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OOlluummiiaanntt  äärr  eenn  oorraall  JJAAKK  11--  oocchh  JJAAKK  22--hhäämmmmaarree  ssoomm  ttaass  eenn  ggåånngg  ddaagglliiggeenn,,  ggooddkkäänndd  fföörr  vvuuxxnnaa  ppaattiieenntteerr  mmeedd  mmååttttlliigg  ttiillll            ssvvåårr  
aakkttiivv  RRAA  ssoomm  iinnttee  ttoolleerreerraarr  eelllleerr  hhaarr  oottiillllrrääcckklliigg  eeffffeekktt  aavv  ssiinn  DDMMAARRDD--bbeehhaannddlliinngg33..  OOlluummiiaanntt  hhaarr  eerrffaarreennhheettssddaattaa    ffrråånn  kklliinniisskkaa  
pprröövvnniinnggaarr  mmeedd  fflleerr  äänn  33  440000  ppaattiieenntteerr33..  II  eenn  ssttuuddiiee  ((RRAA--BBEEAAMM))  hhaaddee  ppaattiieenntteerr  ssoomm  bbeehhaannddllaattss  mmeedd  OOlluummiiaanntt  ssiiggnniiffiikkaanntt  
bbäättttrree  eeffffeekktt  ppåå  fflleerraa  RRAA--ssyymmppttoomm****  äänn  ppaattiieenntteerr  ssoomm  bbeehhaannddllaattss  mmeedd  HHuummiirraa®  ((aaddaalliimmuummaabb))22    ,,  33..  OOlluummiiaanntt  
vveerrkkaarr    ddeessssuuttoomm  ssnnaabbbbtt  ––  rreessuullttaatt  kkaann  sseess  rreeddaann  eefftteerr  eenn  vveecckkaa33..

* NT-rådet rekommenderar landstingen att i valet mellan Olumiant och Xeljanz i första hand välja Olumiant som är det
mest kostnadseffektiva alternativet av JAK-hämmarna. När det finns medicinska skäl är Xeljanz ett alternativ till
Olumiant.

** Patienter som behandlats med Olumiant 4mg/dag hade statistiskt signifikant (p ≤0,001) bättre ACR20-, ACR50-, 
ACR70-svar, efter 12 v i jämförelse med adalimumab , bägge behandlingarna i kombination med metotrexat. I RA-BEAM 
resulterade behandling med Olumiant i signifikant förbättring enligt patientens och läkarens allmänna bedömning och av 
HAQ-DI, smärtbedömning och  CRP vecka 12, 24 och 52, vid jämförelse med adalimumab.
11.. https://janusinfo.se/download/18.3cc95cc2167c579a5a81454b/1545313191282/Baricitinib-(Olumiant)-och-tofacitinib-(Xeljanz)-181220.pdf

22.. Taylor PC et al. N Engl J Med 2017; 376:652-662

33.. Olumiant produktresumé,  www.fass.se  

Eli Lilly Sweden AB, Box 721, 169 27 Solna Besöksadress: Gustav III Boulevard 42, Solna Telefon: 08 737 88 00 www.lilly.se

Olumiant är ett registrerat varumärke som ägs eller licenseras av Eli Lilly and Company, dess dotterbolag eller filialer. Humira är ett registrerat varumärke  som tillhör AbbVie Inc. PP
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DMARD = sjukdomsmodifierande antireumatiskt läkemedel; JAK = januskinas.

  Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning

Olumiant® (baricitinib) 2 mg, 4 mg filmdragerade tabletter. ATC-kod: L04AA37, Selektiva immun-
suppressiva medel Indikationer: Olumiant är avsett för behandling av måttlig till svår aktiv reumatoid 
artrit hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera 
sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Olumiant kan användas som monoterapi 
eller i kombination med metotrexat (se andra avsnitt i produktresumén för tillgängliga data om olika 
kombinationer). Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. 
Graviditet. Varning: Baricitinib förknippas med högre infektionsfrekvens, t.ex. övre luftvägsinfektioner, än 
placebo. Patienterna ska genomgå tuberkulostest innan behandling med Olumiant påbörjas. Olumiant ska 
inte ges till patienter med aktiv tuberkulos (TB). Om en patient får herpes zoster ska Olumiantbehandlingen 
sättas ut tillfälligt tills sjukdomsepisoden klingat av. Dosberoende förhöjda blodlipider rapporterades hos 
patienter som behandlades med baricitinib vid jämförelse med placebo. Efter statinbehandling sjönk de 

förhöjda LDL-kolesterolvärdena till samma värden som före behandling. Lipidparametrar ska analyseras 
omkring 12 veckor efter insättningen av Olumiant. Användning av levande, attenuerade vacciner under eller 
omedelbart före behandling med Olumiant rekommenderas inte. Djup ventrombos (DVT) och lungemboli 
(PE) har rapporterats hos patienter som får baricitinib. Olumiant ska användas med försiktighet till 
patienter med riskfaktorer för DVT/PE, såsom hög ålder, fetma, medicinsk historia av DVT/PE eller kirurgi 
och immobilisering. Datum för översyn av produktresumén: 2018-09-27. För ytterligare information 
och priser se www.fass.se. Rx, (F). Begränsning av subvention: Subventioneras endast för behandling av 
måttlig till svår reumatoid artrit hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett 
eller flera sjukdomsmodifierande antireumatika   (DMARDs).

Olumiant 
förstahandsval* 

av JAK-häm- 
marna, enligt  

NT-rådet11

OLUMIANT® (BARICITINIB) 
TAR BEHANDLINGEN AV
RA TILL NÄSTA NIVÅ
För vuxna patienter med måttlig till svår aktiv reumatoid artrit (RA) som inte 
svarar tillräckligt på eller är intoleranta mot ett eller flera DMARDs. 
Olumiant kan användas som monoterapi eller i kombination med metotrexat33
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ReumaBulletinen är Svensk Reumatologisk Förenings 
tidskrift och utkommer med sju nummer per år

Omslagsbild: Kungshuset eller Lundagårdshuset 
är ett statligt byggnadsminne i Lund. Huset byggdes 
1578-1584 som residens för danske kungens länsman. 
På 1600-talet var byggnaden en period biskopsresidens, 
men indrogs under Karl XI till kronan och har sedan tillhört 
Lunds universitet och användes som universitetets huvud-
byggnad fram till 1882. Universitetsbiblioteket blev kvar i 
huset till 1907. 

