöver böckerna har även två utbildnings-
filmer spelats in.

Hur går det till? 
Vid ett möte mellan t.ex. läkarkandidater 
och RA-instruktörer börjar alltid instruk-
tören med att berätta om hur sjukdomen 
startade och sin historia i korta drag fram 
till idag. Man berättar även kort om sina 
mediciner och vilka övriga behandlingar 
man har gått igenom.

Vidare går man igenom anatomin för 
hand och handled och vid vissa utbild-
ningstillfällen även fot och fotled. Man går 
även igenom vilka felställningar som kan 
uppkomma. Sedan är det dags att palpe-
ra lederna och här visar instruktören hur 
palpationen ska utföras på ett strukturerat 
sätt. Studenterna får sedan palpera instruk-
törernas leder och får därefter även känna 
på varandra, detta för att kunna jämföra 
leder med friska ledspringor mot sådana 
där sjukdomen har satt sina spår. Man går 
sedan igenom rörelseomfång och hur vår 
vardag påverkas av sjukdomen. Här brukar 
det bli livliga diskussioner och här finns 
möjlighet att ställa frågor till en välutbildad 
patient som inte är en ens egen patient. Det 
gör att man kan vara betydligt mer öppen. 

Utbildning av RA-instruktörer 
Alla instruktörer är examinerade och för att 
bibehålla en jämn och hög nivå i våra kurser 
re-examineras instruktörerna fortlöpande 
cirka vart femte år. Nya RA-instruktörer 
utbildas kontinuerligt i Reuma Utvecklings 
regi och vi är idag cirka 40 stycken. Utbild-
ningen är lika i hela landet för att instruk-
törerna i sin tur ska utbilda studenterna på 
samma sätt. Formerna kan variera något, 
beroende på gruppens storlek, antal in-
struktörer och hur lång tid man har till sitt 
förfogande. 

Sverige är ett avlångt land med långa av-
stånd men instruktörerna täcker upp från 
Sunderbyn i norr till Malmö i söder. För 
att tillgodose bland annat universitetens 
önskemål kan det bli en hel del resande för 
RA-instruktörerna.

Under 2019 kommer fler att utbildas i 
fot/fotled och eventuellt kommer några att 
utbildas i helkroppsundersökning, vilket 
kan behövas vid fortbildning av vissa stra-
tegiska grupper i vården. Instruktörerna 
berör även andra närliggande reumatiska 
diagnoser, vilket är ett område att utveckla 
i framtiden

Förutom studenter inom vården deltar 
även RA-instruktörer i specialutbildningar 
som ofta genomförs i samarbete med läke-
medelsföretag så som t.ex. ultraljudskurser. 
En del instruktörer används som föreläsare 

i olika sammanhang inom såväl Reumati-
kerförbundet som vården. Exempel på fö-
reläsningar som utförs är Den reumatiska 
foten på Axelsons fotvårdsskolor i Stock-
holm och Göteborg, och Att leva med RA på 
Sophiahemmets sjuksköterskeutbildning.

Hur ser framtiden ut för instruktörerna? 
Här finns många tankar kring behov och nya 
målgrupper. 

En tanke är att återuppta utbildningen av 
primärvårdspersonal, eftersom det är vik-
tigt med en snabb och korrekt diagnos för 
att minska leddestruktion och andra symp-
tom. Erfarenheten är att detta också ökar 
samverkan mellan primärvård och specia-
listvård. En annan tanke är att få med fler 
diagnoser inom reumatologin, eftersom 
kunskapen även här ofta brister i dagens 
vård, vilket kan ge längre tid till en diagnos. 
Andra professioner kan också ha stor nytta 
av denna kunskap, tex fysioterapeuter, vilka 
ständigt behandlar patienter med ledbesvär.

Reumatikerförbundet
Reumatikerförbundet samverkar på flera 
sätt tillsammans med vården i direkta insat-
ser. Förbundet utbildar fysio- och arbetste-
rapeuter som leder artros- och smärtskolor 
i primärvården. Vi förser dem med material 
och vi utbildar medlemmar/patienter som 
går ut som informatörer i dessa skolor för 
att ge ett levande exempel på möjligheten 
att leva ett bra liv med sin diagnos, trots 
symptom. Vi utbildar även medlemmar 
som går in som s.k. forskningspartners i oli-
ka forskningsprojekt för att kunna fungera 
som en form av konsult från verkligheten. 
Sist men inte minst bemannar förbundet en 
telefonlinje ”Reuma Direkt” där såväl pa-
tienter som anhöriga och allmänhet, men 
även vårdpersonal, kan få svar på frågor 
om reumatiska sjukdomar från kvalificerad 
vårdpersonal.

Reumatikerförbundets kärnverksamhet 
är de omfattande aktiviteter som pågår i 
hela landet för och med våra medlemmar, 
studiecirklar, föreningsmöten, föreläsning-
ar mm för att sprida kunskap, främja frisk-
vård och psykosocialt stöd i olika former.

Vill ni veta mer om vår RA-instruktörs-
verksamhet? Kontakta oss gärna så berät-
tar vi mer.

Maria Nylander
maria.nylander@reumatiker.se

Helén Bäckafall
helen.backafall@reumatiker.se

www.reumautveckling.se

Maria Carlsson som är RA-instruk-
tör i Göteborg berättar i senaste utgå-
van av Reumatikervärlden (Reumati-
kerförbundets medlemstidning) om 
sitt engagemang och vad som driver 
henne att fortsätta att utbilda efter 
snart 20 år som aktiv RA-instruktör.

- Glädjen över läkarkandidaterna, de 
är så tacksamma, det är något alldeles 
otroligt. Vissa kommer fram på stan 
och tackar!

Maria har haft sin diagnos reumatoid 
artrit sedan 1977 och har genomgått 
sex höftoperationer och hand- och 
fotoperationer. Det har också med 
tiden uppkommit ett antal felställ-
ningar och noduli. 

- Vi instruktörer får vara beredda på 
vilken fråga som helst, man kan inte 
bli ledsen eller kränkt. Kandidaterna 
får chans att öva och lära sig på ett 
sätt som de inte kan göra på en mot-
tagning. Jag har som en extra spets 
på armbågarna, utväxter som kallas 
noduli, det brukar jag visa för studen-
terna, säger hon.

Framåt ser hon gärna att det utbildas 
fler instruktörer och att arbetet med 
att föreläsa för vården fortsätter. 

- Tanken är att det ska bli bättre för 
vår diagnosgrupp ju mer professionen 
vet, så att folk inte ska behöva se ut 
som jag utan få behandling långt ti-
digare.

Maria önskar för framtiden att in-
struktörerna får möjligheten att 
komma ut på vårdcentraler i större 
utsträckning än man gör idag.

Maria Carlsson
RA-instruktör, Göteborg

RA-INSTRUKTÖRER · Helén Bäckafall och Maria Nylander
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Sjukgymnasten som blev  
reumatologernas ordförande

Sedan 20 år bor Helena Andersson i 
Oslo och arbetar på Rikshospitalet. Hon 
är nyvald ordförande för Norsk Reuma-
tologisk Förening och hon inspireras av 
den svenska systerföreningen som hon 
menar är långt framme.

Helena Andersson hade arbetat två 
år som sjukgymnast på reumato-
logen i Lund när hon bestämde sig 

för att läsa medicin.
– När jag läste till sjukgymnast tyckte jag 

att det var spännande med den teoretis-
ka delen och kunskapen om hur kroppen 
fungerar. Men när jag väl började arbeta 
praktiskt insåg jag att jag ville läsa vidare. 
Jag hade också många vänner som läste 
medicin och blev inspirerad att komplet-
tera ämnen och att fortsätta läsa till läkare. 
Och det har jag inte ångrat.

Det finns många fördelar med att vara sjuk-
gymnast och läkare, menar hon. I Oslo är 
omhändertagandet av patienter med reu-
matologiska sjukdomar tydligt uppdelat 
mellan olika specialistsjukhus. Till Riks-
hospitalet kommer exempelvis patienter 
med bindvävssjukdomar och vaskuliter. Pa-
tienter med artrit och artros tas om hand på 
Diakonhemmets sjukhus. Där finns också 
en omfattande avdelning för rehabilitering.

– Som sjukgymnast är jag specialiserad 
på att undersöka leder och muskler och 
den erfarenheten tycker jag kommer väl till 
användning i mitt arbete som reumatolog. 
Vår avdelning på Rikshospitalet är väldigt 
specialiserad där vi nu även utför autolog 
stamcellstransplantation på patienter med 
systemisk skleros. 

Kärleken lockade i Norge
Trots att Helena har bott i Norge i över 
20 år, upplever hon i grunden att hon 
är svensk, men har lärt sig att uppskatta 
norska traditioner. Som så många andra i 
Norge, äger Helenas familj en ”hytte” som 
ligger cirka två och en halv timmars bilresa 
från Oslo.
– Vi åker ofta dit. På vintern åker vi skidor 
och resten av året vandrar vi. Det är oer-
hört avkopplande att komma ut i naturen 
och stressa av.

Helena är född och uppvuxen i Sverige och 
är ofta i Lund och hälsar på där syskonen 
och pappa bor.

Efter läkarexamen och AT-tjänstgöring i 
Hässleholm återvände hon till Lund som 
underläkare. I den vevan träffade hon sin 
blivande man som är norrman och 1997 
gick flyttlasset till Oslo. Vägen fram till spe-
cialistexamen i reumatologi har var krokig 
och först 2007 blev hon färdigt specialist.

– Jag har kompletterat med studier i in-
ternmedicin och även fött två barn, så det 
har tagit sin lilla tid. 
Hon har även ägnat sig åt forskning och 
förra året disputerade hon vid Oslos uni-

versitetssjukhus på en avhandling om an-
tisyntetas syndrom: ”A comparative study 
of the Anti-synthetase Syndrome; Clinical 
features, outcome and implications”.

– Mitt stora specialintresse är fortfa-
rande myositsjukdomar och vi samarbetar 
med svenska forskare på Karolinska insti-
tutet. Tyvärr har jag, som så många andra, 
ingen tid avsatt för forskning i min tjänst, 
så jag får forska på fritiden. Men det är inte 
helt enkelt att få tiden att räcka till med 
tanke på att jag har långa arbetsveckor.

HELENA ANDERSSON, ORDFÖRANDE FÖR NORSK REUMATOLOGISK FÖRENING · Eva Nordin
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Ny ordförande
Den 21–23 november är det dags för ”jule-
möte” då Norsk Reumatologisk Förening 
arrangerar ett seminarie- och konferens-
program med inbjudna föreläsare.

– Vi är 8 personer i styrelsen och samtliga 
ledamöter, förutom tre, är nya i sin roll. Den 
första dagen hålls ett seminarium där vi lyf-
ter aktuella frågor. En av de mest aktuella 
är omläggningen av specialistutbildningen 
i Norge. Det finns fortfarande många frågor 
kvar att besvara. En av dem handlar om an-
svaret för kvaliteten. Det finns en stark oro 
att den ska försämras. En annan fråga som 
vi ska ta upp handlar om våra kvalitetsre-
gister och hur vi ska förstärka register-
forskningen i Norge.

Den 1 mars 2019 är det tänkt att den nya 
specialistutbildningen ska implementeras. 
I korthet handlar omläggningen om att re-
gionerna själva i Norge kan bestämma över 
innehåll och vad som krävs för att erhålla 
ett specialistexamensbevis. Diskussionerna 
har varit många och långa.

– Vi är bekymrade och rädda för att det 
ska uppstå skillnader i kvalitet när vi utbil-
dar nya reumatologer. Vad händer exem-
pelvis om det i en region inte krävs tjänst-
göring på ett universitetssjukhus för att bli 
godkänd specialist? Befinner du dig som 
blivande specialist på ett mindre sjukhus 
får du inte den mängdträning som krävs 
och heller kanske inte kontakt med forsk-
ning. NRF har inom föreningen utsett en 
specialitetskommitté som arbetar intensivt 
med frågan.

Det finns ett flertal nationella kvalitetsregis-
ter inom norsk reumatologi. Artritregistret 
sköts från Haukelands universitetssjukhus 
i Bergen och vaskulitregistret administre-
ras från Tromsö. Vid universitetssjukhuset 
i Oslo (Rikshospitalet) finns ett omfattande 
forskningsregister för bindvävssjukdomar. 
Det är dock inte beslutat än om det ska vara 
ett nationellt kvalitetsregister.

– Rikshospitalets forskningsregister he-
ter NOSVAR, ett register för systemsjukdo-
mar och vaskulit. På Rikshospitalet har vi 
också ett kvalitetsregister för barnreumato-
logi. Tyvärr är inte den ekonomiska frågan 
löst för detta register och därför heller inte 
fullt aktivt ännu.

Sverige föregångare
Helena Andersson är imponerad av Svensk 
Reumatologisk Förening som hon menar 
generellt är en mycket ”professionell” för-
ening. Hon lyfter fram specialistutbildning-
en och den svenska satsningen på ST-kur-
ser samt SRF:s omfattande arbete med att 
uppdatera behandlingsriktlinjer. Hon lyfter 
även chefs- och ledarskapsutbildngen som  
som drivs av SRF som ett föredöme.

– Jag följer det som sker i Sverige och lä-
ser Reumabulletinen. Jag tycker att Sverige 
på många sätt är ett föredöme, exempelvis 
när det gäller registerforskning. Vi forskar 
också mer och mer i Norge, vilket är väldigt 
bra och vi är långt framme när det gäller 
patientskolor inom många olika reumato-
logiska sjukdomar. Patientskolorna finns 
på flera olika Reumatologiska avdelningar 
i hela Norge och fyller en oerhört viktig 
funktion. 
 
Norge har även inspirerats av Sveriges 
satsning på Almedalsveckan. Sedan 2012 
arrangeras varje sommar en motsvarande 
vecka i Arendal (Arendalsuka). Den star-
tades som ett privat initiativ med hjälp av 
sponsorer.

– Om vi ska prata skillnader mellan 
svensk och norsk reumatologisk förening så 
upplever jag att det finns ett starkare poli-
tiskt och samhälleligt engagemang i Sverige.

Sjukvård och arbete i Norge  
Det finns fem universitetssjukhus i Norge: 
i Stavanger, Bergen, Oslo, Trondheim och 
Tromsö. Länssjukhus kallas centralsjuk-
hus i Norge, de flesta med reumatologiska 
avdelningar.

– Fast på senare år har de slagits ihop till 
avdelningar med andra specialiteter som 
ortopedi, neurologi och dermatologi.

När det gäller kompetensförsörjning brot-
tas även Norge med bristen på specialister. 
Helena uppskattar att det saknas cirka 70 
specialister, även om siffran är vag och ut-
går från en äldre kartläggning.

I Norge finns det många fler reumato-
logiska sjukhus, motsvarande Spenshult. 
Tidigare fungerade de som rehabiliterings-
sjukhus i stor utsträckning, men i takt med 
modernare och mer effektiv behandling är 
behovet av rehabilitering inte lika stort och 
det finns nu en oro för hur dessa sjukhus 
ska drivas.

Och precis som i Sverige är arbetsmiljö-
frågan i fokus. Produktionskravet är högt 
och stressen är påtaglig.

– Vi har på vissa avdelningar en extrem 
hög sjukfrånvaro. Jag är djupt bekymrad 
för vår arbetsmiljö. Många har långa ar-
betsveckor. Jag jobbar nog cirka 60 timmar 
i veckan.

Själv försöker hon hitta fungerande stra-
tegier för att klara de långa arbetsveckorna. 
På väggen på hennes arbetsrum hänger ett 
foto som föreställer buddistmunkar vid ett 
vattenfall. 
– Jag hittade fotot i Stockholm och jag tyck-
te om lugnet de utstrålar. Det gäller att hitta 
lugnet inom sig, även om trycket från om-
givningen är hårt.

Eva Nordin

Nyfiken på Helena Andersson

Namn: Helena Andersson

Aktuell: Ny ordförande för NRF

Ålder: 54 år

Bor: I Bærum, utanför Oslo

Arbetar: Oslo Universitetssjuk-
hus-Rikshospitalet.

Familj: Gift med Björn, två barn: Ak-
sel 19 och Ida 16 år.

Gör när jag inte arbetar: Är med fa-
milj och vänner på fritiden, gärna ute 
i naturen. Stort musik- och sportin-
tresse.