I detta nummer av RB ägnas State of the Region åt det 
reumatologiska regionssamarbetet i Södra sjukvårdsregio-
nen med den reumatologiska kliniken vid SUS i Lund och 
Malmö som universitetsklinik.

(Foto: Antoniah via Wikimedia Commons - CC BY-SA 3.0)
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Nu kommer julnumret av ReumaBul-
letinen. Lite tunnare än vanligt men 
ändå med viktigt innehåll. 

Huvudnumret är SRFs årsberät-
telse som visar på reumatologins 
livskraft och även på hur många 

som på olika sätt är aktiva att utveckla 
vår specialitet. Deltagare i arbetsgrupper, 
intressegrupper, kommitteér, nationella 
uppdrag, studierektorer för ST och spe-
cialister m.m. Årsberättelsen kommer att 
föredragas på föreningsmötet 22 jan 2020 
då det går att lämna synpunkter.

Vetenskaplige sekreteraren belyser ålder 
på olika Nobel-pristagare och skillnaden 
mellan olika ämnesområden. Intressant! 

Vårdval
I ledaren redogör Cecilia Carlens bl.a. 
för strider som Stockholmsreumatolo-
gin måste ta för att hålla ihop kliniken. 
Nu stundar en ny strid om vårdval trots 
att profession, akademi och patientorga-
nisation är emot (liksom 2017) och man 
klarar såväl nyremisser som återbesök 
på ett adekvat sätt. Förutom att vårdval 
(taklöst) medför ökade kostnader för re-
gion Stockholm saknar också vårdvalet 
ordentlig läkemedelsstyrning (hur kan 
den blå-gröna majoriteten föreslå vård-
val när ekonomin pekar på mångmiljard- 
underskott?) utgör vårdval även ett di-
rekt hot mot fr.a. omgivande landstings 
reumatologenheter. I fr.a. Mälardalen 
finns risk att privata vårdvalsaktörer 
lockar över våra specialister med olika  

förmåner till mottagningar i Stockholms 
city. Motståndet mot vårdval är sålunda 
inte en isolerad Stockholmsfråga. Vid se-
naste SPUR-inspektionen oktober-19 på-
pekades de stora risker som ett ev vårdval 
utgör för ST-utbildning.

Ny ST-krönikör 
ReumaBulletinen presenterar en ny 
ST-krönikör efter Marit Stockfelt. My Ax-
elhed från Västerås skriver om snällhet 
och vad som gör att man trivs på en klinik.
I Perspektiv på Forskning skriver Kathrin 
Thorarinsdottir om strategier vid kon-
gress. Hon påpekar det kanske viktigaste -  
att komma ihåg att anmäla sig innan man 
står vid registeringsdisken.

Ralph Nisell skriver om nyheter avseende 
SRQ och möjligheterna att använda re-
gistret för randomiserade studier.

I serien State of the Region speglas Söd-
ra sjukvårdsregionen dvs Skåne, Blekinge, 
Kronoberg och södra Halland. 

Ny artikelserie
Gerd-Marie Alenius och Lotta Ljung in-
leder en artikelserie benämnd Framti-
dens reumatologi med att diskutera vilka 
krav reumatologin bör ställa på digitala 
journalsystem. Här kommer att komma 
fler artiklar från olika håll – denna gång 
med bidrag från Sara Bucher och Jörgen 
Lysholm. Reumatologer runt om i landet 
behöver stöd i de diskussioner om IT-sup-
port som förs idag i varje region/lands-
ting. Kanske skulle SRF bilda en vårdin-
formationsgrupp?

Vi gratutulerar
Grattis-kolumnen hyllar två pristagare 
– arbetsmiljöpris till Reumatologklini-
ken i Västerås och vetenskapligt pris till 
Christopher Sjöwall i Linköping. Vi vill 
uppmana reumatologer runt om i landet 
att skicka in händelser som på detta sätt 
bör uppmärksammas – fina vetenskapliga 
priser, klinikpriser, undervisningspriser 
m.m. Det blir då allas framgång – och stär-
ker bilden av reumatologi som en framstå-
ende specialitet.

Därutöver finns brev från utbildningsan-
svariga, Ur vardagen innehåller ett intres-
sant fall från Dag Leonard från Uppsala.

ReumaBulletinen önskar alla en god jul 
och ett gott nytt år!

Tomas Bremell
tomas.bremell@vgregion.se

Redaktören har ordet

Antagna vid styrelsemötet 2019-10-18

Nya ordinarie medlemmar
Marie Kebke Borås
Helena Lundberg Umeå
Elli Panayi Linköping
Ylva Pehrsson Falun
Sara Wallengren Malmö
Karin Wibring Varberg

Nya associerade medlemmar  
Britt Hedenberg-Magnusson Stockholm
Åsa Jeborn Kista
Natalia Rivera Sifaki Stockholm

REDAKTÖRENS RAD · Tomas Bremell
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Hej!
Så var det dags igen. Den politiska ma-
joriteten har lagt ett nytt förslag om att 
införa vårdval reumatologi i Stockholm 
2020. Skam den som ger sig. Men det 
gör inte vi heller. Tredje gången gillt. 

Denna gång verkar det vara en ren politisk 
prestigefråga. På förvaltningen har de fullt 
upp med att försöka reparera alla skador 
och minska de skenande kostnader som de 
redan införda vårdvalen har orsakat och 
i somras, innan budgeten lades för 2020, 
svarade man på politikernas direkta fråga 
att reumatologin i Stockholm har god till-
gänglighet, man har god kontroll på läkeme-
delskostnaderna, allt fungerar bra. Man ser 
inte behov av några förändringar inom den 
reumatologiska vården. Det finns däremot 
många risker med ett vårdval reumatologi. 
Som inom andra vårdval med åtföljande för-
flyttning av resurser, personal och patienter 
till vårdvalsenheter utan förmåga att be-
driva forskning och kvalificerad utbildning 
riskerar både den kliniska forskningen och 
utbildningen av såväl ST-läkare som läkar-
studenter att försvåras, eller till och med 
omöjliggöras. Vårdvalet påverkar inte bara 
den reumatologiska vården i Stockholm, 
utan i högsta grad även i Sverige. Vårdva-
let är ”taklöst” och erfarenheter från när 
till exempel vårdval hud infördes, visar att 

specialistläkarna i hög omfattning flyttade 
till Stockholm, och resten av landet dräne-
rades på hudspecialister. Detta riskerar att 
ske även inom reumatologin och därmed bi-
dra till en ännu mer ojämlik vård i Sverige. 
Dessutom kommer det sannolikt, som inom 
flertalet andra vårdval, ske en kostnadsök-
ning som i sin tur leder till omfördelning av 
resurser från patienter med störst behov till 
patienter med minst behov. Som Lars Kla-
reskog skriver i sin debattartikel i Dagens 
arena ”är man är beredd att både trotsa Sve-
riges hälso- och sjukvårdslag - som säger att 
sjukvård i första hand ska ges till dem med 
störst behov - och är beredd att åsidosätta 
behoven av sjukvård och specialistläkare 
i landet utanför Stockholm”. Men varför 
lyssna på patienterna, på professionen, på 
forskarna och på tjänstemännen? Allt hand-
lar om politisk ideologi. Det handlar inte om 
logiska argument om vad som fungerar eller 
inte. Ibland är ideologi motsatsen till logik. 

Annars har vi det ganska lugnt och frid-
fullt i Stockholm. Nya Karolinska med sitt 
fina nya hus, den alldeles utomordentligt 
smarta organisationen och ”Framtidens 
hälso- och sjukvård” med nätverkssjukvård 
med hundratals olika vårdgivare, är en stor 
framgång, allt går som på nylagd räls. PAD 
svaren från den nya upphandlade aktören 
kommer kanske till jul, röntgensvaren som 
vårdcentralen tidigare fick samma efter-

middag kommer nu en vecka senare från 
Australien med en så bristfällig kvalitet att 
läkarna på vårdcentralen får försöka tolka 
svaren så att de blir begripliga. De tidigare 
lokalerna och röntgenutrustningen hos den 
förra vårdgivaren står oanvända och nya lo-
kaler byggs om och ny utrustning köps in. 
Det är så smidigt. Och kostnadseffektivt. 
Men jag har hört att man även i vissa andra 
regioner har haft lite otur med sina upp-
handlingar och det är ju alltid en tröst. Nog 
om Stockholm.

SRFs årberättelse
I detta nummer kan ni läsa SRFs årberät-
telse. Jag känner mig oerhört stolt över allt 
arbete som görs inom vår förening. Det 
finns verkligen ett stort engagemang inom 
svensk reumatologi, en vilja att bidra och 
samverka, från norr till söder. 

Arbetsgruppen för Standardiserat vård-
förlopp RA har jobbat ganska intensivt med 
möten nästan varannan vecka under hös-
ten. Tidsplanen har blivit något förskjuten 
med deadline för remissversion 27 jan vil-
ket vi är mycket tacksamma för. Innan dess 
ska vi ha hunnit förankra arbetet med NPO 
och en referensgrupp som NPO utsett. Ni 
som kommer till vår Utvecklingsdag den 28 
nov kommer att få höra mer om uppdraget, 
hur vi arbetar och hur det är tänkt att fung-
era. Hoppas att vi ses där!

FRÅN STYRELSEN · Cecilia Carlens

Brev från ordföranden

23–25 SEPTEMBER STOCKHOLM

FRS
FÖRENINGEN REUMASJUKSKÖTERSKOR I SVERIGE

REUMADAGARNA 2020
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Just nu pågår ACR i Atlanta och vi som inte 
är där kommer att kunna få en samman-
fattning av de viktigaste nyheterna på Post-
ACR den 29 november i Stockholm.

Våra arbetsgrupper arbetar nu med upp-
datering av alla våra riktlinjer som sedan, 
i enlighet med våra rutiner, under decem-
ber/januari kommer att granskas av pro-
fessorskollegiet för att sedan presenteras 
och diskuteras under Riktlinjedagen den 
23 januari. I år har styrelsen bedömt att 
det finns behov av, och förutsättningar för, 
att utarbeta behandlingsrekommendatio-
ner för systemisk skleros. Därför har en ny 
nationell arbetsgrupp utsetts och arbetet 
med nya behandlingsrekommendationer 
är i gång. Stort tack till alla våra fantastiska 
arbetsgrupper och till professorskollegiet 
som gör det möjligt för svensk reumatologi 
att ha så utförliga, välarbetade och välför-
ankrade riktlinjer!

Samtidigt bidrar ett flertal kollegor till 
den pågående uppdateringen av Socialsty-
relsens nationella riktlinjer för rörelseorga-
nens sjukdomar som kommer i remissver-
sion i april 2020. För arbetsgruppen som 
arbetar med SVF RA hade det förstås varit 
fördelaktigt om de uppdaterade riktlinjer-
na redan funnits på plats, men nu får vi för-
söka synkronisera våra arbeten så mycket 
som möjligt ändå.

EULAR har sex så kallade standing com-
mittees, se årsberättelsen. I år har vi ut-
sett två nya delegater, Michael Ziegelasch, 
för Musculoskeletal Imaging och Michele 
Compagno, för Paediatric Rheumatology. 

Den 14-15 november är det avslutning för 
RUCh, Reumatologins utvecklingspro-
gram för chefer, i Stockholm. Jag har själv 
deltagit både som mentor och medverkat 
i programkommittén i min roll som SRF 
ordförande och jag upplever att det hittills 
har varit ett mycket givande program. I vår 
kommer vi att ordna en återträff för alla 
som har gått RULe och RUCh och göra en 
utvärdering av SRFs satsning på ledarskap 
under de senaste 6 åren. Det första RULe 
programmet planerades 2014 och genom-
fördes 2015. År 2017 genomfördes det andra 
RULe programmet och nu i år en ny variant 
av ledarskapssatsning i form av RUCh. Har 
ni idéer och tankar kring hur vi kan fortsät-
ta vår satsning på ledarskap inom reumato-
login är ni varmt välkomna att maila direkt 
till mig.