Oroas av: Trump, segregering och po-
larisering.

Bok/podd tips: Det har blivit färre 
böcker med tiden och mer av filmer 
och serier på Netflix/HBO. Rekom-
menderar starkt den franska spionse-
rien "Le Bureau". Inbillar mig att det 
är precis så det går till i den verkliga 
spionvärlden också. Är barnsligt för-
tjust i spänningsserier/thrillers.

Drömmer om: Om allt från att få råd 
till att köpa hus i Frankrike (egois-
tiskt) till fred på jorden (lite mindre 
egoistiskt).

Det bästa och sämsta med Norge: 
Det bästa är naturen. Det sämsta är 
biltrafiken; alla kör i vänster fil oavsett 
hur mycket trafik det är (en helt fan-
tastisk syn), och absolut ingen använ-
der blinkers. Vägarna är heller inte av 
högsta kvalitet.

Det jag saknar mest från Sverige: 
Förutom min svenska familj, blom-
mande rapsfält, inget är så vackert 
som det!

Om jag var helseminister i Norge 
skulle jag: Göra om hela systemet. 
Öka resurserna till personal, effek-
tivisera utredning/behandling. Ta 
bort beslut om att våra patienter med 
reumatiska sjukdomar inte får bidrag 
till livsviktiga mediciner (exempelvis 
Cellcept, Prograf med flera).

HELENA ANDERSSON, ORDFÖRANDE FÖR NORSK REUMATOLOGISK FÖRENING · Eva Nordin
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Reumadagarna 2018
Årets upplaga av SRFs stora årliga 
möte – Reumadagarna – gavs i Uppsala  
fr.o.m. onsdagen den 19:e september  
t.o.m. fredagen den 21:e. Cirka 500 
deltagare samlades under dessa  
dagar i Uppsala Konsert & Kongress 
lokaler mitt inne i staden.

De hälsades alla varmt välkomna av 
Cecilia Carlens, ordförande i SRF.
   –  Jag vill tacka organisations-

kommittén som, tillsammans med den 
lokala kommittén, har lagt ett stort enga-
gemang och entusiasm på programmet, sa 
Cecilia.

Hon tackade dessutom sponsorerna som 
gör mötet möjligt.

Johan Back arbetar på reumatologen 
vid Akademiska sjukhuset, Uppsala, och 
var även ordförande i den lokala organisa-
tionskommittén. Han berättade om Upp-
salas historia, med hjälp av bilder på bl.a. 
Storkyrkan, Slottet, Orangeriet och Lin-
néträdgården – och naturligtvis berättade 
Johan också om Akademiska sjukhuset.

Lotta Ljung, vice ordförande i SRF, stod i 
begrepp att ta över som ordförande i orga-
nisationskommittén. Lotta gick igenom en 
del praktiska detaljer rörande Reumada-
garna, och hälsade också hon alla hjärtligt 
välkomna. 

Människans – och hälsans – bästa vän
Därmed var mötet formellt öppnat, och det 
var dags för öppningsföreläsningen. Den 
hölls av Tove Fall, veterinär och forskare. 
Rubriken för hennes föredrag var Hunden, 
hälsans bästa vän?

– Som praktiserande kliniker, upplever 
man ofta hur mycket djuren betyder för 
sina ägare. Finns det hälsoeffekter också, 
frågade Tove inledningsvis.

Familjer med hund utsätts för mer al-
lergener och bakterier – men motionerar 
också mycket mer och upplever att hunden 
tillför mycket i deras liv, berättade hon.

I Sverige har i genomsnitt 13 % av hus-
hållen en eller flera hundar. Dessa måste re-
gistreras, vilket Tove förklarade att hon haft 
mycket nytta av i sin forskning.

– Vi kan på så vis koppla ihop data med 
ägarnas hälsa förmedlade via olika sjuk-
domsregister.
   Hundägare lever i större utsträckning i 
glesbygd och är yngre än genomsnittet. De 
uppvisar en jämn könsfördelning, och har 
oftare barn i hemmet. De har en lägre in-
komst jämfört med bakgrundsbefolkning-
en, och är oftare födda i Sverige.
   – En studie som publicerades 2015, och 
som fick stor uppmärksamhet, visade 13 % 
lägre risk för astma för barn i familjer som 
har hund. Däremot såg man ingen effekt 
för typ 1 diabetes.
   Tove beskrev en studie hon själv arbetat 
med, och som visat att risken att dö i förtid 
av kardiovaskulär sjukdom var mycket läg-
re för hundägare.
   – Detta gällde särskilt för ensamståen-
de. Hunden verkar kunna ersätta en part-
ner som sällskap. När vi publicerade det-
ta 2017, vållade det stort internationellt 
medieintresse.

Dessutom lever man längre efter en 
hjärtinfarkt eller stroke om man har hund 

Lotta Ljung, Johan Back och Cecilia Carlens.
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– riskminskningen är cirka 30 % under det 
första året, tillade hon.

När en hund dör är det dock som att för-
lora en familjemedlem. Tove förklarade att 
de har konstaterat att det är dubbelt så stor 
risk att läggas in på sjukhus veckorna efter 
att hunden dött.

Hon avslutade med att tala om terapi-
hundar.

– Tydliga positiva effekter sågs i en ame-
rikansk studie av hjärtsviktspatienter som 
fick besök av en hund – resultatet var bättre 
än vid besök av en volontär. I Uppsala finns 
nu ett vårdhundteam som besöker vård-
hem, avslutade Tove.

En miljardindustri
Vitamin D – ett hett solskensvitamin! var 
rubriken för föreläsningen under årets 
värdsymposium. Den gavs av professor Hå-
kan Melhus, Uppsala.

Han började med att påpeka att rekom-
mendationer om dagligt intag av D-vitamin 
har ökat.

– Från början handlar det om arvet ef-
ter fiskleveroljan. Under 50-talet gick man 
över till AD-droppar, och det har inneburit 
att engelska sjukan idag är sällsynt – t.o.m. i 
England, sa Håkan.
Begreppet D-vitaminbrist har gått från att 
vara en sällsynt sjukdom till folkproblem 

under en tidsperiod på 10 år, fortsatte han. 
– I USA låg försäljningen av D-vitamin år 

2001 på 40 miljoner dollar. 2009 hade den-
na siffra stigit till 425 miljoner dollar. Det är 
en dramatisk ökning!

D-vitaminer har blivit en miljardindu-
stri. Håkan visade också att kostnaden för 
D-vitaminanalyser i Australien ökade från 1 
miljon australiska dollar år 200 till 95,6 mil-
joner australiska dollar år 2010.

– Och under de sista 10 åren tiodubblades 
analyserna här på Akademiska sjukhuset, 
tillade han.

Men beslutsgränserna var inte evidensba-
serade, och ett antal randomiserade studier 
startades. En "meta-analys" av alla vitamin 
D meta-analyser publicerades i BMJ år 
2014. Den bestod av 107 systemiska över-
sikter, 74 meta-analyser av observations-
studier, 87 meta-analyser av randomiserade 
studier och 137 utfall.

– Dess slutsats var att det inte finns någon 
övertygande evidens för något utfall, men 
att associationer till några utfall är troliga.

Studier bör endast utföras på individer 
med D-vitaminbrist
Håkan visade en sammanställning av 9 
randomiserade studier efter 2014, och de  
utfall man studerat. Samtliga av dessa visade  
ingen effekt för tillskott av D-vitamin.

– The ViDA (Vitamin D assessment) stu-
dy 2017 och 2018 studerade utfall för kar-
diovaskulär sjukdom/död, fall och fraktur, 
bentäthet och cancerincidens. För samtliga 
av dessa såg man ingen effekt av D-vitamin-
tillskott. För självrapporterade biverkning-
ar såg man ingen skillnad.

Ytterligare en meta-analys, om associa-
tion mellan kalcium och vitamin D supp-
lementation och frakturrisk, publicerad i 
JAMA 2017, konstaterade att kalcium och/
eller vitamin D inte gav en lägre frakturrisk.

– Fynden stödjer inte rutinanvändning av 
dessa kosttillskott till äldre i eget boende.
   I sin summering sa Håkan att framtida ran-
domiserade studier bör studera deltagare 
med D-vitaminbrist (under 25 nanomol/L), 
eftersom det inte finns mycket stöd för att 
tillförsel av vitamin D gör någon nytta över 
denna koncentration.

– Innan vi drar igång sådana studier 
krävs dock noggrant övervägande. Vi vet att 
koncentrationer under 25 - 30 nanomol är 
associerade med osteomalaci, och att kal-
ciferol 400 IU/dag kan korrigera en sådan 
brist – på ett säkert sätt, och till låg kostnad. 
Därför bör vi rikta vår D-vitaminbehandling 
mot individer under 25-30 nanomol/L – och 
lämna massbehandling utan bevisad nytta 
bakom oss, avslutade Håkan. 

Tove Fall

Håkan Melhus
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Upprätthåller immunologisk tolerans
Totalt genomfördes tre temasymposium 
under mötet i Uppsala. Det första handlade 
om immunologiska checkpoint-inhibitorer 
och reumatisk sjukdom. Professor Anna 
Rudin, Göteborg, inledde med att ge en in-
troduktion till immune checkpoints.

Anna beskrev processen för signalvägen 
för aktivering av T-celler, där anti-CTLA4 
(cytotoxiskt lymfocytantigen) blockerar in-
hibition.

– Hämmande co-receptorer utgör im-
mune checkpoints. En effekt av dessa är 
upprätthållande av immunologisk tolerans 
– genom att reducera preparering av naiva 
T-celler i lymfnoderna. En annan är att in-
flammation reduceras genom att inhibera 
T-cellers signalering i effektor-T-celler i 
perifer vävnad, förklarade hon.

Immun checkpoints är aktiverade vid can-
cer. Det leder till att immuniteten mot tu-
mörer är ineffektiv – beroende på utmatta-
de PD1-positiva T-celler med dålig aktivitet,  
samt att CTLA4-positiva T-celler breder ut sig.

CTLA4 blockad inducerar preparering 
av nya T-celler mot antigen. Att blockera 
PD1 och PD2 reducerar undertryckande 
av redan existerande antigen-specifika 
CD8-positiva cytotoxiska T-celler.

– Så behandling med immun check-
point-inhibitorer ger infiltration och pro-
liferation av CD4-positiva och CD8-posi-
tiva effektor T-celler. Även produktion av 
cytokiner från dessa celler. Det innebär en 
ökad cytotoxisk aktivitet från CD8-positiva 
T-celler, och en reduktion av den nedreg-
lerande effekten av regulatoriska T-celler. 
Sammantaget kan detta leda till autoimmu-
na, inflammatoriska reaktioner, sa Anna.

Hon avslutade med att beskriva de 
checkpoint-inhibitorer som nu är registre-
rade för behandling av cancertumörer i EU: 
Ipilimumab (anti-CTLA4), nivolumab och 
pembrolizumab (anti-PD1) samt atezoli-
mumab och avelumab (anti-PDL1).

– Och i kliniska prövningar just nu ut-
vecklas fler – anti-CD28, anti-BTLA, anti-
LAG-3 och anti-CD137 är några exempel, 
summerade hon.  

Immunrelaterade allvarliga händelser
Dr Laura Cappelli, USA, fortsatte med att 
tala om cancerimmunterapi-inducerad 
reumatisk sjukdom.

– Som vi just har hört av Anna, så fung-
erar immun checkpoint-inhibitorer genom 
att blockera negativa co-stimulerande mo-
lekyler – och på så sätt öka aktiviteten för 
T-celler. De har resulterat i en ökad över-
levnad för en mängd olika maligniteter, 
konstaterade hon.
   Det förde in Laura på ämnet. Immun 
checkpoint-inhibitorer kan även orsa-
ka immunrelaterade allvarliga händel-
ser (IRAEs – Immune-Related Adverse 
Events).

– Generell T-cellsaktivering framkallar 
ett robust immunsvar. Med IRAE avses väv-
nadsskador och reaktioner som ligger utan-
för tumören – vilket kan ses för många olika 
läkemedel, över olika indikationer.

Frågan är då vad en reumatolog kan för-
vänta sig om en av deras patienter behand-
las med checkpoint-inhibitorer. 

– Inflammatorisk artrit sågs hos 5 - 7 % 
i en retrospektiv kohort av patienter be-
handlade med anti-PD1. Man har även sett 
siccasyndrom, polymyalgia rheumatica/
jättecellsartrit, myosit – både dermamyosit 
och polymyosit – psoriasis, psororiasisar-
trit, scleroderma och ett fall av lupusnefrit, 
fortsatte Laura.

Fortsätter efter att checkpoint-inhibi-
torn sätts ut
Vilken typ av checkpoint-inhibitor som 
används, kan påverka hur inflammatorisk 
artrit uppträder. För kombinationsterapi 
med anti-PD1/CTLA-4 tycks stora leder 
såsom knäet påverkas först. Reaktiv artrit 
har endast konstaterats vid kombinations-
terapi. Vid anti-PD1/PDL1 monoterapi 
tycks små leder påverkas först.

– För att behandla inflammatorisk artrit 
ger man NSAIDs och steroider till milda 
fall. Kortikosteroider behövs i de flesta fall 
– cirka 75 %. DMARDs (metotrexat) och 
biologiska läkemedel – anti-TNF och toci-
lizumab har använts – krävs ofta.

Dessutom fortsätter den inflammato-
riska artriten hos många även när check-
point-inhibitorn sätts ut. Effekten av den 
sitter i upp till 6 månader efteråt, men 
den inflammatoriska artriten kan pågå 
ännu längre.

Det finns orosmoln med immunosupp-
ression för dessa patienter. Existerande 
data är för det mesta begränsade till ex-
ponering under kort tid.

– Kortikosteroider och kort tids bruk 
av anti-TNF har inte visat sig påverka 
terapisvaret för ipilimumab och nivolu-
mab. Men vi har inte några studier med 
uppföljning över lång tid (dvs. år). Så det 
krävs en multidisciplinär diskussion för 
att besluta om behandlingen, slog Laura 
fast.

Strategier för patienter med reumato-
logisk sjukdom
Vad sker om man vänder på förloppet – 
dvs. en av "våra" patienter utvecklar can-
cer, fortsatte Laura med att fråga.

– Det finns begränsat med data om an-
vändandet av checkpoint-inhibitorer för 
cancerpatienter med prexisterande au-
toimmun sjukdom – de blev exkluderade 
från de initiala prövningarna. Det finns 
dock data från retrospektiva serier.

En av dessa handlade om 30 patienter 
med melanom som behandlats med ipili-
mumab. De hade bl.a. redan RA, psoriasis 
och inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).
   – 8 av 30 (27 %) förvärrades i sin sjuk-
dom – 6 av dem löste man med hjälp av 
steroider och 2 med infliximab. Men 15 – 
alltså hälften – fick vare sig ett skov eller 
någon IRAE, berättade hon.
   En annan serie inkluderade 52 patienter 
med bl.a. RA, Sjögrens syndrom och IBD 
som behandlats med anti-PD1. Totalt fick 
38 % av dessa ett skov – siffran för de med 
just reumatiska sjukdomar var dock 52 %. 
29 % utvecklade andra IRAEs.

Laura avslutade med rekommenda-
tioner om strategier för reumatologiska 
patienter som ska behandlas med check-
point-inhibitorer.

Anna Rudin Laura Cappelli Lars Rönnblom
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– En noggrann anamnes är viktigt, samt 
monitorering. Utfallet blir bättre om den 
autoimmuna sjukdomen är väl kontrollerad 
vid behandlingsstart. Men även om den är 
det, betyder inte det att de inte kan få ett 
skov. 30 % av de som har inaktiv reumatisk 
sjukdom får skov vid behandling med anti-
PD1. 

Ska man ge DMARDs under terapin? 
–  I vår praktik har vi använt hydroxi-

klorokin, sulfasalazin, lågdos kortikoste-
roider och metotrexat, avslutade Laura sin 
föreläsning.

Man kan hitta en skillnad – men inte 
vad den betyder  
Nästa temasymposium ägnades åt genetik. 
Professor Lars Rönnblom, Uppsala, talade 
om den genetiska bakgrunden till reuma-
tiska sjukdomar.

– Hur de riskgener som upptäcks fung-
erar – det är en svår fråga. Det vi vill veta 
är om den genetiska informationen kan 
användas till att förstå den kliniska bilden, 
samt om den kan vägleda doktorn i valet av 
terapi, sa Lars.