Som ni säkert redan har märkt slutade SRFs 
och SRQs koordinator och kommunikatör 
Emma Tuominen hos oss i mitten av okto-
ber och vi har nu Sanna Bougrini på pos-
ten. Emma bestämde sig att flytta tillbaka 
till Finland med sin sambo vilket vi förstås 
tyckte var väldigt tråkigt (men roligt för 
dem!) och jag vill passa på att tacka Emma 
för allt hon bidragit med under sina två år 
på posten och önskar henne lycka till i Fin-
land. Jag hälsar också Sanna varmt välkom-
men! Emma fortsätter att arbeta lite på dis-
tans för SRQ och första december kommer 
SRQ att få en helt ny hemsida vilket känns 
väldigt spännande. Det kommer att bli väl-
digt bra!

Jag vill också välkomna Kajsa Öberg, vår 
nye utbildningsansvariga, och Milad Rizk, 
vår nya facklige sekreterare, till styrelsen 
och samtidigt tacka Katarina Almehed som 
gjort ett otroligt fint arbete under sina 4 år 
som utbildningsansvarig och John Svens-
son för ett utomordentligt gott arbete på 
posten som facklig sekreterare. Jag borde 
ha gjort det redan i förra numret, men ber 
om ursäkt för att jag glömde det. 

Nästa år fyller SRQ 25 år vilket vi kommer 
att fira i samband med Registerdagen och 
på Reumadagarna. Firandet på Registerda-
gen gör att schemat för dagen är lite annor-
lunda än det brukar och jag vill redan nu 
uppmärksamma er på att SRFs förenings-
möte därför blir kl 13.30. Varmt välkomna!

Hälsningar
Cecilia

FRÅN STYRELSEN · Cecilia Carlens

Cecilia Carlens
Ordförande

cecilia.carlens@sll.se

23–25 SEPTEMBER STOCKHOLM

FRS
FÖRENINGEN REUMASJUKSKÖTERSKOR I SVERIGE

REUMADAGARNA 2020
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Tiden rullar i väg. Vad gör vi med vår 
tid? Sekunderna, minuterna, timmar-
na, dagarna, veckorna, månaderna och 
åren går

Man måste se ljuspunkterna i ti-
den som går och nu är det dags 
för Nobelpris igen! Det är lika 

spännande varje år att höra vem som fått 
priserna. Särskilt det i medicin och fysio-
logi. I år var det William G. Kaelin Jr (62 
år, Harvard, USA), Sir Peter J. Ratcliffe (65 
år, Oxford, England) och Gregg L. Semenza 
(63 år, Johns Hopkins Institute, USA) för 
sina upptäckter av hur celler känner av och 
anpassar sig efter tillgången på syre. Fan-
tastiskt duktiga forskare som uppmärksam-
mat och arbetat vidare med sina fynd med 
oförtruten styrka under många år. Kaelin 
och Ratcliffe publicerade sina fynd 2001 
och Semenza någon gång i mitten på 90-ta-
let. Detta betyder att de i genomsnitt är ca 
63 år och de gjorde sina upptäcker när de 
var ca 42 år. 

I maj i år publicerade Rasmus Björk, fysiker 
vid Danmarks tekniska Universitet studien: 
”The age at which Nobel Prize research is 
conducted” i Scientometrics. Frågeställ-
ningen var om det spelar någon roll för när 
man får priset och vid vilken ålder upp-
täckten gjordes beroende på vilket fält man 
forskar inom. Det gör det. Bli kemist!

Medelåldern för upptäckten hos alla no-
belpristagare är 44 år och medelåldern för 
priset är 59 år. Delar man upp det finner 

man att fysiker gör sina upptäcker tidigt, 
medelåldern 42 år, och medelantalet artik-
lar de publicerat är 5. Detta skiljer sig mot 
kemisterna som blommar sent, de är 46.5 år 
vid upptäckten men behöver bara vänta ca 
20 år på belöningen. Medicinarna väntar ca 
21 år och medeltiden från upptäckt till pris 
för ekonomer och fysiker är 23 respektive 
23.5 år. Ekonomerna har det nog jobbigast. 
De behöver publicera ca 17 artiklar och för-
utom fysikerna behöver de andra publicera 
ca 10. (Jag antar att antal publikationer är 
de, som ligger till grund för priset.) Björk 
menar att det nog beror på att fysiker gör 
en stor upptäckt som ung, medan ekono-
merna måste spendera år på att utveckla en 
bra teori. Men det är väl inte så dumt att det 
tar ett tag mellan upptäckt och pris? Fyn-
den måste verifieras och man måste se att 
de verkligen håller i längden.

Björk noterar också att dagens Nobelprista-
gare är 5,5 år äldre än vad de var i början 
av 1900-talet. Han menar att det kan bero 
på att man nu måste hålla på med en massa 
andra saker såsom att skriva ansökningar 
och administrera: “This slows down their 
progress in research”. 

Om man tittar på hur mycket tid som vi 
som forskare lägger på att skriva ansök-
ningar så tror jag att han nog har rätt. En 
australiensisk grupp tittade på hur mycket 
tid det hade tagit att skriva ansökningar 
till NHMRC (National Health and Medical 
Research Council of Australia), en motsva-
righet till Vetenskapsrådets ämnesråd för 

medicin och hälsa. Man fick in 3 727 ansök-
ningar och beviljandegraden var 21%. Det 
tog i genomsnitt 38 arbetsdagar att förbe-
reda en förstagångsansökan och 28 dagar 
för en omarbetad ansökan, i genomsnitt 
34 dagar per ansökan. Detta motsvarar 550 
arbetsår motsvarande en lönekostnad på 
ca 430 miljoner kronor. (Läkartidningen. 
2019;116:FSDT Lakartidningen.se 2019-07-
16 samt Herbert DL, Barnett AG, Clarke P, 
et al. On the time spent preparing grant pro-
posals: an observational study of Australian 
researchers. BMJ Open. 2013;3(5):e002800.). 

Vad gör vi om vi inte skriver ansökningar?  
Idag är många reumatologer på ACR i  
Atlanta och vi hoppas få höra detta återbe-
rättas på post-ACR om några veckor. Dagen 
innan är det utvecklingsdag för reumato-
login och rätt som det är är det 2020 och 
då stundar riktlinje- och registerdagar.  
Vid den senare kommer vi att särskilt fira 
SRQ som fyller 25 år! Något att se fram 
emot.

Inger Gjertsson
Vetenskaplig sekreterare

inger.gjertsson@vgregion.se

Vetenskaplige sekreteraren
har ordet

Gregg L. Semenza
Johns Hopkins Institute, USA
Foto: © Johns Hopkins Medicine

Sir Peter J. Ratcliffe 
Oxford, England
Foto: Casa Rosada (CC BY-SA 2.0)

William G. Kaelin Jr
Harvard, USA
Foto: © ASCO/Brian Powers
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FRÅN STYRELSEN · Ylva Borgas och Kajsa Öberg

Allhelgonahelgen är passerad och nu 
väntar allt mer kyla och här och där lig-
ger redan både frost och snö! 

Jag (Kajsa) vill tacka för det fina väl-
komnandet i förra Reumabulletinen! 
Det känns väldigt kul och spännande 

att få arbeta vidare med utbildningsfrågor 
inom Svensk Reumatologisk Förening! Det 
är nästan 10 år sedan jag satt som yngrelä-
karrepresentant och jag var under det sis-
ta året gravid med min yngsta dotter. Hon 
uttryckte inte mycket intresse över min 
oerhört intressanta föreläsning om styrel-
searbete men undrade varför det inte hette 
att jag nu var äldreläkarrepresentant … Så 
mycket kan alltså hända på 10 år!
Under 2020 kommer två reumatologispeci-
fika SK-kurser att gå av stapeln. Dels är det 
Immunologikursen i Göteborg under våren 
och under hösten väntar Systemsjukdomar 
som kommer att gå i Stockholm.  Arbetet 
med att få till SK-kurser de kommande åren 
är också i full gång med kommunikation 
med Socialstyrelsen. Ett återkommande 
problem som vi är medvetna om är svårig-
heter för de ST-läkare som sedan tidigare 
har ett specialistbevis inom annan specia-
litet att komma med på SK-kurser. Det är 
därför viktigt att man som ST-läkare i de 
fallen är ännu mer på hugget och noga med 
sin planering för att uppfylla målbeskriv-
ningens kurskrav. På lipus.se hittar ni även 
andra kurser som inte är SK-kurser men 
som betecknas som kvalitetsgranskade kur-
ser som kan vara väl värda att sökas för att 
komplettera i kursutbudet. Vi har också ti-
digare sett exempel där man ordnat en lokal 
ST-kurs med examination av något delmål.  
På SRFs hemsida har vi lagt upp mallar för 
Utbildningsplan tänkt att underlätta plane-
ring av kurser, sidotjänstgöringar etcetera 
och för att få en överblick över sin ST.
På tal om planering - se till att redan nu i 
schemaönskemålstider planera in 2020 års 

Nationella ST-dagar i Umeå, 7 och 8e maj, 
tema akutmedicin. 
I slutet av november, den 28/11 bjuder SRF 
in till Utvecklingsdag i Stockholm. Pro-
grammet som är framarbetat av Katarina 
Almehed tillsammans med resten av styrel-
sen blir mycket intressant! Fokus kommer 
att ligga på väldigt aktuella delar inom reu-
matologin. Ioannis Parodis presenterar ar-
betet med den nya läkarutbildningen. Fort-
bildning för specialister har varit en fråga 
som har lyfts i många år och den arbetar vi 
vidare med vilket kommer att presenteras 
på Utvecklingsdagen. Eftermiddagen kom-
mer att innehålla mycket information kring 
Nationella- och Regionala Programom-
råden och vi kommer att bli uppdaterade 
kring arbetet kring Standardiserade Vård-
förlopp gällande RA.
De närmaste åren händer det mycket på ut-
bildningsfronten med både den nya sexår-
iga läkarutbildningen som leder till direkt 
legitimation och med den nya bastjänst-
göringen, BT, som kommer att ersätta AT. 
Exakt hur alla förändringar kommer att 
påverka oss verksamma inom reumatologi 
återstår att se, men vi kan vara säkra på att 
arbetet med att marknadsföra vår relativt 
lilla specialitet, t.ex. vad det gäller rekryte-
ring av nya ST-läkare, kommer att bli vikti-
gare än någonsin då det är mycket som ska 
trängas in i nya läkarutbildningen och an-
talet placeringar under BT är begränsade.  
Med andra ord, ta väl hand om kandidater-
na som ni handleder så att de vill se er som 
sina framtida kollegor!

Brev från  
utbildningsansvariga

Kajsa Öberg
Reumatologkliniken 

Falu lasarett 
kajsa.oberg@regiondalarna.se

Ylva Borgas
Yngreläkarrepresentant

Reumatologkliniken
Skånes Universitetssjukhus 

ylva.borgas@skane.se

Nationella 
ST-dagarna
Tema för 2020 års 
ST-dagar blir 
akutmedicin

 Umeå

7-8
2020

MAJ

Cecilia Carlens 
Ordförande
Reumatologiska Kliniken
Karolinska Universitets-
sjukhuset
171 76 Stockholm
Tel: 070-737 5390
cecilia.carlens@sll.se

Lotta Ljung
Vice ordförande
Reumatologkliniken
Västerbotten
Norrlands Universitets- 
sjukhus, 901 85 Umeå
Tel: 090-7851374 
lotta.ljung@vll.se

Milad Rizk
Facklig sekreterare
Reumatologkliniken
Västmanlands sjukhus 
721 89 Västerås
Tel: 072-15 30 483
milad.rizk@regionvastman-
land.se

Elisabet Lindqvist
Kassör
Sektion Reumatologi
Skånes Universitetssjukhus 
221 85 Lund
Tel: 046-17 16 19
elisabet.lindqvist@skane.se