När det gäller SLE finns det klara sam-
band med genetik. Kvinnligt kön står för 
90 % av fallen, 10 % har familjär förekomst 
och den monozygotiska konkordansen är 
25 %.
   – Det här är den vanlig genetiska bild-
en, som vi alla ser i vardagen, konstaterade 
han.

Idag är det vanligt att man jämför 
DNA-sekvensen mellan sjuka och friska 
personer. Då är det viktigt att det sker i 
samma grupp – inte t. ex. jämför skandina-
ver med asiater. Man kan vid jämförelsen 
hitta en skillnad – men egentligen inte vad 
denna skillnad betyder.

– Det behövs jättestudier, med enorma 
insatser från internationella konsortier. 
påpekade Lars.

DISSECT
De genvarianter som ökar risken för sjuk-
dom innebär att proteinet som produceras 
kan bli felaktigt – men 90 % av felvarian-

terna sitter i icke proteinkodande DNA. 
– STAT4 är en riskgen vid många oli-

ka autoimmuna sjukdomar, och som varit 
känd i 10 år.  Vi har nyligen publicerat ett 
arbete som visar att STAT4 riskvarianten 
ökar funktionen hos aktiverade T-celler 
från SLE-patienter.

Lars avslutade med att beskriva DISSE-
CT-konsortiets databas. 1853 gener som 
inkluderar kodande och reglerande regi-
oner sekvenseras hos över 4000 individer 
med hjälp av ImmunoArray.

– Vi undersöker om vi kan hitta ytterli-
gare riskgener för SLE, primärt Sjögrens 
syndrom och myosit. Vi undersöker vil-
ka genvarianter är sjukdomsspecifika, 
gemensamma eller kopplade till vissa  
organmanifestationer, samt vilka cellulära 
och molekylära effekter riskgenerna har.  
Dessutom studerar vi om några genpro-
dukter är särskilt lämpade att utnyttja för 
ny terapi, avslutade Lars.

Dubblerad risk för venös tromoembolism
Två varianter av Sjögrens syndrom baserat 
på genetik och klinik var titeln på ett fö-
redrag som gavs av dr Gunnel Nordmark, 
Uppsala. Till att börja med presenterade 
hon två patientfall som illustrerade hur 
heterogen sjukdomen är – det första var 
ett exempel på systemsjukdom, och det 
andra på glandulär sjukdom.

– Man kan fråga sig om det är samma sjuk-
dom, sa Gunnel.

Det skandinaviska Sjögren-nätverket  
har data om 1160 patienter med  
Sjögrens syndrom i Sverige och Norge. 
Data från nätverket har visat att det en-
dast är patienter med primärt Sjögrens 
syndrom (pSS) och som är positiva för SSA 
och/eller SSB-antikroppar som har en  
HLA-association.

– SSA/SSB och HLA korrelerar till  
kliniska manifestationer, fortsatte hon.

Risken för hjärt/kärlsjukdom är dåligt 
utforskad vid Sjögren. Hjärtinfarkt upp-
träder minst 5 år efter diagnos av pSS 
– alltså samma som för SLE. Cerebral  
infarkt dröjer minst tio år. 

– Men det finns dock en riskökning för 
venös tromboembolism (VTE) redan från 
diagnostillfället

Gunnel frågade slutligen publiken (som 
fick svara genom att rösta via sina mobil-
telefoner) hur stor risken för VTE är vid 
pSS, jämfört med matchade kontroller. 
Svarsalternativen var antingen halverad, 
samma eller dubblerad risk. Majoriteten 
svarade dubblerad – vilket också var kor-
rekt.

– Men det gäller för dem som har SSA/
SSB-antikroppar, avslutade hon.

 

Gunnel Nordmark
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Studie på behandlingsöverlevnad för 
abatacept
Dr Ralph Nisell, Stockholm, är register-
hållare i Svensk Reumatologis Kvalitetsre-
gister SRQ. Ett inslag i programmet under 
Reumadagarna var att Ralph under rubri-
ken SRQ Vetenskap, presenterade aktuell 
forskning som har anknytning till SRQ.
   – Det som är tanken är att visa vilken nytta 
vi har av registret. Det är en guldgruva för 
forskning, förklarade Ralph. 
   Ralph passade också på att göra reklam 
för Registerdagen i Stockholm den 23/1 
2019, och presenterade SRQs vision: 100 % 
av allt – täckning, delaktighet och kvalitet i 
vårt nationella register.
   Två föreläsare berättade om sina arbeten. 
Först ut var forskarstuderande Giovanni 
Cagnotto, Malmö/Lund, som presenterade 
en studie som jämfört effekten av abatacept 
vid RA-behandling mellan bionaiva patien-
ter och patienter som har haft tidigare be-
handling av bDMARDs.

– Vi undersökte även prediktorer för  
fortsatt behandling med abatacept, sa  
Giovanni.

Abatacept är ett rekombinant fusions-
protein som hindrar aktivering av T-celler 
genom att binda sig till CD80/86 på anti-
genpresenterande celler. Läkemedlet är 
godkänt för behandling av RA sedan 2006.

– Det finns begränsat med data om behand-
lingsöverlevnad på abatacept, och även om 
prediktorer för utsättning av läkemedlet 
för RA-patienter, förklarade han.

Författarna hade använt SRQ för att vär-
dera effekten av olika bDMARDs i real-life. 
Patienter med RA-diagnos och som startat 
abatacept från april 2006 till november 
2017 hade följts i registret.

– Våra slutsatser är dels att överlevnaden 
på abatacept är längre hos bionaiva patien-
ter jämfört med icke bionaiva. Samtidig 
medicinering med metotrexat, manligt kön 
och låg smärta vid baslinjen är kopplade till 
längre överlevnad för abatacept, rapporte-
rade Giovanni.

Tre skäl till att patienter misslyckas 
Den andra föreläsaren var docent Rille Pul-
lerits, Göteborg, som hade undersökt nivå-
er av infliximab och anti-drug-antibodies 
(ADAs) hos patienter med RA.

– När det gäller TNF-inhibitorer i vår 
kliniska vardag är det så att cirka en tredje-
del av patienterna har ett bra terapisvar. En 
tredjedel svarar inte alls på behandlingen 
(primary response failure) och en tredjedel 
förlorar behandlingseffekt över tid (secon-
dary response failure), berättade Rille.

Att infliximab i sig är immunogent, och 
att det råder stora individuella skillnader 

mellan individer när det kommer till läke-
medlets biotillgänglighet och farmakokine-
tik, är två förklaringar till att många patien-
ter misslyckas med behandlingen.

– Ett tredje skäl är suboptimal dosering 
– man ger en standarddos till alla patienter.

Terapeutisk läkemedelsmonitorering 
(TDM – man mäter koncentrationer av lä-
kemedlet i blod) är inte en del av den dag-
liga rutinen när det gäller vård av patienter 
med inflammatorisk artrit. I stället används 
ofta en empirisk strategi – "trial and error".

Doseskalering vid behandlingsstart ger 
bättre respons
Syftet med studien som Rille presenterade 
var att göra en pilotstudie för att analyse-
ra nivåer av infliximab och ADAs i relation 
till klinisk sjukdomsaktivitet (DAS28), EU-
LARs behandlingssvarskriterier och läke-
medlets överlevnad. En "blod-panel studie-
kohort" med 40 patienter från 2008 - 2009, 
och som hade etablerad RA (ACR 1987) an-
vändes för ändamålet.
   – Vi såg att läkemedlets överlevnad efter 4 
månader var 85 %, efter 1 år hade den sjun-
kit till 53 %, berättade hon.
   Det visade sig att en doshöjning av infliximab 
när terapin påbörjades (till 3 doser, jämfört med 
1 - 2 doser under 6 veckor, dvs. normal dose-
ring) förbättrade överlevnaden av läkemedlet.

Rille Pullerits, Ralph Nisell och Giovanni Cagnotto.
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– Vid 4 månader var läkemedelsöverlevna-
den 96 % för de som fått 3 doser, jämfört 
med 67 % i gruppen med standarddosering. 
Vid ett år var det 64 %, att jämföra med 33 
% i den andra gruppen. 

Konklusionerna var att en adekvat do-
seskalering under behandlingens initia-
tionsfas relaterar till en bättre behandlings-
respons, samt ökar läkemedlets överlevnad.

– Bildandet av ADAs under behandling 
med infliximab är associerat med förlorat 
behandlingssvar i vissa fall, uppträdande av 
infusionsreaktioner och att behandlingen 
upphör, summerade Rille.

aPL/APS ger högre risk för morbiditet
Fredagen var mötets sista dag, och den 
inleddes med det tredje temasymposiet – 
som handlade om SLE. 

Professor Elisabet Svenungsson, Stock-
holm, talade om antifosfolipidsyndrom 
(APS). För att definiera APS finns det dels 
laboratoriekriterier och dels kliniska mani-
festationer.

– Uppfyller man ett av laboratoriekriteri-
erna och ett av de kliniska kriterierna – då 
har man APS, sa Elisabet.

Hon fortsatte med att tala om antikrop-
pen aPL. β2GPI är ett vanligt plasmaprote-
in, och det anses vara det viktigaste antige-
net för aPL.

– Under inflammation och stress sjunker 
nivåerna av β2GPI.

En studie på 104 asymptomatiska, trip-
pelpositiva aPL-patienter visade att 37 % av 
dessa drabbades av djup ventrombos inom 
10 år. Män, och andra patienter med risk-
faktorer för djup ventrombos, hade särskilt 
hög risk.

– Den här patientgruppen ska man vara 
uppmärksam på!

Det är ingen skillnad avseende symptom 
vid primär APS och APS sekundärt till SLE. 
SLE är att betrakta som en ytterligare risk-
faktor vid aPL/APS.

– aPL/APS innebär en högre risk för 
morbiditet. Dessa patienter har också 
ökad risk för organskada – flera studier i  

världen har visat det. Risken för klaffsjuk-
dom är fördubblad för de med aPL, fortsatte  
Elisabet. 
   SLE-patienter med aPL-positivitet har 
ökad komplement konsumtion/aktivering, 
mer trombocytopeni, mer hemolytisk ane-
mi, högre sänka, högre sjukdomsaktivitet 
och mer organskada.
   – Men de har färre discoida hudlesioner, 
perikardit i mindre utsträckning och lägre 
förekomst av fjärilsexantem.
   Till sist konstaterade Elisabet att SLE är 
ett heterogent tillstånd, och att det kanske 
är dags att definiera subgrupper.
   – Och jag vill påminna er om att SLE-mo-
dulen i SRQ är uppdaterad – så gå dit och 
prova!

Behandla optimalt
Patienter med SLE har en 2 - 8 gånger ökad 
risk för kardiovaskulär sjukdom, berättade 
dr Dag Leonard, Uppsala.
   – Dels har de naturligtvis de traditio-
nella riskfaktorerna som t.ex. hypertoni, 
hyperlipidemi och rökning. Men så har de 
även SLE-relaterade riskfaktorer – sjuk-
domsaktivitet, aPL, nefrit, genetik, inter-
feron och läkemedel, påpekade han.
   Dag presenterade en studie från 2015 
som visade att statiner reducerar mortali-
tet och morbiditet hos SLE-patienter med 
hyperlipidemi. 
   – När det gäller klorokinbehandling har 
flera studier visat minskad risk för trom-
bos och en ökad överlevnad.
   Man ska alltså behandla sjukdomen opti-
malt, och screena patienten för hypertoni, 
hyperlipidemi, rökning, diabetes och lev-
nadsvanor.
   – Om man hittar fosfolidantikroppar – 
överväg trombyl. Var extra observant om 
patienten tidigare har haft nefrit – överväg 
statiner, vilket jag generellt rekommende-
rar vid SLE. Var extra observant tidigt un-
der sjukdomsförloppet, uppmanade Dag.
   Han visade också en skattning man själv 
kan göra av den kardiovaskulära risken 
vid SLE, framtagen av SRFs arbetsgrupp 

för kardiovaskulär prevention.
   – Den finns på vår hemsida!

Monitorera är lika viktigt som farma-
kologisk behandling
Professor Anders Bengtsson, Lund, talade 
om ny behandling vid SLE.
   – Varför behöver SLE-patienter behand-
las bättre, inledde han med att fråga.
   Det finns flera orsaker till det. Okontrol-
lerad sjukdomsaktivitet över tid leder till 
irreversibla organskador och ökad mor-
talitet, samt för att minska denna sjuk-
domsaktivitet används ofta kortison – som 
är kopplat till organskada.
   – Dessutom är livskvaliteten för denna 
patientgrupp är vanligen låg om man mä-
ter den, tillade han.
   En långtidsuppföljning under 30 år från 
Lund visade att mortaliteten för SLE-pa-
tienter fortfarande är ökad, och den har 
inte förbättrats. Dödsorsaken är kardio-
vaskulär.
   – Så vi behöver alltså bättre läkemedel, 
slog han fast.
   Anders betonade vikten av att följa och 
monitorera SLE-patienter. 
   – Det är lika viktigt som den farmakolo-
giska behandlingen!
   SRQ kan visualisera sjukdomsaktivitet 
över tid. I registret kan man även registre-
ra SLICC/ACR Damage Index (SDI) och 
bli påmind om dålig prognos.  
   Av 10 Fas III-prövningar för SLE Anders 
visade, var det endast två som nådde sin 
endpoint (båda var för belimumab). Så det 
har varit många misslyckanden, ändå på-
går det ett stort antal kliniska prövningar 
av nya läkemedel. 
   Han summerade med ett antal take-home 
messages: 
   – Mortaliteten är fortfarande ökad – vi 
måste bli bättre. Jag vill påminna om att 
det finns aktuella riktlinjer för behandling 
och monitorering. Jag tror att något kom-
mer att komma ut från alla nya prövningar 
som äger rum – vi ska fixa det här! 

Elisabet Svenungsson Dag Leonard Anders Bengtsson
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Data från switch i Danmark
Sist på programmet i Uppsala var Nanna 
Swartz-föreläsningen, som gavs av profes-
sor Merete Lund Hetland, Danmark.
   Merete talade om det danska nationella 
registret för terapi med biologiska läkeme-
del DANBIO, och tre olika studier som ge-
nomförts med hjälp av registret.
   – DANBIO närmar sig sitt 20-årsjubiléum, 
och idag innehåller det 60,000 patienter, sa 
hon.
   De tre studier som hon talade om var, i 
tur och ordning, en observationsstudie, en 
interventionsstudie samt en randomiserad, 
kontrollerad prövning (RCT). Hon började 
med observationsstudien.
   – I Danmark bestämdes i april 2016 att alla 
patienter skulle switchas från original-eta-
nercept (Enbrel) till dess biosimilar SB4 
(Benepali). Det handlade om patienter med 
RA, AxSpa och PsA. Det studien undersök-
te var hur många av dem som switchade 
tillbaka till Enbrel under uppföljningen – 
och vad som karaktäriserade dessa patien-
ter, förklarade Merete.
   Totalt switchades 1,621 patienter, och av 
dessa var det 299 (18 %) som avbröt sin te-
rapi med SB4 under det första året av upp-
följning. 7 % switchade tillbaka till Enbrel 
och 6 % startade en annan bDMARD.
   – Studien konstaterade att de som switch-
ade tillbaka inte hade några distinkta kli-
niska eller sjukdomsspecifika karakteristi-
ka när de startade Benepali. De allvarliga 
händelser som förekom innan de switchade 
tillbaka var i stort ospecifika. 
   Merete förklarade att för de patienter som 
slutade med biosimilaren pga. dålig terapi-
effekt, hade deras globala score ökat – men 
också att deras CRP och antal svullna leder 
var stabila.
   – Orsaker för att switcha tillbaka före-
föll till övervägande del vara subjektiva 
istället för objektiva. Detta fynd tillskrivs 

nocebo-effekten (= motsatsen till place-
boeffekten och innebär att negativa för-
väntningar hos en patient förvärrar ved-
erbörandes symptom).
   Att originalprodukten fortfarande fanns 
tillgänglig kan också ha bidragit, tillade 
hon.

Minskning eller utsättning av bD-
MARDs 
Interventionsstudien ADOPT (A Dose OP-
Timization of biological therapy) rappor-
terade om andelen patienter som efter 2 år 
antingen hade minskat sin dos, eller helt 
slutat, med sin DMARD. Studien under-
sökte också de oönskade konsekvenserna 
av detta, avseende förlorad remission och 
radiologisk remission. Man ville även un-
dersöka prediktorer vid baseline för fram-
gångsrik läkemedelsminskning och avslut 
efter 2 år.
   – ADOPT visade att 62 % av RA-patien-
ter i remission kunde reducera sin dos av 
bDMARD – och 16 % kunde sluta helt. Den 
radiologiska progressionen var försumbar, 
berättade Merete.
   Positiva prediktorer för framgångsrik lä-
kemedelsminskning var att patienten stod 
på sin första bDMARD, var av manligt kön, 
hade låg inflammations-score och låg ska-
descore konstaterat med MR.

SMS kan motivera till fysisk aktivitet
Mellan 60 och 80 % av RA-patienter upp-
fyller inte rekommendationerna om fysisk 
aktivitet 30 minuter om dagen. De har en 
mer stillasittande livsstil än normalbefolk-
ningen, en egenskap de delar med många 
andra som har en kronisk sjukdom.
   Den sista studien Merete presenterade 
hade undersökt effektiviteten av en indi-
vidanpassad intervention av beteende när 
det gällde daglig stillasittande, självrap-
porterade kliniska utfall samt den kardio-

vaskulära hälsan hos patienter med RA.
   – Det var en RCT, med två grupper som 
jämfördes – en interventionsgrupp och en 
kontrollgrupp. 75 RA-patienter ingick i 
varje grupp.
   Interventionen pågick under 16 veckor, 
där deltagarna genomgick tre individuella 
motiverande samtal, fick skriftlig informa-
tion – samt regelbundna SMS mellan de 
tre samtalen.
   – SMS skickades ut 3 - 4 gånger per 
vecka. Patienterna bestämde själva hur 
många, hur många per dag och vid vilken 
tidpunkt på dagen de skulle få dem. Målet 
med dessa SMS var att påminna patienten 
om deras individuella planer och mål de 
satt upp för att minska deras stillasittan-
de. Dessa SMS innehöll idéer för hur de 
kunde bryta stillasittandet, och var indi-
viduellt anpassade till just den patienten, 
förklarade Merete.
   Det visade sig att interventionen redu-
cerade det dagliga stillasittandet med i ge-
nomsnitt 2,4 timmar – vilket ledde till en 
förbättrad livskvalitet, fysisk funktion och 
generell förmåga att ta hand om sig själv.
   – Man såg minskade nivåer av smärta och 
trötthet – samt förbättringar i totalkoles-
terol, triglycerider och HbA1c hos patien-
ter med RA efter 22 månader, summerade 
Merete.
   Därmed hade Reumadagarna kommit till 
sitt slut. Cecilia Carlens tackade alla som 
arbetat med programmet.
   – Det är ett stort arbete med att skapa 
dessa dagar. Jag vill också tacka alla er som 
kom hit, sa hon.
   Allra sist hälsade Thomas Husmark alla 
välkomna till Reumadagarna i Falun nästa 
år. Mellan 11 och 13 september genomförs 
de då där.

 Per Lundblad
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Den första av de tre dagarna i Uppsala  
avslutades med stipendieutdelning. 
Förrättare var SRFs ordförande Cecilia 
Carlens och Per-Johan Jakobsson.

Kardiovaskulär komorbiditet vid RA
Först ut var Celgenes stipendium, som 
gick till Bengt Wahlin, forskare vid institu-
tionen för folkhälsa och klinisk medicin/
reumatologi, Umeå universitet. Bengt be-
lönades för forskningsprojektet Ateros-
klerotisk kardiovaskulär sjukdom vid reu-
matoid artrit. 
   Kardiovaskulär sjukdom är den domi-
nerande orsaken till den överdödlighet 
som patienter med RA har. Syftet med den 
pågående forskningen är att undersöka 
sambanden mellan ateroskleros (åderför-
kalkning), inflammation samt bentäthet, 
benomsättning och frakturrisk hos pa-
tienter med RA. Dessa patienter har även 
en ökad risk för osteoporos och hög sjuk-
domsaktivitet som ger minskad bentäthet.
   Stipendiekommittén (professorskollegiet 
inom SRF) gav följande motivering:
   ”Bengt Wahlin är överläkare inom reu-
matologi och doktorand vid Umeå uni-
versitet. Bengt tilldelas SRF:s samarbetss-
tipendium med stöd från Celgene för sin 
forskning om kardiovaskulär komorbiditet 
vid ledgångsreumatism. Forskningen sker 
i nära samarbete med klinisk fysiologi 
och endokrinologi och innefattar korre-
lationsanalyser av ateroskleros, bentäthet 
och relaterade biomarkörer med kliniska 
variabler för RA och olika immunologiska 
parametrar. Syftet är att förklara meka-
nismer för överdödlighet i kardiovaskulär 
sjukdom samt att generera kliniska instru-
ment att bedöma densamma.”

Gastrointestinal malabsorption av  
tabletter
Forskning om tarmflorans betydelse vid 
reumatologiska sjukdomar renderade 
Kristofer Andréasson, specialistläkare vid 
Reumatologsektionen, Skånes universi-
tetssjukhus och forskare vid Lunds univer-
sitet, Eli Lillys Reumatologistipendium.

Patientnära fokus på gastrointestinala 
manifestationer av systemisk skleros, he-
ter Kristofers studie som har två syften: 
Den ska undersöka prevalensen av dysbios 
i tarmfloran vid systemisk skleros (SSC) – 
samt undersöka sambandet mellan dysbios 
och manifestationer av SSc.

– En majoritet av patienter med syste-
misk skleros har dysbios i tarmen – re-
dan tidigt i sjukdomen. Är det hönan eller 
ägget? Det kan jag inte svara på, men det 
finns de som anser att det har betydelse för 
patogenesen, förklarade Kristofer.

Han fortsatte med att berätta att han ska 
undersöka gastrointestinal malabsorption 
hos dessa patienter.

Dessutom arbetar Kristofer med en Fas I 
klinisk prövning på mycophenolate mofetil 
(MMF) vid SSc.

– Huvudfrågeställningen är att beskriva 
MMFs farmakokinetik hos patienter med 
sklerodermi.

"Kristofer tilldelas SRFs stipendium i 
samarbete med Eli Lilly för sin innovati-
va forskning kring SSc och association till 
magtarmfloran och gastrointestinal inflam-
mation med betydelse för malnutrition och 
läkemedelsupptag", löd motiveringen.

Mikropartiklar vid SLE  
SRFs stipendium till Andrej Tarkowskis 
minne 2018 gick till Fariborz Mobarrez, 
medicinenheten, Karolinska Universi-
tetssjukhuset, Solna. Han fick det för sin 
forskning om mikropartiklar som biomar-
kör vid SLE. 
   "Fariborz tilldelas Stipendiet till Tar-
kowskis minne för sina mekanistiska stu-
dier av mikropartiklar vid SLE och andra 
reumatiska systemsjukdomar. Fariborz 
forskning om dessa nya potentiella bio-
markörer och patofysiologiska faktorer är 
unik i reumasverige och forskningen be-
drivs i nära samarbete med kliniska kolle-
gor", var motiveringen.
   (I senaste numret av Reumabulletinen 
Vetenskap, finns en intervju där Fariborz 
berättar om sin forskning).

Belönad för tre forskningslinjer
Meliha C. Kapetanovic, överläkare vid 
reumatologiska kliniken i Lund belönades 
med Pfizers och Reumatikerförbundets 
Nanna Swartz stipendium 2018. 
   Meliha driver tre forskningslinjer:
   Huvudlinjen har fokuserat på vaccinatio-
ner vid autoimmuna sjukdomar. Hennes 
forskning inom detta område är ledande, 
och hon är en nationell och internationell 
auktoritet på området. Meliha C Kape-
tanovic har studerat vaccinationssvar och 
hur detta påverkas av olika antireumatiska 
läkemedel. Hennes forskning har stor be-
tydelse för när vaccination skall ges i rela-
tion till sådan behandling.
   En andra huvudlinje inriktas på att stu-
dera utfall av antireumatisk behandling, i 
första hand biologisk sådan, vid tidig reu-
matoid artrit (RA). Syftet är att undersöka 
vilka faktorer som är av betydelse för att 
patienter ska uppnå långvarig förbättring i 
sjukdomstillståndet, dvs. remission. Hen-
nes forskning i ett nationellt patientma-
terial visade att den viktigaste faktorn för 
remission var tidigt insatt antireumatisk 
behandling. Som en direkt följd av denna 
forskning har en ny mottagning, inriktad 
på att tidigt identifiera patienter med san-
nolik RA, inrättats vid kliniken.
   En tredje huvudlinje är inriktad på epi-
demiologiska och genetiska studier av gikt. 
Här har ett samarbete med några av värl-
dens mest framstående forskare etablerats 
efter att en första studie över sjukdomens 
epidemiologi i Sydsverige publicerats.

Stipendieutdelning under  
Reumadagarna

Bengt Wahlin

Fariborz Mobarrez
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"Meliha C Kapetanovic bedriver klinisk 
patientnära forskning parallellt med en 
stor klinisk verksamhet och hennes forsk-
ningsresultat har snabbt använts och ökat 
kvaliteten i omhändertagandet av patien-
ter med reumatiska sjukdomar" löd moti-
veringen.

Bästa prekliniska, kliniska och tvär- 
vetenskapliga abstrakt   
SRF delar ut priser för bästa abstrakt i tre 
kategorier. Abstrakten bedöms av profes-
sorskollegiet. Under den andra kongress-
dagen presenterades de tre pristagarna.
   Bästa prekliniska abstrakt gick till Ka-
rin Hjorton, doktorand, Institutionen 
för medicinska vetenskaper, Akademiska 
sjukhuset Uppsala. Titeln på hennes ab-
strakt är Effekter av en IRAK4-hämmare 
på det proinflammatoriska svaret i plasma-
cytoida dendritiska celler och NK celler.
   Forskarassistent Helga Westerlind, Ka-
rolinska Institutet, Solna, fick bästa klinis-
ka abstrakt för Siblings of RA patients are 
at increased risk of acute coronary syndro-
me. 
   Slutligen gick utmärkelsen för bästa 
tvärvetenskapliga abstrakt till forskarstu-
derande Joakim Lindqvist vid institutio-
nen för medicin, Solna. Unmet needs in RA 
– a subgroup of patients with high levels 
of pain, fatigue and psychosocial distress 3 
years after diagnosis var titeln på Joakims 
abstrakt.
   Reumabulletinen gratulerar till samtliga 
dessa utmärkelser!

Per Lundblad

Axplock avhandlingar  
Traditionellt väljs ett antal av de avhandlingar som lagts fram under året ut för 
en kort presentation på Reumadagarna. År 2018 var det följande: Jon Thorkell 
Einarsson, Lunds universitet, "Impact of drug induced remission in Rheumatoid 
Arthritis", Linda Johansson, Umeå Universitet, "Insights into the processes 
preceeding the onset of rheumatoid arthritis", Lina Wirestam, Linköpings uni-
versitet, "Biomarkers of disease activity and organ damage in systemic lupus 
erythematosus", Vijay Joshua, Karolinska Institutet, "Antibody-associated in-
flammation in and outside the joint in rheumatoid arthritis" samt Akilan Krish-
namurthy, Karolinska Institutet, "Molecular studies on the antibody-mediated 
bone destruction in rheumatoid arthritis". På bilden ser vi Linda Johansson, 
Lina Wirestam och Jon Thorkell Einarsson.

Meliha C. Kapetanovic

Joakim Lindqvist, Helga Westerlind och Karin Hjorton.
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”Tror du att jag kan skriva en krönika?”  
undrade jag när krönikemästare  
Ioannis frågade. Har nog aldrig sett mig 
som särskilt underhållande. Men efter-
som den egentligen skulle fokusera på 
upplevelsen att återvända till Island 
kunde jag inte som en trogen läsare 
av ReumaBulletinen tacka nej. Och de 
skickar tidningen automatiskt till mig 
över havet! Dessutom vet jag väl att 
min gamle rumskamrat på kliniken är 
en sådan som skulle lyckas att sälja en 
frys på Nordpolen, och så lyckades han 
sälja in idén till mig också!

Och visst, man får lite perspektiv av 
att jobba i två hemländer. När jag 
flyttade till Stockholm låg fokusen 

på konsekvenserna av sammanslagningen 
av Karolinska Universitetssjukhuset Sol-
na och Huddinge, och på Island förbered-
des då intensivt just sammanslagningen av 
Landspitali Universitetssjukhuset Hring-
braut och Fossvogur. När jag lämnade kli-
niken på Karolinska var vi på väg att flytta 
in i Nya Karolinska, och på Island började 
de nu i höst gräva gropen för Nya Landpi-
tali. Det Nya byggs intill det gamla centralt, 
och det skrivs flitigt i media om proble-
men, inklusive att vårdplatserna blir för få, 
det är trångt på tomten och trafikmässigt 
svåråtkomligt jämfört med ett nybygge an-
nanstans. Tyvärr skrivs det mindre om den 
fina vård som medarbetarna bedriver (trots 
kaoset) i det enskilda mötet med patienten, 
eller vilka fördelarna är med närheten till 
akademin. I Stockholm kokar det kring pri-
vat kontra landstingsdriven sjukvård och, 
tro mig eller ej, känslorna kring just den 
fördelningen och styrning av resurser är 
minst lika heta på Island, fast huvudsakli-
gen i motsatt riktning. Debatten som följer 
kristalliseras av att politiker inte verkar för-
stå vad som är viktigt att kravställa, oavsätt 
finansieringsformen, för att varna om pa-
tienternas, samhällets, personalens, utbild-
ningens och forskningens bästa. Det har 
således varit lite skönt att se dessa utma-
ningar på visst avstånd, nu när jag mest har 
fokuserat på forskning både här och där det 
senaste året. Internationella samarbeten är 
naturligtvis grundläggande i forsknings-
världen, och därför är det ett privilegium 
för mig att kunna fortsätta jobba med de 
fantastiska svenska studiepopulationerna 
när jag är hemma hos familjen. Även om 

jag uppskattar mycket att komma ”hem” till 
Karolinska med jämna mellanrum så spelar 
det inte alltid så stor roll var i världen man 
befinner sig när man sitter framför datorn. 

Turisterna har också upptäckt hur liten 
världen kan vara. Under tiden jag bodde i 
Sverige har antalet turister på Island bli-
vit trettio gånger fler. Det innebär att jag 
har haft otroligt många (med tanke på an-
tal invånare) flyg att välja på när jag reser 
mellan mina hem- och jobbländer. Det har 
också räddat Island ur krisen, ökat utbu-
det av restauranger och all sorts nöje, och 
personalen som sköter dessa är nästan alla 
arbetskraftsinvandrare eftersom antalet is-
länningar inte räcker till.

Regnig, kall och solfattig sommar 
Samtidigt som jag hälsar er välkomna till tu-
ristattraktionerna på Island bör jag nog näm-
na att vädret här är annorlunda än i Sverige 
– minst sagt! Island är den ända pricken på 
världskartan som blir kallare år efter år. Var-
för? Jo, Grönlandsglaciären (som på kartan 
sträcker sig längre i alla riktningar än Island) 
smälter i en takt som gör att salthalten i havet 
runt Island har minskat, och man befarar att 
Golfströmmen – som har gjort denna ö be-
boelig, åtminstone ur en Svenssons synvin-
kel – förflyttar sig söderut. Förra sommaren 
var den regnigaste, kallaste och solfattigaste 
någonsin. Är det ett avvikande år eller en 
klimatförändring? Döttrarna har varit förvå-
nansvärt positiva i regnet trots en storm av 
digitala solsemesterbilder från kompisarna i 
Sverige, men lite hade den ena tappat modet 
när hon ringde mig dag ett på ett seglarkollo 
hemma vid Atlantenkusten i juli, i fyra gra-
der med regn och storm. De skulle börja med 
att hoppa i havet i sina vanliga kläder för 
att lära sig att inte bli rädda om båten skul-
le sjunka. Alla andra hade redan hoppat i.  
”Måste jag?” undrade hon. ”Varför kunde 
vi inte flytta efter sommaren?” Vilken tur 
att det fanns en plats på ett gymnastikkollo  
istället, och när musikalkollot började däref-
ter brydde hon sig inte alls om vilken sorts 
väder det var ute. 