Inger Gjertsson
Vetenskaplig sekreterare
Reumatologmottagningen
Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset
413 45 Göteborg
Tel: 031-342 10 00 vx
inger.gjertsson@vgregion.se

Kajsa Öberg
Utbildningsansvarig
Reumatologkliniken  
Falu lasarett  
791 82 Falun  
Tel  023-49 20 00 
kajsa.oberg@region- 
dalarna.se

Ylva Borgas
Ledamot,
yngreläkarrepresentant
Reumatologkliniken
Sektion Reumatologi
Skånes Universitetssjukhus 
205 02 Malmö
Tel: 040-332489
ylva.borgas@skane.se
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SRF:s årsberättelse 2019
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
Svensk reumatologi står fortsatt stark 

och det finns ett stort engagemang för 
forskning och utveckling runt om på lan-
dets reumatologenheter. Det visar sig 
bland annat i det stora antalet abstract på 
våra nationella Reumadagar, i ett stort bi-
drag med abstract och föreläsare till inter-
nationella konferenser liksom i de många 
forskningssamarbeten som pågår både na-
tionellt och internationellt.

Vi ser en fortsatt ökning och bredare an-
vändning av biologiska läkemedel och mål-
inriktade syntetiska DMARDs. Nya bio-
similarer introduceras kontinuerligt och 
kostnaderna för biologisk behandling fort-
sätter att sjunka vilket möjliggör behand-
ling av fler patienter till en lägre kostnad. 
Vi står dock fortfarande inför utmaningen 
med bristande kunskap om eventuella ris-
ker med multipla ”switchar”. Kunskapen 
om användande av befintliga biologiska 
läkemedel vid inflammatoriska system-
sjukdomar ökar och leder till förbättrade 
behandlingsmöjligheter samtidigt som ut-
vecklingen av nya specifika behandlingar 
för dessa patientgrupper pågår och svensk 
reumatologi bidrar starkt i detta arbete.  
Nästa steg i utvecklingen mot förebyggan-
de behandling för att stoppa utvecklande 
av klinisk sjukdom vid ”preRA” är nu nära 
förestående och kliniska prövningar ligger 
i ”pipeline”. En av våra största utmaningar 
nu och i framtiden är att möta patientens 
allt högre förväntningar. Fortsatt forsk-
ning och kunskapsutveckling är avgöran-
de för att klara denna utmaning samtidigt 
som arbetet med att stödja levnadsvane-
förändringar är mycket viktigt.

Kraven på effektiv och säker läkemedels-
hantering och noggrann uppföljning i våra 
register kvarstår. Än så länge har inga nya 
risker framkommit och våra behandlingar 
är överlag säkra. Vi ser ett ökat samarbete 
mellan reumatologi och onkologi kring de 
immunrelaterade biverkningar till ”check-
point hämmare” runt om i landet och fort-
satt bevakning och kunskapsutveckling 
inom detta område behövs

NPO 
I februari bildades det nya nationella pro-
gramområdet (NPO) reumatiska sjukdo-
mar med sex ledamöter utsedda från de 
sex storregionerna. Ralph Nisell utsågs till 
ordförande och Stockholm som ”värdre-
gion”. Ett nära samarbete mellan SRF och 
NPO reumatiska sjukdomar har etablerats 
för att skapa en så stark och enad svensk 
reumatologi som möjligt. Den första ar-
betsuppgiften för det nybildade NPOt blev 
att komma med förslag till den nationella 
nivåstruktureringen av den högspeciali-
serade vården. Utifrån perspektivet att 
vi inom reumatologin behandlar patien-
ter med kroniska sjukdomar var vi eniga 
om att en bred kompetens behövs inom 
alla våra sex storregioner för att kunna 
ge en god och kontinuerlig vård. Istället 
förordar vi bildande av en typ av ”kom-
petenscentra” vid olika universitetskli-
niker med särskild kompetens, forskning 
och utveckling inom vissa patientgrupper 
med relativt ovanliga/sällsynta inflamma-
toriska systemsjukdomar. Dessa utgör ett 
kunskapsnav för resten av landet och med 
möjlighet att ta emot patienter på distans 
eller på plats genom ett formaliserat och 
strukturerat samarbete. Förslag på möjli-
ga områden att nivåstrukturera på natio-
nell nivå blev avancerad reumakirurgi och 

stamcellstransplantation vid autoimmun 
sjukdom.

Under våren beslutade regeringen om en 
stor satsning på att utveckla och införa så 
kallade standardiserade vårdförlopp för 
andra patientgrupper än de för olika can-
cerdiagnoser som redan har införts. NPO 
reumatiska sjukdomar nominerade reu-
matoid artrit, RA, och första juli beslutade 
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 
att RA skulle bli ett av de första standardi-
serade vårdförloppen att utarbetas under 
hösten 2019. En nationell tvärprofessionell 
arbetsgrupp utsågs och arbetet startade i 
september. Ett förslag ska vara klart för att 
skickas ut på remiss 27 januari 2020. 

Utbildning
Struktur 
Under 2019 har studierektorerna tillsam-
mans med utbildningsansvarig och yngre 
läkarrepresentant sammanträtt vid tre till-
fällen. Sedan föregående år är SRFs check-
listor till målbeskrivning för ST enl SOSFS 
2015:8 uppdaterade och mall för Utbild-
ningsplan har arbetats fram och återfinns 
på SRFs hemsida. SRFs policy för jour-
tjänstgöring under ST har uppdaterats.

SPUR
SPUR-inspektion har under året genom-
förts i Västerås, Karlstad, Umeå och Hel-
singborg. Under senare del av hösten 2019 
kommer också Karolinska och Göteborg 
inspekteras. Vi tackar SPUR-inspektörer-
na för deras insatser!

Diagnostiskt prov
Det diagnostiska provet 2019 utforma-
des av Stockholm. 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. 2019 rör det sig om 6 ST-läkare 
som tilldelats diplom för fyra skrivna di-
agnostiska prov.

SK-kurser
Under våren 2019 erbjöds SK kurs i In-
flammatoriska artritsjukdomar och under 
hösten 2019 SK kurs i Inflammatoriska 
systemsjukdomar samt Reumatologisk 
farmakoterapi.