Jag envisades och nostalgiköpte trädgårds-
rosor i krukor. Första knoppen blommade 
äntligen på Peace i mitten av september när 
jag hade tagit in den – sedan tog bladlössen 
över. Däremot verkar rhododentron gilla 
fukt och moln betydligt mer, syrenen blom-
made nästan till sommarens slut, och jag 
har aldrig förr kunnat plocka jordgubbar 
på min födelsedag i slutet av augusti. Väd-
ret har inte heller stört mig på jobbet denna 
sommar, och när himlen blir oskyldigt blå 
emellanåt, är utsikten över fjällstopparna 
runt Reykjavik oemotståndlig. Det krävdes 
många år utomlands för att uppskatta det 
på riktigt. 

Farlig ö? 
Vi hade laddat bra med solvärme när vi 
mellanlandade i Australien på vägen till  
Island, så i somras reste vi runt på ön för 
att visa våra döttrar magnifika vattenfall, 
glaciärer, laguner med isberg och isskulp-
turer på stranden. De övriga islänningarna 
var nog flesta vid Medelhavet. Vi badade i 
varmare naturliga och mangjorda bassäng-
er, samt en å som värmdes efter jordbäv-
ningen år 2000. När det skakade befann vi 
oss på ett dansk-isländskt bröllop i en liten 
kyrka under ett berg. Islänningarna på ena 
sidan blev skräckslagna medan danskarna 
på den andra sidan verkade rätt lugna – de 
trodde nog sådant hände med jämna mel-
lanrum på Island, men vi hade aldrig råkat 
ut för en 6,6 på Richter i alla fall. Som tur 
är husen byggda för betydligt kraftigare 
jordbävningar än så. I Sverige har jag ofta 
fått frågan hur man kan tänka sig bo på 
en sådan ”farlig ö”. Naturenergin har sina 
gröna fördelar också. Alla har fjärrvärme 
och nu kör jag elbil. Sen beror det på hur 
man definierar vad som är säkert. Island 
rankas som världens säkraste land på listor 
över mord osv per invånare. Vi brukar dock 
alltid vara extrema på ’per invånare’-listor, 
och nyligen har landslagen i både fotboll 
och gruppgymnastik väckt internatio-
nell uppmärksamhet för sina framgångar.  

Musik och idrott 
Det är också fantastiskt att uppleva enga-
gemanget och ambitionsnivån inom musik 
och idrott på hemmaplan. Det beslutades 
om en nationell satsning på fritidsaktivite-
ter för barn för flera år sedan, för att minska 
riskbeteende (man undrar hur man klarade 
sig med tanke på siffrorna under min tonår-

Från Island till Sverige  
och hem igen!

”Naturenergin har sina  
gröna fördelar.  

Alla har fjärrvärme  
och nu kör jag elbil.” 

KRÖNIKA  · Saedis Saevarsdottir 



ReumaBulletinen Nr 129 · 7/2018 33

speriod). Idrottsledare utbildades, köer mi-
nimerades, alla barn fick öronmärkt en viss 
summa pengar att använda för konstruk-
tiva fritidsaktiviteter. Detta forskningsba-
serade koncept, som anses ligga till grund 
för framgångarna i bl.a. idrott sprids nu till 
både Skandinavien och Asien. Det lärde jag 
mig i januari när den huvudansvarige höll 
en presentation under presidentens besök 
på KI med den svenska kungen. Presiden-
ten, som har blivit lika folklig som Vigdis 
var, deltar verkligen på riktigt. Man träffar 
honom gärna på fotbollsläger med barnen, 
eller cyklande med dem till skolan. 

Julmys 
Och musikkulturen blommar. Det har den 
i och för sig gjort länge, och det kändes att 
jag bott länge i Sverige när läkarkandidater-
na på reumatologen började diskutera sina 
favoritband från Island med mig och jag 
hade aldrig hört talats om dem. Däremot 
får jag nu en nostalgisk känsla i det reg-
niga mörkret när jag lyssnar helhjärtat på 
jul-flashback-kanalen ( ja, den heter så!) i 
bilradion, medan döttrarna knappt har hört 
en enda av dessa isländska julpoplåtar – så 
himla mysiga. Jag har redan köpt biljetter 
till 3 julkoncerter av hur många som helst 
att välja på. Majoriteten av Islands musi-
kanter verkar hålla julkoncerter, och de 
flesta blir helt slutsålda. Hoppas jag hinner 
med en äkta svensk också – det är ett måste 
för julstämningen, och något vi njöt av un-
der tiden vi bodde i Sverige. Liksom glögg, 
som svenska vänner tog med sig till oss på 
höstlovet. Det gäller ju att hitta på roliga 
aktiviteter i mörkret, snart är det ljust en-
dast mellan elva och tre. Arbetsplatserna 
brukar hålla sina årsfester denna årstid och 
alla möjliga tillfällen firas. Halloween har 
gjort sin entré i full fart, och nästa vecka 
firas t.ex. att dotterns högstadieskola blir 
52 år. Luciafirande blir det tack vare den 
svensk-isländska föreningen, isländska 
barn har nämligen aldrig hört talas om den. 
Istället sätter de en sko i fönstret den da-
gen, och hoppas att jultomtarna tretton, 
som kommer en efter annan från fjällen 
på natten fram till jul, ger dem något fint  
(kan dock bli potatis om de varit busiga).  
Allt enligt krönikemästarens mantra:  
Glöm inte att le! 

Saedis Saevarsdottir
saedis.saevarsdottir@ki.se

Is från Island, som simmat ner till havet från Jökulsårlón.

Vid vattenfallet Gljúfrabúi.

KRÖNIKA  · Saedis Saevarsdottir 
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Under min tid som sektionschef har 
flera reumatologer gått i pension och 
några lämnat för andra jobb bl a inom 
läkemedelsindustrin. Några pensione-
rade reumatologer arbetar kvar som 
timanställda läkare. Intresset för reu-
matologi är stort numera och när vi ut-
annonserar ST-tjänster så har vi haft ett 
tjugotal sökande vid varje tillfälle där 
många är kompetenta och intressanta 
men där vi inte har ekonomi att anstäl-
la fler än en eller två trots att beho-
vet är större. Den yngre generationen 
ST-läkare tar ofta lite tid på sig att bli 
klara pg a föräldraledighet vilket ju är 
bra för samhället men ställer till en del 
problem på kliniken med att täcka med 
vikarier. 

Den ständiga jakten på den perfekta 
organisationen
2014 omorganiserades Skånes universitets-
sjukhus (SUS) genom att självständiga kli-
niker bildade verksamhetsområden (VO). 
Reumatologin hamnade i ett VO tillsam-
mans med njurmedicin och gastroentero-
logi. Gastroenterologin flyttade sedermera 
till VO kirurgi. Verksamhetschefen blev 
sektionschef men med en verksamhets-
chef för det nya verksamhetsområdet och 
divisionschef ovanför i organisationen. 
Eftersom verksamhetschefen i den nya or-
ganisationen inte är läkare delegerades det 
medicinska och även andra uppgifter till 
sektionschefen. Jag blev sektionschef för 
c:a 40 läkare och fick inte ha någon biträ-
dande SC eller enhetschef under mig. 

Detta innebär 40 medarbetarsamtal och 
nästan lika många lönesamtal vilket är svårt 
att hinna med under året. Dessutom ständi-
ga rekryteringar och en patientstock på 400 
patienter att ta hand om. Områdeschefen 
som ansvarar för övrig vårdpersonal fick 
däremot ha enhetschefer under sig som ska 
stå för det patientnära ledarskapet. Efter 
byte av förvaltningschef har divisionerna 
lagts ned och områdeschefernas roll börja 
ifrågasättas. Man har också infört enhets-
ansvariga läkare (EAL) som motpart till en-
hetscheferna men utan formellt chefskap. 

Frågan är om vi inför 2019 står framför 
en ny omorganisation som riskerar att un-
der en längre period minska våra möjlighe-
ter att uppnå kraven på tillgänglighet och 
ekonomi i balans. Vi lär nog få veta inom 
kort…

För ett år sedan lade vi fram ett förslag om 
att bilda en regionövergripande reumato-
logisk klinik i Skåne. Förslaget kom från 
reumatologin på SUS och förankrades hos 
Reumatikerdistriktet. Därefter togs frågan 

upp i chefsamråd reumatologi (f d Spe-
sak). Förslaget presenterades inför politi-
kerna i Beredningen för framtidens vård 
vid två tillfällen. Sedan kom valet vilket 
ledde till att ett rödgrönt minoritetsstyre 
har bytts ut mot alliansen även den i mi-
noritet. Under utredningen framkom inget 
motstånd mot förslaget från de åtta par-
tierna inom regionpolitiken. Ett skäl till 
att politikerna intresserat sig för förslaget 
var att den privat drivna reumatologin i  
Simrishamn vägrade ta emot patienter 
från flera kommuner i östra Skåne och 
hundratals patienter hamnade på SUS och 
på reumatologen i Kristianstad. Fördelar-
na med en regional klinik/reumatologiskt 
centrum är att reumatologiska resurser 
kan samlas och renodlas, en mer likvärdig 
vård ges för patienterna vare sig man bor i 
Malmö/Lund eller t ex Simrishamn, ökad 
möjlighet för vidareutbildning för läkare 
och annan vårdpersonal, gemensamma 
ST-tjänster, ökat användande av digital 
teknik för att minska resandet för patien-
ter och medarbetare samt täcka för varan-
dra vid sjukdom eller annan frånvaro. En 
viss oro finns för att man ska behöva resa 
kors och tvärs inom regionen men nya sätt 
att arbeta t ex möten över länk kan minska 

onödigt resande mellan flera arbetsplatser. 
Inom onkologin som är en regionklinik 
har man beslutat att man kan högst ha två 
arbetsplatser. Motstånd finns även inom 
internmedicin på andra orter där reuma-
tologer idag är anställda. Jag tror att detta 
motstånd främst är av psykologisk karak-
tär där man nog ser hot om att internme-
dicinska subspecialiteter ska lämna den 
traditionella internmedicinska kliniken. 
Informell information från högre nivåer 
i Region Skåne talar för att något är på 
gång i frågan och jag förväntar mig att ett 
uppdrag om ytterligare utredning kring 
regionklinik reumatologi (eller som jag 
hellre kallar den Reumatologiskt centrum 
i Region Skåne) kommer att ges i slutet av 
detta eller början av nästa år. Inför ett 
eventuellt bildande av regionklinik måste 
vi försöka skapa mer gemensamma ruti-
ner i Lund och Malmö t ex med lika stor 
användning av 1177 och att det blir mer 
självklart att tjänstgöra vid behov på den 
andra orten. 

Regionpolitikerna hickade till när no-
tan för nya Karolinska sjukhuset (NKS) 
blev uppenbar och man beslutade sig för 
att satsa på nybyggnation både i Malmö 
(NSM) och Lund (NSL). Det fanns sanno-
likt inte heller politiska förutsättningar 
att satsa på ett helt nytt sjukhus på endera 
orten eller någonstans mellan Malmö och 
Lund. I nuläget är det oklart om reuma-
tologin kommer att placeras på båda or-
terna eller på den ena. I Malmö har reu-
matologen fått flytta in i en för ändamålet 
relativt anpassad tvåvåningsbarack då det 
gamla fina reumatologhuset har rivits ef-
tersom det låg i vägen för en av de moder-
na vårdbyggnaderna medan i Lund verkar 
man vilja bevara reumatologens byggnad 
men det är ju ändå oklart om reumatologi 
ska finnas kvar där eller inte. 

Egen omorgansation 
Under våren beslutade vi att omorgani-
sera de gamla SLE, artrit- och skleroder-
miteamen i Lund till grupp 1 och grupp 
2. Detta bl a för minska sårbarheten när 
alltför få personer är i tjänst. Förslaget 
väckte vissa protester hos främst para-
medicinare som tyckte att grupperna blev 
för stora. Gruppmötena äger rum en gång 
per vecka och där diskuteras teamfrågor 
gällande enskilda patienter, patientfall 

Regionklinik och taligenkänning  
- två aspekter på ledarskap

I HUVUDET PÅ EN VERKSAMHETSCHEF  · Milad Rizk

”Jag förväntar mig att  
ett uppdrag om ytterligare  

utredning kring  
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kommer att ges i slutet  
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nästa år”
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och slutligen får patientansvariga läkare 
redogöra för varför dennes patient ska 
starta biologisk behandling. En utvärde-
ring kommer att ske i december men en 
återgång till de gamla teamen lär inte ske 
utan snarare kan en omgruppering bli  
aktuell.

Stora vinster med att läkarna ”skriver” 
journalen själva
Under längre tid har bristen på medi-
cinska sekreterare gjort att den oskrivna 
diktatmängden ökat radikalt. Under en 
period hade vi inga medicinska sekrete-
rare alls utan fick söka hjälp hos beman-
ningsföretag. Just nu är dock situationen 
tillfredsställande när det gäller beman-
ningen. Under våren fick vi veta att vi ef-
ter många turer skulle få bli försöksklinik 
för taligenkänning (TIK) d v s diktering 
skrivs direkt i journal. Vi startade med 
fyra läkare i maj och därefter ytterligare 
sex läkare i augusti och från årsskiftet har 
antalet oskrivna diktat gått ned från nära 
5000 (med risk för patientsäkerheten) till 
ungefär 1200 i dagsläget. Vi fortsätter att 
införa TIK så att i princip alla läkare ska 
kunna använda funktionen. Därefter kom-
mer sjuksköterskorna att erbjudas an-

vändning av TIK. Jag tror att framgångs-
faktorerna är att införa successivt och inte 
breddinförande och att läkarna snabbt 
upptäcker fördelarna t ex med att när man 
dikterat sina mottagningsanteckningar så 
finns de redan på plats. I förlängningen 
kommer workshift att kunna genomföras 
där medicinska sekreterare tar över admi-
nistrativa uppgifter som i dag belastar lä-
kare och sjuksköterskor. I Norge har TIK 
införts på landets sjukhus och 80% av lä-
karna använder systemet i nuläget. Efter 
reportage i Dagens medicin och inslag i 
P4 Malmöhus om Reumatologen SUS och 
TIK har många hört av sig från hela landet 

så det verkar finnas ett stort intresse sär-
skilt som bristen på medicinska sekretera-
re råder i hela riket och kommer att bestå 
under överskådlig tid.

Genom TIK är vi redan förberedda inför 
SDV (Skånes digitala vårdmiljö) och jour-
nalsystemet Millenium som redan finns 
på över 5 000 sjukhus i främst Europa 
och USA. Den nya digitala IT-plattformen 
kommer endast att kräva en inloggning 

för att kunna använda journal, röntgen, 
bokningssystem etc. Planen är att syste-
met ska införas på hela SUS i november 
2020 varför mycket tid kommer att ägnas 
åt planering nästkommande år. I specia-
litetsgrupper ska vi analysera vad vi vill 
ha ut av SDV d v s det som dagens Melior 
och administrativa system inte klarar av.  
T ex är det ju viktigt att det finns en länk 
mellan SRQ och SDV för överföring av 
data. Andra möjligheter är att t ex ha leds-
chabloner direkt i journalen utan att be-
höva scanna eller spara i pappersformat i 
pärmar som vi gör nu.

När arbetsdagen lider mot sitt slut tar jag 
bilen från Lund eller Malmö hem till mina 
älskade djur på gården utanför Ystad. Där 
väntar hundarna Casanova och Billie, kat-
ten Vilde, Shetlandsponnyn Balou, grisen 
Bobafett, alpackorna och hönsen. Där 
fortsätter arbetsdagen nu med mer fysisk 
ansträngning som att städa stall, hämta in 
ved, mata djur och framåt kvällen sätta sig 
vid datorn (och i värsta fall koppla upp 
mig via VPN) eller TV:n för att kunna var-
va ned inför nästa dag.

Jehns Christian Martineus
Sektionschef reumatologi  

Skånes universitetssjukhus 

”Genom TIK är vi redan 
förberedda inför SDV  

(Skånes digitala vårdmiljö) 
och journalsystemet  

Millenium som redan finns 
på över 5 000 sjukhus i 
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Kontinuerligt förbättringsarbete. Sma-
ka på de två orden. Är det en positiv 
eller negativ känsla du får? "Kontinu-
erligt" innebär att någonting är stän-
digt pågående. Det inger eventuellt en 
känsla av viss stress. Men stress kan ju 
samtidigt, om det inte blir för mycket 
av den eller går över styr, vara positiv 
på så sätt att den manar, stimulerar och 
ger upphov till skärpning, koncentra-
tion och förhöjd prestation.

Förbättring är ju förstås något bra, 
det ligger i ordets natur, att något 
ska bli bättre, men om det inte fung-

erar riskeras att det bara blir just ett ord, 
och ingen handling och verkstad kopplad 
till det. Förutsättningarna att förverkliga 
en förbättring kanske inte finns. Då blir 
det istället frustration. Förutsättningarna 
kan ibland vara för dåliga. 

För SRQs del handlar begreppet "kon-
tinuerligt förbättringsarbete" om att vi 
ständigt ska försöka bli duktigare och att 
våra ingångsdata ska hålla hög kvalitet och 
med tiden bli ännu bättre, att de ska vara 
tillgängliga och att uppgifterna används i 
verksamheten och för att utvinna ny kun-
skap. Inom ramen för detta kommer här 
några aktuella projekt som vi just nu fo-
kuserar på och jobbar hårt med inom SRQ:

1. "PER korta versionen" har diskuterats 
under flera år och behovet har blivit allt 
mer tydligt. Nu närmar det sig på allvar 
en version som vi hoppas kommer att 
fungera och på Registerdagen ons den 
23 januari räknar vi med att kunna lan-
sera ett färdigt fungerande förslag.

2. Regelbunden återkoppling (feed-
back) till alla rapporterande verksam-
hetsföreträdare har diskuterats och på 
Registerdagen hoppas vi även kunna 
presentera ett förslag på resultat-vari-
abler som återkommande, var 3:e må-
nad, skickas ut till respektive reumato-
logi SRQ-enhet. 

3. En pedagogisk och användbar 6-sidig 
folder med översiktlig och kortfattad 
SRQ-information har framtagits, på 
svenska och engelska. Skickas ut till 
alla enheter.

4. GDPR-information och SRQ-lättläst-
svenska-text, avseende vad det innebär 
för en person med reumatisk sjukdom 
att vara med i registret. Skickas ut till 
alla enheter.

5. Modul i SRQ för check-point-inhibito-
rer vid behandling av cancer har bör-
jat diskuteras under hösten och. Som 
biverkan till cancerbehandling kan 
som bekant patienter drabbas av "reu-
matiska besvär" i form av artriter. SRQ 
ska hjälpa till att nationellt samordna 
denna grupp av cancer-patienter med 
artrit-biverknings-besvär vilka således 
har uppkommit som en följd av läke-
medelsbehandling mot cancersjuk-
dom.

6. VAP (Visualize Analyze Platform) för 
outcome data på gruppnivå. Tillgäng-
lighet för dessa finns även publikt på 
vår hemsida, dvs även för ej inloggade 
(www.srq.nu / För Vårdgivare / Våra 
Resultat - VAP).

7. VAU (Visualize Analyze Understand). 
Dessa två visuella analys instrument 
(VAP och VAU) har tillsammans med 
Carmona arbetats med under flera 
år inom SRQ och har lanserats under 
2017-2018. De är båda mycket använd-
bara, på olika sätt, för att testa gå till vår 
hemsida (www.srq.nu). VAU kan som 
beslutsstöd användas vid patientmötet 
(då måste du vara inloggad), se graferna 
här för patienten "Tolvan" och denna 
illustration får du fram på din patient 
genom att trycka på "VAU-knappen" 
upptill till höger, när du är inloggad och 
har din patient framtagen i SRQ.

"Kontinuerligt förbättringsarbete" är så-
ledes ett begrepp som ger en ganska god 
känsla i munnen, trots allt, även om det i 
perioder kan finnas ett visst inslag av be-
ska. När vi nu har provsmakat lite mer på 
de här två orden är det dags för verklig 
verkstad. På Registerdagen den 23 januari 
i Stockholm får vi anledning att fortsätta 
diskutera, fundera och formulera det kon-
kreta fortsatta arbetet. Hoppas vi ses då!

Ralph Nisell
Registerhållare SRQ

	

Nytt från SRQ

NYTT FRÅN SRQ · Ralph Nisell

VAU (Visual Analyze Understand)
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Västra Götalandsregionen (VGR) 
består av de gamla landstingen  
Göteborg stad, Bohuslän, Älvsborg 
och Skaraborg. Sammanläggningen av 
landstingen till en region skedde 1998 
och innebar också att VGR övertog 
vissa av statens funktioner. Bildandet 
av VGR stimulerade ett regionalt tänk-
ande även inom reumatologin. Själva 
arbetet med bildandet av VGR star-
tade redan 1995 med ett projekt för 
att samordna de olika sjukhusen och 
redan 1997 bildades Sahlgrenska Uni-
versitetssjukhuset – SU (Sahlgrenska, 
Östra, Mölndal, Högsbo), SÄS (Borås, 
Skene), NU-sjukvården (NÄL, Udde-
valla, Trollhättan, Bäckefors, Lysekil, 
Strömstad) och SkaS (Skövde, Lidkö-
ping, Falköping, Mariestad). Kungälv 
och Alingsås kvarstod om självstän-
diga sjukhus liksom småsjukhusen i  
Göteborg (Frölunda, Lundby).

Bristande regional samverkan
Reumatologin hade startat tidigare. 1969 
drog Erik Wassén igång reumatologmot-
tagning på Sahlgrenska, i Borås startade 
reumatologmottagning 1974 (Bo Edström), 
i Skövde 1981 (Dag Holmberg), ungefär vid 
samma tid tillkom Bo Martins i Uddevalla  
och på 80-talet Dan Norberg och Lars- 

Peter Knutsson i Vänersborg. 1988 starta-
de Monica Ahlmén reumatologi i Mölndal. 
Under 90-talet tillkom Alingsås (Per-Erik 
Rönnborg) och initiativ togs även i Kungälv 
(Gun-Britt Larsson).

Under 70- och 80-talet var den regio- 
nala aktiviteten låg. På länssjukhusen 
var missnöjet med universitetssjukhuset 
stort. Man tyckte sig inte få mycket stöd 
och hjälp. Bemanningen var klen, framför- 
allt på länssjukhusen. Till yttermera visso 
hade Sahlgrenska ett ekonomiskt system 
där varje klinik fick tillgodogöra sig in-
komster av regional sjukvård vilket ledde 
till att Sahlgrenska gärna tog patienter vars 
sjukvårdskostnad sedan debiterades läns- 
kliniken. Sammantaget ledde detta till mot-
sättningar och missnöje.  I december 1994, 
i samband med att Tomas Bremell nyss 
påbörjat vikariat som verksamhetschef på 

Sahlgrenska, drogs ett Västsvenskt Reuma-
tologsällskap igång med ett initialt konsti-
tueringsmöte med respektive chef på för-
middagen och medicinsk utbildning för alla 
läkare inom reumatologi på eftermiddagen. 
Detta blev starten på regionalt reumatolo-
giskt arbete i vår region. Därefter följde hel-
dagsmöten runt olika medicinska teman två 
gånger per år.

Samordning av sjukhusen
Samordningen av sjukhusen 1997 medför-
de att reumatologin koncentrerades till  
SU (Sahlgrenska, Mölndal), SÄS (Borås), 
NU (Uddevalla) och SkaS (Skövde). Därut-
över fanns reumatologi stadigt i Alingsås. 
Privatpraktik förekom tidvis i Göteborg i 
mycket begränsad omfattning.

Regionala sektorsråd
Hälso- och sjukvårdsdirektören i blivande 
VGR – Kaj Möllefors - tog 1998 initiativ till 
en bättre samverkan mellan politik, tjänste-
män och profession genom att driva på bil-
dandet av medicinska sektorsråd för olika 
specialiteter där tanken var att sektorsrådet 
skulle täcka in specialitetens verksamhet i 

State of the region  
– Reumatologi i VGR

UDDEVALLA

GÖTEBORG

SKÖVDE

BORÅS

Reumatologin i Västra Götalandsregionen är lokaliserad till Sahlgrenska Univer-
sitetssjukhuset (SU) i Göteborg, Uddevalla sjukhus (NU-sjukvården), Skaraborgs 
sjukhus (SkaS) i Skövde och Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) i Borås. 

”Regionala sektorsråd  
stärker den reumatologiska  

samhörigheten och  
identiteten” 

REGIONAL REUMATOLOGI  

I en serie artiklar kommer Reuma-
Bulletinen att ta upp det regionala 
samarbetet inom reumatologin i 
våra sex sjukvårdsregioner. 
Hur arbetar man regionalt vad 
gäller vård och utveckling, beman-
ning, beslutsstöd och riktlinjer, 
rekrytering till specialiteten, 
ST-utbildning och fortbildning? 
Först ut i detta nummer är Västra 
Götalandsregionens reumatologi,  
som här presenteras av Tomas 
Bremell, Katarina Almehed, Lena 
Karlberg, Inger Gjertsson och Lena 
Björkman.

REGIONAL REUMATOLOGI  · Bengt Lindell
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hela VGR. Sålunda började först medicinska 
sektorsråd bildas för medicin, kirurgi m.fl. 
men snart kom önskan att bilda sektorsråd 
även för de mindre specialiteterna – trots 
motstånd från medicin och kirurgi. Sektors-
rådet i reumatologi bildades 1998 och bestod 
av enhetsföreträdare från respektive enhet, 
en adjungerad representant från Halland 
(pga avtal om fria patientströmmar mellan 
VGR och Halland), en akademirepresentant 
och en representant för sjukvårdsadminis-
trationen (Evy Berg som täckte alla 20 olika 
sektorsråd). Sektorsråden hade ca 6 egna 
halvdagsmöten per år. Sektorsråden skul-
le driva utveckling inom specialiteten och 
utföra utredningar och besvara remisser 
från tjänstemännen samt bidra till regional 
sammanhållning. Genom representanten 
från administrationen fick vi även en väg 
in i densamma. Ordföranden i respektive 
sektorsråd deltog 4-5 gånger per år i hel-
dagsmöten med ledande sjukvårdspolitiker, 
ledande tjänstemän och de andra sektorsrå-
dens ordförande. Mötena avhandlade såväl 
medicinska frågor som ledningsfrågor och 
var mycket värdefulla kontaktpunkter till 
politiker och tjänstemän.

Reumatologins utmaningar
Utmaningarna för reumatologin i VGR var 
flera. Nya och mycket dyra läkemedel var 
på ingång. Läkarbrist och otillräckligt för-
bättringsarbete medförde långa köer till 
såväl nybesök som återbesök. ST-läkarnas 
arbetsmiljö var stressad. Handledning och 

undervisning saknades ofta fr.a. på läns-
sjukhusen. Köerna till vård skapade en 
ojämn sjukvård i VGR. 

Detta föranledde sjukvårdspolitiker 
från (s), (v) och (mp) att motionera, vilket 
ledde till en utredning som sektorsrådet 
fick i uppdrag att göra med frågeställning-
en – Hur få en jämlik och tillräcklig reuma-
tikervård i hela VGR?

Vår utredning mynnade ut i förslag om 
regional finansiering av ST-tjänster fram-
förallt på länssjukhusen och att region- 
sjukhuset aktivt skulle undervisa och stötta  
alla ST-läkare i reumatologi i VGR bl.a. med 
en regional ST-studierektor i reumatologi. 
Detta tänk var helt nytt då – dvs att regi-
onsjukhuset skulle ta utbildningsansvar 
för ST-läkarna i hela regionen. Vi hade re-
dan 1999 inrättat en position som regional 
ST-studierektor (Barbro Rydberg). Tid för 
denna uppgift avsattes och utbildningssi-
dan prioriterades. Utredningen överläm-
nades till politiken 2000 och 2001 kom 
beslut om regional finansiering av av 6 
ST-tjänster (Uddevalla 2, Skövde 2, Borås 
2). Denna specialfinansiering har kvarstått 
fram till idag då den håller på att avslutas. 

Den regionala finansieringen bidrog till 
att reumatologi inte behövde konkurrera 
med kardiologi eller andra specialiteter om 
ST-tjänster på länssjukhusen och att ST-lä-
karnas tjänstgöring kunde påverkas – t.ex. 
undvika långa nedkommenderingar till 
akutintaget. Genom att pengarna kom uti-
från kunde krav på utbildningen ställas.

Rekrytering av ST-läkare
Det var emellertid inte helt lätt – trots de 
regionala medlen - att rekrytera ST-läkare 
till länssjukhusen. Vi måste göra vår speci-
alitet attraktiv för yngre läkare. I detta syfte 
startade vi ett genomtänkt synliggörande av 
reumatologin under hela tiden från start av 
läkarutbildning till val av specialitet. Vi var 
aktiva TYK-ledare (Tidig yrkeskontakt un-
der termin 1-4), prioriterade undervisning 
av läkarstudenterna, tog in läkarassistenter, 
utlyste tidiga vikariat, lockade till forsk-
ning och genomförde AT-läkardagar för alla 
AT-läkare i hela VGR varje termin. Vanligen 
deltar 100-150 AT-läkare/undervisningstill-
fälle. Under ST-tjänstgöringen lät vi under-
visning/kurser gå före kortsiktig sjukvårds-
produktion. Tids nog gör ändå läkaren sin 
sjukvård under kanske 35 år framåt. För att 
popularisera länssjukhusen ingick 3-6 må-
naders tjänstgöring där även för ST-läka-
re på regionsjukhuset. Den gemensamma 
ST-undervisningen och studieresor medför-
de att ST-läkarna i reumatologi i VGR upp-
levde en gemenskap – blev en grupp. Viktigt 
framförallt för ST-läkarna på länssjukhusen.

Hertig Johans torg i Skövde. 
Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

”Pinocchio”, den nio meter höga  
bronsskulpturen Walking to Borås av 
Jim Dine.  Foto: Stuart Chalmers via 
Wikimedia Commons (CC BY 2.0) 

”Prioriterad fråga:  
Rekrytering av ST-läkare  

i hela regionen!” 

REGIONAL REUMATOLOGI  · Bengt Lindell
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Regional reumatologjour
Reumatologi/SU har alltsedan -90-talet 
haft jourtillgänglighet dygnet om/veckan 
lång (”24-7”). Jourhavande reumatolog är 
därmed alltid nåbar per telefon för hela 
VGRs sjukvård och därmed också för alla 
reumatologer i VGR. Jourtillgängligheten 
medför att reumatologin verkligen räknas 
som en akutspecialitet och kan ge stöd och 
hjälp till akutintag och vårdavdelningar 
runtom i VGR och ibland övertagning till 
vårdavdelning på Reumatologi/SU. Specia-
liteten är därmed synlig och tillgänglig.

Regionala FoU-medel
I VGR finns möjlighet att söka regionala 

FoU-medel, vilket innebär samverkans-
projekt mellan SU/GU och länssjukhusen. 
Konceptet togs fram snart efter att VGR 
bildats för att på samma sätt som i EU öka 
samhörigheten och den vetenskapliga kraf-
ten inom det geografiska området. Pengar-
na är populära att söka och varje år pågår 
ett flertal projekt i regionen. De positiva 
effekterna är att samarbetet och interak-
tionen mellan både läkare och hälsopro-
fessionen på de olika sjukhusen har ökat. 
Dessutom är VGR ganska litet och för att 
få power i vetenskapliga studier avseende 
reumatologiska sjukdomar måste man ofta 
samarbeta. 

En utförlig beskrivning av de regionala 
projekten presenterades nyligen i  nummer 
6/2018 av ReumaBulletinen Vetenskap, 
men här är några smakprov: För något år 
sedan utfördes den randomiserade kontrol-
lerade Pep-walk-studien (PI Mannerkorpi / 
Gjertsson) där patienter med RA (>65 år) år 
tränade på gym 3 gånger per vecka under 20 
veckor med primärt utfallsmått förbättrad  

förmåga att klara sig själv. I denna studie 
rekryterades, följdes och tränades 25 av de 
75 deltagarna i Skövde. Utfallet? Ja, man 
blir starkare av att träna vilket förbättrar 
förmågan att klara sig själv. I en pågående 
longitudinell studie (PI Forsblad-d’Elia) 
studeras utveckling av skelett- och hjärt-
påverkan hos patienter med ankyloserande 
spondylit följda under 5 år. Ytterligare en 
interventionsstudie (PI Klingberg) stude-
rar Effekter av viktminskningsbehandling 
vid psoriasisartrit (VIPsA).