Nationella ST-dagar 
De nationella ST-dagarna anordnades och 
hölls i år i Uppsala, med 53 ST-läkare an-
mälda. Sammankallande var studierektor i 
Uppsala Lilian Vasaitis.

FRÅN STYRELSEN · SRFs årsberättelse 2019
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Nya specialister
Under 2018 tillkom 11 nya specialister i 
reumatologi.

Antal ST-läkare under 2018
I skrivande stund (oktober 2019) har vi 
uppgift om 118 ST-läkare i Reumatologi i 
Sverige.

Fortbildning
Diskussioner har förts under året, först på 
utvecklingsdagen och senast på verksam-
hetsföreträdarmötet under Reumadagar-
na, om hur en strukturerad fortbildning 
ska kunna ske på ett bra sätt. Inom SRFs 
styrelse prövas tankar om möjligheten att 
underlätta genomförandet genom bidrag 
till stöd och struktur. Detta är en angelä-
gen fråga som fortsatt kommer diskuteras 
under Utvecklingsdagen hösten 2019.

RUCh
RUCh är ett program för nya chefer/
ledare inom reumatologin och syftar att 
stärka dessa nya chefer genom mentors-
stöd, uppbyggnad av ett chefsnätverk och 
genom kunskapsbaserade gruppföreläs-
ningar. Flera av de deltagande cheferna/
ledarna  har tidigare genomgått RULe. 
Programmet sträcker sig över ett år, där 
fyra inplanerade träffar i storgrupp ge-
nomförs under handledning av en profes-
sionell ledarskapscoach. Tre av träffarna 
har genomförts under 2019.  Den första i 
januari i Uppsala, nummer två i Malmö i 
maj och den tredje och sista träffen sker i 
november i Stockholm.

Möten och Aktiviteter
Registerdagen och Riktlinjedagen 
2019
Registerdagen ägde rum den 23 januari 
på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm. 
Registerhållare Ralph Nisell ansvarade 
för dagen som hade totalt 150 anmälda 
deltagare. De återkommande program-
punkterna avseende nya eller omarbetade 
moduler, nyheter inom registret, kvali-
tetsprojekt och forskningsprojekt inom 
SRQ och ARTIS togs upp. Gästföreläsare 
var Anders Ekholm, Institutet för Fram-
tidsstudier som talade om ”Framtiden för 
SRQ och andra nationella kvalitetsregister 
i Sverige och världen.” Dagen avslutades 
med en interaktiv session på temat Täck-
ningsgrad där deltagarna genom mento-
meterfrågor bidrog med sina samlade er-
farenheter.

Riktlinjedagen hölls den 24 januari på 
Svenska Läkaresällskapet i Stockholm. 
Mötet, som är tämligen unikt för SRF, ger 
möjlighet för reumatologer från hela lan-
det att diskutera och ge synpunkter på 
SRF:s arbetsgruppers revisioner av be-
handlingsriktlinjer och dokument rörande 

läkemedelssäkerhet med rekommendatio-
ner för bl.a. vaccinationer, provtagnings-
rutiner och antireumatisk behandling vid 
graviditet och amning. Mötet brukar röna 
stort intresse och samlade i år återigen 
ett hundratal deltagare. De flesta doku-
ment kom att uppdateras efter mötet och 
ytterligare revision inom grupperna, med 
tex nya skrivelser beträffande dokumenta-
tionen för leddestruktion vid behandling 
med sarilumab och JAK-hämmare vid RA 
och nya farmakologiska behandlingsmöj-
ligheter vid PsoA där nu ixekizumab och 
tofacitinib ingår.

Almedalen 
SRF medverkade för nionde året i rad med 
seminarium i Almedalen. Att medverka i 
Almedalen är ett sätt att bidra till att poli-
tiker och andra beslutsfattare får kunskap 
och underlag för att fatta kloka beslut i frå-
gor som rör reumatologi och som är vik-
tiga för så väl patienter som professionen. 
Med anledning av att det 2019 har gått 20 
år sedan de första biologiska läkemedlen 
förskrevs till patienter med reumatisk 
sjukdom arrangerade SRF tillsammans 
med Reumatikerförbundet ett välbesökt 
seminarium med titeln ”En revolution för 
Sveriges reumatiker- 20 år sedan intro-
duktionen av biologiska läkemedel”. Efter 
en tillbakablick på de framsteg som gjorts 
diskuterades hur viktiga lärdomar bäst kan 
användas i framtiden, framtida utmaning-
ar och hur vi tar oss an dessa. Läs gärna 
mer om vilka som deltog i panelen på SRFs 
hemsida, www.svenskreumatologi.se.  

Reumadagarna 
Reumadagarna 2019 hölls 11–13 septem-
ber i Falun och lockade 442 registrerade 
deltagare och 17 utställare samt sponso-
rer. Samarbetspartners är FRS, SveReFo, 
Fysioterapeuternas reumasektion och 
Reumatikerförbundet. Årets tema för det 
medicinska programmet var spondartriter 
med en fläkt av gikt. Det vårdvetenskap-
liga programmet handlade om self-mana-
gement, sex och samlevnad och rehabili-
tering. Nanna Svartz-föreläsare var Kate 
Lorig. Nanna Svartz-pristagare var Chris-
topher Sjöwall och Inger Gjertsson. Bästa 
abstrakt förlänades till Petrus Linge (ba-
salvetenskaplig forskning), Eva Klingberg 
(klinisk forskning) samt Annelie Bilberg 
och Pernilla Jonsson (vårdvetenskaplig 
forskning). Tao Jin fick Abbvies stipendi-
um till Andrej Tarkowskis minne och Ion-
nis Parodis fick Eli Lillys stipendium.
Vid SRF:s årsmöte avtackades avgående 
facklig sekreterare och utbildningsansva-
rig för sina förtjänstfulla insatser. Heder-
sledamot (Christina Opava) och ledstjärna 
(Annika Teleman) utsågs och diplomera-
des. Nästa år kommer Reumadagarna att 

förläggas till Stockholm under dagarna 23-
25 september.