Regional reumatologiundervisning 
inom läkarprogrammet 
Under de senare åren har intagningen 
av studenter till läkarprogrammet ökat 
snabbt eftersom behovet av nya läkare 
väntas stiga snabbt i Sverige. Vi undervi-
sar reumatologi en vecka gruppvis under 
internmedicinkursen termin sex och för 
att på bästa sätt hantera ökande student-
grupper har vi sedan 2014 utlokaliserat 
vissa grupper av studenter för verksam-
hetsförlagd undervisning (VFU) i regio-
nen. Satsningen har varit lyckosam både 
för studenterna samt mottagande klini-
ker och genom åren har undervisningen 
utvecklats med flera studentaktiverande 
undervisningsmoment som ex.vis handle-
darledda studentmottagningar. Fördelen 
med regionalisering är att man bidrar till 

akademiseringen av länskliniker och en-
heterna i regionen har också möjlighet att 
på sikt öka rekryteringen av unga kollegor 
genom att visa att man är attraktiva som 
arbetsgivare. 

Regional ST-undervisning 
En gång per månad under höst och vår 
anordnas gemensamma utbildningshalv-
dagar för regionens ST-läkare. Innehållet 
skiftar över tid och målsättningen är att 
öka såväl teoretiska kunskaper som pe-
dagogiska färdigheter. Vi har tex arbetat 
med vanliga och ovanliga inflammato-
riska systemsjukdomar i seminarieform 
där ST-läkarna läst in ett ämne och gjort 
en presentation för sina kollegor. Direkt 
efteråt har de fått feedback av två på för-
hand utsedda ST-läkare i auditoriet. Vi 
har haft en strimma medicinsk veten-
skap där vi först träffade en medicinsk 
bibliotekarie som gick igenom grunder i 
litteratursökning och därefter har vi läst 
och diskuterat vetenskapliga artiklar som 
ST-läkare valt. Vi har också gjort en egen 
kurs i farmakoterapi, bjudit in föreläsa-
re på temat kommunikation och arbetat 
med metoder för progressionsbedömning. 
Fredag vecka 12 ordnar vi gemensamt 
skrivningstillfälle för det diagnostiska 
provet där genomgången med den person-
liga handledaren kompletteras med en ge-
mensam genomgång senare under våren.  
I mitten av oktober fanns 19 ST-läkare på 
SU, 4 i NU-sjukvården 2 på SÄS och 3 på 
SkaS dvs totalt 28 ST-läkare. Rekrytering 
pågår på två av länsdelssjukhusen så när 
denna artikel publiceras har det troligen 
tillkommit ytterligare någon/några. 

Göteborg: Älvsborgsbron sedd från Nya Varvet.  
Foto: Amjad Sheikh via Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).

”Regionsjukhuset måste fö-
reträda och känna ansvar för 
specialiteten i hela regionen” 
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Vad har betytt mest i det regionala 
arbetet?
Det är naturligtvis omöjligt att avgöra vad 
som haft mest betydelse för det regionala 
samarbetet i VGR. Det systematiska arbe-
te som bedrivits för att sprida kunskap om 
ämnesområdet reumatologi under såväl 
läkarprogram som till AT-läkare och as-
sistenter har varit mycket viktigt. Det har 
bidragit till att öka kännedomen om speci-
aliteten i regionen och också haft betydelse 
för populariteten och därmed rekryterings-
möjligheter. Införandet av regionalt arbe-
tande ST-studierektor med tid avsatt för 
uppdraget, regelbundna träffar mellan alla 
ST-läkare och en randningstjänstgöring 
som sker både på universitetsklinik och 
tvärt om på länsklinik, har bidragit till per-
sonlig kännedom, kollegialitet och förståel-
se för varandras vardag. Att lyfta telefonen 
och ringa till reumatologkollegan på annan 
ort blir så mycket enklare när man varit 
på flera kurser tillsammans! Sektorsrådets 
arbete är fortsatt mycket betydelsefullt för 
reumatologin i VGR precis som att riktade 
forskningsmedel till samarbetsprojekt mel-
lan olika orter i regionen också haft stor be-
tydelse. Genom återkommande personliga 
möten mellan reumatologins företrädare 
bibehålls en plattform som underlättar oli-
ka former av samarbeten.  

Samarbeten
Exempel på samarbete är när vi i sektorsrå-
det inför sommaren stämmer av vilka enhe-
ter som behöver och kan ta emot vikarier. 
Vi kan sedan hänvisa intresserade möjliga 
vikarier till annan ort än vår egen. Vi kan 
(försöka) organisera ett visst stöd när be-
manningen sviktar, om inte annat genom 

att stötta varandra med undervisning av 
läkarstudenter, handledning mm. Region- 
sjukhuset undviker att aktivt värva läkare 
från länssjukhusen. 

Av stor betydelse är tidigare gemensam-
ma arbeten som lett till positiva resultat för 
reumatologin. Ett exempel är att arbetet 
utifrån uppvisade mellanregionala ojämlik-
heter i användandet av biologiska läkeme-
del resulterade i ett ekonomiskt stöd för lä-
kemedel med syfte att minska ojämlikheter. 
Arbete med regionala medicinska riktlinjer 
av inflammatorisk ryggsjukdom är ett annat 
exempel som har medfört stöd för utbild-
ningsinsatser regionalt av primärvård och 
fysioterapi, utredning och behandling. 

Även solen har fläckar. Naturligtvis finns 
fortfarande brister i samarbetet i regionen 
och den egna enheten måste förstås alltid 
prioriteras. Trots allt finns förståelse för 
varandra och bas för kommunikation en-
hetsföreträdarna emellan. 

Vad tycker man ute i regionen?
Vi har frågat Karin Svensson, överläkare 
och enhetsföreträdare i Skövde. Hon men-
ar att det regionala arbetet via sektorsrådet 
varit avgörande för utvecklingen av reuma-
tologin i Skaraborg. Annars skulle reuma-
tologin ha drunknat i medicinkliniken. De 
regionalt finansierade ST-tjänsterna och 
stödet från regionsjukhuset har påtagligt 
underlättat rekryteringen. Utbildningstill-
fällena såsom de Västsvenska mötena  – nu 
utbyggda till att omfatta all personal inom 
reumatologin – och speciella utbildnings-
dagar för specialister flera gånger per år 
stärker kunskap, gemenskap och samhörig-
het inom reumatologin i VGR. Att ha egen 
studierektor för specialister i reumatologi i 

VGR och regional ST-studierektor innebär 
ett stort stöd för reumatologin utanför SU. 
Karin framhåller även prestigelösheten i 
fråga om vem som skall sköta vilka patien-
ter och hjälpen från regionsjukhuset vad 
gäller Pm och läkemedelsrekommendatio-
ner. Vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt. 
Stödet till ST-utbildningen och ST-läkarna 
har varit avgörande för reumatologins ut-
veckling på länssjukhusen. FoU-samarbe-
tet har varit stimulerande.
Vad kan bli bättre?: Karin önskar att det 
skulle vara enklare för ST-läkare men även 
specialister att tjänstgöra på SU och tvärt-
om på länssjukhusen utan en massa dis-
kussioner om vem som skall betala och hur 
arbetstiden räknas. På önskelistan står även 
samordning av kongressresor (regional 
kongressreseplanerare) så att VGR-läkare 
kan åka ihop. Och Karin ser gärna ett utvid-
gat FoU-samarbete

Framtiden
Den nya kunskapsorganisationen med reu-
matologi som ett programområde kommer 
att ha stor betydelse för samarbetet och 
formerna för detta i VGR. Programområ-
desstrukturen i VGR planeras bli decentra-
liserad och kommer förmodligen att se an-
norlunda ut än i andra delar av landet. Det 
stöd från central administration som fortfa-
rande finns kvar kommer därför flyttas från 
sektorsråden till programområdesstruk-
turen. Sektorsråden kommer att finnas 
kvar men få ett förändrat uppdrag för att 
framöver kunna utgöra ”linjestruktur” som 
mottagare/motpart till kunskapsorganisa-
tionen. Sektorsrådets ansvarsområde inom 
bemanning och utbildning lämnas sanno-
likt oförändrat liksom delar som inte har 
någon tydlig plats i kunskapsorganisatio-
nen, medan övriga uppdragsdelar är under 
utredning och förväntas vara tydligare nå-
gon gång under våren -19. För att tydliggöra 
övergången till tiden ”med programområ-
den” kommer namnet sektorsråd att bytas, 
till vad vet vi ännu inte. 

Om vi skall skåda i kristallkulan kommer 
framtida fokusområden för ”nya sektors- 
rådet” att vara att få till en fungerande  
parallell kunskapsorganisation. Detta kom-
mer inte att ske av sig självt och kräver 
stöd av verksamhetschefer och enhets- 
företrädare. Nya vård/besöksformer och 
digitalisering i bred bemärkelse ser också 
ut att kräva regionens fulla reuma-sam-
arbete för utveckling och genomförande.  
Vi skall bevara och utveckla den samhörig-
het och identitet som vi har i reumatologin 
i VGR.

Tomas Bremell
Katarina Almehed

Lena Karlberg
Inger Gjertsson
Lena Björkman

Hamnmiljön vid Bohusläns museum i Uddevalla.  
Foto: Harri Blomberg via Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
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”Carl Linnaeus (adlad von Linné 1757) 
levde mellan åren 1707-78. Han räknas 
till världens tio genom tiderna mest 
kända personer”. Så inleds en av de 
många biografier som skrivits om Linné 
(1). Linné var inte bara en man av sin tid 
utan också i högsta grad en föregångs-
man och nytänkare.

Några biografiska data
( se också Faktaruta/kortfattad kronologi)
Linné föddes på prästbostället i Råshult, 
Stenbrohult socken i Småland. Han under-
visades till en början i hemmet, men flyttade 
sedan till det närbelägna Växjö för gymna-
siestudier. 1727 tog han studenten i Lund 
och året därpå flyttade han till Uppsala för 
fortsatta studier i medicin. Linné var över-
tygad om sanningen i den mekanistiska 
fysiologin, som sammanfattades i grund-
satsen ”Homo machina est” (2). En annan 
av Linnés favoritteser var ”Homo est ani-
mal” (2). En dåtida både djärv och framsynt 
människosyn. Descartes och Newton hade 
visat att det fanns naturlagar som styrde na-
turens ordning. Det var alltså inte Gud som 
styrde. Linné var starkt troende och tvivla-
de inte på att Gud haft en speciell mening 
med att inrätta dessa lagar. Linné själv hade 
ett utpräglat ordningssinne och hans kun-
skapssökande var inriktat på att förstå en-
ligt vilket system bilogin var inrättad. Flera 
samtida kollegor kallade honom ”den andre 
Adam” (2).

Linnés storhet som vetenskapsman beror 
främst på det klassificeringssystem han ska-
pade för växt-, djur-, och stenriket (Systema 
naturae).  Särskilt betydelsefull blev den nya 
indelningen av växtriket, som till stor del 
gäller än idag. Linné framställde ofta sitt 
system som en sorts militär kartografi (2). 
Liksom samhället bestod naturen av riken, 
landskap, härader, rotar och enskilda torp, 
varifrån soldaten hämtades. Linné utnämn-
de sig vid en del tillfällen till general över 
Floras armé (2).

Många samtida med Linné delade hans 
synsätt på biologins struktur även om de 
uttryckte det på annat vis. Man såg na-
turen som en hierarkiskt ordnad kedja. 

Människan stod överst, men många hade 
svårt att acceptera att Linné placerade 
människosläktet i samma ordning som 
apan. 1758 gav Linné människan namnet 
Homo sapiens i ordningen Primates (2). 
En terminologi som fortfarande gäller!

Linné var under studietiden i Uppsala 
mycket ambitiös och imponerade på sina 
lärare Olof Rudbeck d.y. och Lars Roberg. 
Bägge var professorer i medicin. En grund-
förutsättning för att Linné skulle kunna 
fortsätta sina vetenskapliga studier och göra 
akademisk karriär var att han avlade dok-
torsexamen. Som fattig student hade han 
ingen möjlighet att göra detta vid någon 
av de större lärosätena ute i Europa. Där-
för föll valet på den lilla universitetsorten 
Harderwijk i Holland. Här kunde han för en 
förhållandevis låg avgift få hjälp att trycka 
sin avhandling och sedan disputera. Före 
avfärden till Holland i februari 1735 för-
lovade Linné sig med Lisa Moraea (1). Re-
san blev besvärlig och tar lång tid så han är 

inte framme förrän i början av juni. Sedan 
går det dock undan, vilket gör att han kan 
disputera i slutet av denna månad (1). Med 
i bagaget till Holland hade han inte bara 
en handskriven avhandling utan också den 
samedräkt han använt under sin Lappländ-
ska studieresa 1732 (fig. 1).

 Linnés avhandling (fig. 2)
Avhandlingen, som enligt dåtida bruk 
skrevs på latin, översattes 1933 till svens-
ka av Gustav Drake (3). Den har som ti-
tel: Ny hypotes angående återkommande 
feber och inleds med ett företal. Därefter 
kommer 10 numrerade avsnitt (I –X). I 
företalet skriver Linné att han inspirerats 
av den ”den store Sydenham” vid sitt val 
av ämne för avhandlingen. Engelsmannen 
Thomas Sydenham (1624-89) hade i tal 
och skrift påtalat att den som kunde hitta 
ett verksamt medel mot frossa skulle göra 
mänskligheten en stor tjänst. Under sina 
studieresor till Lappland (1732) och Dalar-
na (1734) noterar Linné att insjuknande i 
frossa är ovanligt till skillnad från förhål-
landena i Uppsala och Södra Sverige. I 
Dalarna var det däremot vanligt med lung-
sjukdom, som ansågs bero på att arbetarna 
förgiftades av stendam såväl vid inandning 
som genom dryck av förorenat vatten. Lin-
né slogs av tanken att frossa kanske också 
orsakades av förorenat vatten. Det stämde 
med en rapport han läst av Friedrich Hoff-
man (4) om att frossan påtagligt minskat i 
omfattning när man genom kanalbygge av-
lett stillastående vatten. Det stämde ock-
så väl med Linnés egna observationer om 
att frossa, under sommarhalvåret i södra 
Sverige, ofta utbröt i områden med stil-
lastående och lerigt vatten. Linné såg ett 
tydligt samband mellan halten lera i vat-
tendrag och förekomst av frossa. Ju leriga-
re dricksvatten desto fler utbrott av fros-
sa. Hans förklaring var att lerpartiklarna 
utlöser frossbrytningar genom att täppa 
till kapillärerna, vilket medför att hjärtat 
måste arbeta hårdare och snabbare. Hög 
hjärtfrekvens = snabb puls = feber = fros-
sa. Hjärtats hårda arbete ser han som ett 
uttryck för kroppens försök att ”avsöndra 
och utdriva skadlig och retande materia” 
(3, avsnitt V). 

Carl von Linnés avhandling om 
frossan (malaria) – ett exempel på 

kreativt nytänkande

Figur 1. Linné i samedräkt. Kopparstick 
efter Martin Hoffmans porträtt målat  
i Holland 1737. Obs! att han bär  
holländsk doktorshatt och att han 
redan har börjat använda Linnean som 
sin personliga symbol. Frimärke utgivet 
i Sverige 1978 till minnet av Linnés 
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I avhandlingens avsnitt III förklarar Linné, 
med ungdomlig självsäkerhet, att tidigare 
hypoteser om frossans orsaker (kyla, oli-
ka födoämnen m.m.) nu är vederlagda. I 
avsnitt VI (naturlig kur), VII (dietisk kur), 
VIII (dogmatisk kur), IX (empirisk kur) 
diskuterar han olika behandlingsmöjlig-
heter. Bäst är enligt hans egen erfarenhet 
”bittra medel” och särskilt Kinabark.

Epilog
Återkommande feber eller sumpsjuka var 
ett svårt gissel under medeltiden. Sjukdo-
mens orsak förblev länge en gåta. Det lär 
vara italienaren Francesco Sansovino som 
1560 lanserade den beteckning, malaria, 
som sedan dess blivit bestående. Italien-
skans mal aria betyder dålig luft. Boen-
de i närheten av Po-flodens sumpmarker 
drabbades ofta av frossa. Han och andra 
ansåg att frossa/malaria sannolikt var en 
sorts luftsmitta (miasma). I Sverige börja-
de termen malaria först användas 1795 (1 
sid 83). Linné var lösningen på spåret när 
han kopplade ihop utbrott av frossa med 
förekomst av stillastående vatten. De bak-
omliggande mekanismerna är dock av helt 
annat slag än de Linné bedömde som tro-
liga. Först i slutet av 1890-talet klarlades 
att malaria orsakas av ett infektiöst agens, 
som sprids av myggor (5). Upptäckare var 
engelsmannen Ronald Ross (1857-1932), se-
dermera professor i tropisk hälsolära. Han 
fick 1902 detta års nobelpris i medicin för 
sin upptäckt. 

Linné hade helt rätt i att kinabark är ett 
mycket verksamt läkemedel mot mala-
ria. De spanska conqvistadorerna lärde 
sig snabbt, av den infödda befolkningen i 
Sydamerika, att dekokter på kinabark var 
ett effektivt medel mot frossa. När detta 
blev mera allmänt känt i Europa i början 
på 1600-talet steg efterfrågan på kinabark 
mycket snabbt liksom priset. Kinabarkträ-
det växer vilt på Andernas sluttningar, 
framförallt i det nuvarande Peru. Linné 
gav det 1742 släktnamnet Cinchona efter 
en sägen om grevinnan Ana Chinchon, gift 
med vicekungen av Peru, som räddades till 
livet genom intag av kinabark (5). 1820 ren-
framställde de franska farmakologerna P J 
Pelletier och J B Caventou den verksamma 
substansen (olika kinaalkaloider). En del 
av dessa (främst kinidin) visades senare på 
1800-talet också vara mycket effektiva an-
tiarrytmika. Sedan mitten av 1950-talet har 
vissa syntetiska kinaalkaloider med fram-
gång använts inom reumatologin som anti-
reumatika (6), fig.3. 

Ido Leden 
Senior reumatolog, Kristianstad.

Figur 3. Den kemiska formeln för 
klorokin, ett av de mest använda 
syntetiska antimalariapreparaten, är 
vackert återgiven. Klorokin dämpar 
sjukdomsaktiviteten vid ett flertal 
reumatiska sjukdomstillstånd. Till 
höger ett kinabarkträd. 
Frimärke utgivet i Cuba 1962, som 
stöd för kampen mot malaria. 

Figur 2. Titelsidan på Linnés doktors-
avhandling 1735.

Carl von Linné 
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Kortfattad Kronologi 
1735 Medicine doktor i  

Harderwijk, Nederländerna
 Första utgåvan av Systema 

Naturae

1739 En av grundarna av Veten-
skapsakademin och dess 
förste preses

 Gifter sig med Sara Lisa 
Moraea. (De får 7 barn)

1741 Professor Medicin Uppsala

1745 Flora Suecica

1753 Species plantarum

1757 Adlad von Linné

1758 Köper Hammarby
 10:e upplagan av Systema 

Naturae

1784  Linnésamlingarna säljs till 
Storbritannien. 
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Svensk Reumatologisk Förening kallar till Föreningsmöte
Mötet äger rum onsdagen den 23 januari 2019 kl. 16:30 på Svenska Läkaresällskapet, 
Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm. 
Verksamhetsberättelsen för 2018 finns i detta nummer av ReumaBulletinen.

Preliminär föredragningslista:

KATERINAS CARTOON · Katerina Chatzidionysiou



Anamnes
En sommarkväll 2016 
kommer en 25-årig 
kvinna till akutmot-
tagningen med anled-
ning av feber och psy-
kotiska symtom. Hon 
söker tillsammans 
med sin sambo som är 

uppenbart orolig. Kvinnan har svenskt ur-
sprung och saknar hereditet för reumatisk 
sjukdom. Sedan tonåren episodisk migrän. 

Djup ventrombos under första gravidite-
ten 2009. Lupus antikoagulans (LA) utförd 
med dilute Russell’s viper venom test (dR-
VVT) utföll då negativt. Under de följande 
tre åren (2010–12) drabbas hon av hypo- 
thyreos, ljuskänslighet och artralgi utan 
uppenbara ledsvullnader. Test av anti-CCP 
antikroppar utföll negativt. 

2014 försämras hennes migrän och di-
striktsläkare beställde MR-undersökning 
av hjärnan som dock inte visade några avvi-
kelser. Våren 2016 utvecklar hon en succes-
sivt tilltagande stresskänslighet med per-
sonlighetsförändring av paranoid karaktär. 
Hon blir kognitivt påverkad till den grad att 
hon senaste månaden inte klarat av att utfö-
ra sina arbetsuppgifter som undersköterska 
på äldreboende.

Utredning
Vid neurologisk undersökning på akutrum-
met finner man generellt stegrade reflexer 
och patienten uppfattas som psykotisk. 

Hon har feber 38,5° C och är lätt ta-
kykard, men blodtrycket är normalt. Ett ti-
digare okänt systoliskt blåsljud noteras. 

Akut transthorakalt UKG visar en mo-
bil vegetation (ca. 12x5 mm) i anslutning 
till den mediala delen av mitralisklaffen. 
Lumbalpunktion utförs, men likvor visar 
inga celler eller patologisk mängd albumin 
(dock fanns stegrat IgG-syntesindex ty-
dande på intrathekal IgG-produktion samt 
kraftigt förhöjd halt neurofilament, men de 
svaren anlände först en vecka senare!). En 
akut MR hjärna visar multipla avvikelser 
(Figur 1). Bakteriell endokardit med septis-
ka embolier misstänks i första hand och in-
travenös antibiotika ges. Vid sidan av blod-
odlingar beställs även ANA och antikroppar 
mot fosfolipider, men infektionsbakjour 
och thoraxkirurg fattar beslut om thorax-
kirurgi innan provsvar från immunologlab 
hunnit anlända. När den unga kvinnan 
vaknar upp på THIVA har hon erhållit en 
biologisk mitralisklaff, är fortfarande psy-
kotisk, aggressiv, tidvis bältad och vårdas 
under lagen om psykiatrisk tvångsvård.

Lab
Hb 101, LPK 10.2, Trombocyter 252, SR 21, 
CRP 36, Albumin 23, CK 0.59, C3 0.60 och 
C4 0.06. Urinstatus: helt normalt, inga cy-
lindrar.

Med immunfluorescens-mikroskopi 
(HEp-2 celler) påvisas starkt positiv ANA 
med homogent/kornigt mönster. Med 
Addressable laser bead immunoassay påvi-
sas anti-dsDNA 255 (ref. <80), anti-Ro60/
SSA 94 (ref. <50) och anti-La/SSB 107 (ref. 
<40). Övriga ANA-specificiteter är nega-
tiva, inklusive bl.a. Ro52/SSA, Sm/RNP, 
Smith, U1-RNP och Ribosomalt P. Anti-C1q 
också negativt.

Anti-Kardiolipin (IgG, IgA, IgM) och 
anti-Beta-2-glykoprotein-I (IgG, IgA, IgM) 
är negativa. LA (dRVVT) 1.28 (ref. <1.30). 
Även direkt Coombs prov är negativt.

Diagnos
Blododlingar visade ingen växt. EEG visade 
måttlig till generell abnormitet, inklusive 
några tillfällen med misstänkt epileptisk 
aktivitet occipitalt. Den paraffin-inbädda-
de mitralisklaffen färgades in med Hema-
toxylin & Eosin och i PAD beskrivs tjocka 
fibrotiska skikt belagda med fibrin och 
rikligt med inflammatoriska celler (lymfo-
cyter och granulocyter). Färgning med av-
seende på svamp (periodic acid-Schiff-di-
astase) och bakterier (Giemsa) utfördes 
också, men utan positiva fynd. Diagnosen 
systemisk lupus erytematosus (SLE) ställs 
baserat på förekomst av klassificeringskri-
terierna fotosensitivitet, psykos/kramper, 
anti-dsDNA och ANA kombinerat med an-
dra kliniskt relevanta symtom som migrän, 
artralgi, trombos, hypothyreos och möjlig 
Libman-Sacks endokardit.

Frågor

1. Vad talar för respektive emot Lib-
man-Sacks endokardit? Andra diffe-
rentialdiagnostiska överväganden?

2. Hur vill du behandla patientens SLE?

3. Redogör för vilka patogenetiska me-
kanismer som kan tänkas vara sär-
skilt betydelsefulla i fallet?

Christopher Sjöwall
Docent/överläkare

Reumatologkliniken, US, Linköping
Email: christopher.sjowall@liu.se

Charlotte Dahle
Docent/överläkare

Klinisk immunologi & Transfusions- 
medicin, US, Linköping
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Figur 1

För facit se sid 46.
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Facit till fallbeskrivning sid 45.
Kvinna 25 år

1) Vad talar för respektive emot Lib-
man-Sacks endokardit? Andra diffe-
rentialdiagnostiska överväganden?
Icke-bakteriell trombotisk endokardit 
(NBTE) är en steril endokardit som vid 
obduktioner påvisas hos upp till 4%. 
NBTE har beskrivits vid olika systemis-
ka tillstånd, t.ex. maligniteter, bränn-
skador och hyperkoagulationstillstånd. 
Termen Libman-Sacks endokardit avser 
en undergrupp av NBTE som närmast 
uteslutande drabbar individer med fos-
folipidantikroppar, dvs. förekommer 
vid primärt eller sekundärt antifosfoli-
pidsyndrom (APS). Vegetationerna vid 
Libman-Sacks endokarditen varierar 
i storlek från mikro- till makroskopis-
ka, är vårtlika till utseendet, och består 
av trombocyter, fibrin, immunkom-
plex och inflammatoriska celler. Fö-
rekomsten av Libman-Sacks vid SLE 
är inte helt klarlagd, men vissa studier 
redovisar siffror på 10–15% med stark 
association till ischemisk stroke och 
APS. Samband mellan Libman-Sacks 
endokardit och neuropsykiatrisk sjuk-
dom (NP-SLE) har också beskrivits. 
I det aktuella fallet var histopatologin 
förenlig med Libman-Sacks och från-
varo av påvisade infektiösa agens talar i 
samma riktning. Det som huvudsakligen 
talar emot Libman-Sacks är frånvaron av 
fosfolipidantikroppar. Termen ”serone-
gativ” APS har föreslagits för att beskriva 
patienter med en klinisk profil tydande 
på APS, men som testar negativt för fos-
folipidantikroppar med konventionella 
tester. Alternativa fosfolipidantikroppar 

som normalt inte uförs i klinisk rutin 
(t.ex. antikroppar mot annexin V, fosfa-
tidylserin–protrombin, m.m.) kan ibland 
påvisas i frånvaro av antikroppar mot 
Kardiolipin och Beta-2-glykoprotein-I 
samt negativ LA.

2) Hur vill du behandla patientens 
SLE?
Efter thoraxkirurgin erhöll patienten 
antipsykotika, antibiotika, glukokortikoi-
der, hydroxiklorokin (HQ) och antiko-
agulation med warfarin. Mot bakgrund 
av NP-SLE gavs cyklofosfamid enligt 
NIH-protokollet. Patienten återhämtade 
sig gradvis varför cyklofosfamid avbröts 
efter fyra månader och ersattes av my-
kofenolat mofetil (MMF). Under de två 
uppföljande MR-undersökningarna ef-
ter 11:e respektive 46:e veckan noterades 
en successiv regress av de hyperintensiva 
skadorna, såväl avseende storlek som an-
tal lesioner. Tydlig regress av diffusions-
avvikelserna sågs redan vid undersök-
ningen 11:e veckan. 

Vid klinisk uppföljning i vecka 35 be-
dömde neurologen patienten som när-
mast återställd. Skademarkörer i likvor 
(neurofilament och Tau) hade då när-
mast normaliserats. Vid ungefär samma 
tidpunkt bedömde kardiologen henne 
som fysiologiskt välmående utan kliniska 
eller UKG-mässiga hållpunkter talandes 
för protesdysfunktion. Senaste besö-
ket på reumatologen var i 85:e veckan. 
Hennes SLE var då kliniskt och serolo-
giskt stillsam (Figur 2) under behandling 
med en låg dos Prednisolon (5 mg/dag) 
kombinerat med HQ och MMF, och pa-
tienten hade återgått till sitt arbete som 
undersköterska.

3) Redogör för vilka patogenetiska 
mekanismer som kan tänkas vara sär-
skilt betydelsefulla i fallet?
Vid sidan av patogenetiska mekanismer 
relaterade till fosfolipidantikroppar kan 
även neutrofiler och dessa cellers döds-
process under vilken kärnstrukturer 
exponeras, s.k. neutrophil extracellular 
traps (NETs), vara av betydelse i det ak-
tuella fallet. Baserat på de histopatolo-
giska fynden fann man rikligt med neut-
rofiler i vävnad. Mängden cirkulerande 
NETs visades nyligen vara associerat 
med förekomst av positivt ANA-test hos 
individer med och utan inflammatorisk 
systemsjukdom. NETs har även påvisats 
i vävnad vid SLE-nefrit och vid antifos-
folipid-associerad venös trombos hos pa-
tienter med SLE.

Vid sidan av Libman-Sacks fanns även 
ett CNS-engagemang med psykos och 
epileptisk aktivitet. Vår förståelse av den 
underliggande patofysiologin vid NP-
SLE är fortfarande begränsad. Vi fann 
emellertid inte några neutrofiler i likvor 
och bedömer det därför som mer sanno-
likt att andra sjukdomsmekanismer var 
av betydelse avseende CNS-manifesta-
tioner. En potentiell mekanism utgörs 
av neurotoxiska autoantikroppar (t.ex. 
anti-dsDNA) som kan penetrera CNS och 
binda till N-metyl-D-aspartat-receptorer 
(NMDAR), vilket potentiellt kan orsaka 
neurologiska manifestationer. I det aktu-
ella fallet följde nivåerna av anti-dsDNA 
– såväl som skademarkörerna i likvor –
patientens globala sjukdomsaktivitet och 
minskade successivt över tid som svar på 
den givna behandlingen.

RHEUMATOLOGY
CUTTING EDGE

SYMPOSIUM
16 MAJ 2019 • LUND

UR VARDAGEN · Facit
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Vid intresse av fler detaljer i fallet är du 
välkommen att kontakta författarna! Al-
ternativt kan du ta del av publikationen 
(Open Access):
Appelgren D, Dahle C, Knopf J, Bilyy R, 
Vovk V, Sundgren PC, Bengtsson AA, 
Wetterö J, Muñoz LE, Herrmann M, 
Höög A, Sjöwall C. Active NET formation 
in Libman-Sacks endocarditis without 
antiphospholipid antibodies: A drama-
tic onset of systemic lupus erythemato-
sus. Autoimmunity 2018 Oct 28:1–9. doi: 
10.1080/08916934.2018.1514496.
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andra kan lära 
oss något av?

Skicka in en kort sammanfattning, 
stimulerande frågor och facit till 
ioannis.parodis@sll.se.
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Reumakalender
2019

17 jan RUCh Modul 2
 17-18 januari
 Uppsala

23 jan SRQs Registerdag
 23 januari
 Stockholm

24 jan SRFs Riktlinjedag
 24 januari
 Stockholm

4 april Jubileumssymposiet för 
 Konung Gustaf V:s 80-årsfond
 4 april
 Stockholm

16 maj Cutting Edge
 16 maj
 Lund 

16 maj RUCh Modul 3
 16-17 maj
 Malmö

12 juni EULAR 2019
 12-15 juni
 Madrid, Spanien

11 sep Reumadagarna 2019
 11-13 september
 Falun

8 nov ACR 2019
 8-13 november
 Atlanta, USA

14 nov RUCh Modul 4
 14-15 november
 Stockholm

Information/program/inbjudan återfinnes i Reumakalendern på

www.svenskreumatologi.se

Reumatologins Rötter
Boken Reumatologins rötter, den andra jubileumsboken, utdelades till deltagarna 
på Reumadagarna i Västerås 2017. Boken belyser reumatologispecialiteten från ett 
medicinhistoriskt perspektiv. De medlemmar, som inte var där, bör ha fått boken 
per post. Hör av dig till tony@mediahuset.se om boken inte kommit, eller om du 
som är enhetsföreträdare vill beställa boken till enhetens bibliotek.

Reumatologins rötter
Bidrag från Historia med Ido
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