Utvecklingsdagen
Denna dag genomfördes senast november 
2018 och riktar sig till nuvarande och bli-
vande chefer och ledare, studierektorer, 
specialister och ST-läkare med intresse för 
specialitetens utveckling. Fokus under da-
gen låg dels på den nya läkarutbildningen 
som skall sjösättas, dels kunskapsbaserad- 
och jämlik vård, kunskapsstyrning och 
programområdesstruktur. Inbjudna var 
bl.a Sofia Wallström generaldirektör för 
TLV, Mats Bojestig hälso- och sjukvårds-
direktör Jönköpings län.   Fortbildning var 
också ett ämne som togs upp under dagen.

Post-ACR
Post-ACR arrangerades av SRF tillsam-
mans med Dagens Medicin på Bygget fest 
och konferens, Stockholm, 27 november 
2018. Under mötet refererades presenta-
tioner från ACR 2018 gällande RA (Carl 
Turesson, Jon Lampa), SLE (Christop-
her Sjöwall, Dag Leonard), gikt (Lennart 
Jacobsson), spondartrit (Sara Werdrén). 
Nästa post-ACR kommer också att förläg-
gas till Bygget fest och konferens, Stock-
holm 29 november 2019.   

Styrelsemöten och Fjällbackain-
ternat
SRF styrelse har under året samman-
trätt vid 8 protokollförda möten, varav 
ett tvådagarsmöte i Fjällbacka (20-22 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 frågor. 
Registerrådet har totalt nio ledamöter, 
varav sex är regionrepresentanter: Sol-
britt Rantapää-Dahlqvist (Norrland), Lars 
Rönnblom (Uppsala–Örebro), Johan Ask-
ling (Stockholm), vakant (Sydöstra), Len-
nart Jacobsson (VGR) och Carl Turesson 
(Södra), två SRF-styrelsemedlemmar (SR-
F:s ordförande och vice ordförande) samt 
en representant från Reumatikerförbun-
det (Tommy Olsson). SRF:s ordförande är 
även ordförande i RR. SRF:s koordinator är 
sammankallande och protokollskrivare vid 
RR-mötena. Maud Rütting, handläggare av 
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forskningsuttagsansökningar på SRQ, har 
adjungerats till RR-mötena. Det har under 
det senaste året hållits åtta 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 elva arbetsgrupper.
En ny arbetsgrupp ur Swedish Scleroder-
ma Study Group (SSSG) har bildats och fått 
i uppdrag att ta fram rekommendationer 
om läkemedelsbehandling vid systemisk 
skleros. Utöver arbetsgrupperna nämnda 
under rubriken riktlinjer och rekommen-
dationer nedan finns även en arbetsgrupp 
för registermodul SLE. 

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

Professorskollegium
• Professorskollegiet har sammanträtt 

två gånger under 2019, i samband med 
Riktlinjedagen i januari och Reumada-
garna i Falun i september. Därtill hade 
professorskollegiet en telefonkonferens 
i maj då abstracten inför Reumadagarna 
bedömdes. Carl Turesson (Skåne) var 
ordförande för professorskollegiet fram 
till 12.9.2019, då Helena Forsblad d’Elia 
(Umeå) tog vid.

Verksamhetsföreträdargruppen
• Ansvarig för dessa möten är vice ordfö-

rande i SRF. Gruppen har som mål att 
träffas minst två gånger per år. Under 
2019 träffades gruppen i samband med 
Riktlinjedagen i januari och Reumada-
garna i Falun i september.

Studiegrupper
Studiegrupper arbetar inom ett gemen-
samt medicinskt intresseområde. Regi-
onal förankring är en fördel, men ing-
et krav. SRF har åtta studiegrupper: 

Reumatologisk bilddiagnostik, REUGRA 
– REUmatiska sjukdomar och GRAviditet, 
reumatologiundervisningen under läkar-
utbildningen, axial spondylartrit, kardio-
vaskulär komorbiditet vid reumatisk sjuk-
dom, myosit, psoriasisartrit och Swedish 
Scleroderma Study Group (SSSG).

Nätverk
Ett nätverk inom SRF är löst sammansatt, 
och kräver ingen säkerställd regional re-
presentativitet. SRF har två nätverk: Reu-
matologseniorerna och nationellt nätverk 
för giktforskning. 

Riktlinjer och rekommendationer
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 läkemedelsbehand-
ling vid reumatoid artrit, spondylartriter 
och SLE samt riktlinjer för utredning, be-
handling och uppföljning av jättecellsarte-
rit, riktlinjer för säker läkemedelsbehand-
ling vid reumatisk sjukdom, riktlinjer för 
användning av biosimilarer. 
Rekommendationer utges för läkeme-
delsbehandling vid graviditet och am-
ning, provtagning vid immunmoduleran-
de antireumatisk behandling, screening 
för hepatit B och tuberkulos inför start 
av biologisk behandling, ögonkontroller 
vid behandling med klorokinpreparat, 
antibiotikabehandling vid tandvård, ut-
sättning av antireumatiska läkemedel vid 
elektiv reumakirurgi, kardiovaskulär pri-
märprevention vid inflammatorisk reuma-
tisk sjukdom, rekommendationer om läke-
medelsbehandling vid systemisk skleros 
och för modern reumarehabilitering. 

ReumaBulletinen och RB Vetenskap
Ansvarig utgivare för Reumabulletinen, 
SRFs regelbundet utkommande tidskrift, 
är ordförande i SRF, Cecilia Carlens. Re-
daktör för Reumabulletinen är Tomas Bre-
mell. Övriga i redaktionen är Gerd-Marie 
Alenius, Marit Stockfelt, Bengt Lindell, 
Milad Rizk och Ioannis Parodis. Målet med 
Reumabulletinen är att vara en utåtriktad, 
professionell tidskrift som stimulerar ett 
mer aktivt arbete inom föreningen och ska 
spegla SRFs viktigaste frågor. Tidningen 
produceras av Mediahuset AB. Under se-
naste året har Reumabulletinen utkommit 
med 5 vanliga nummer och 2 specialnum-
mer i form av Reumabulletinen Veten-
skap (RB vetenskap) och dessutom Reu-
maMatrikeln. För RB vetenskap finns en 
separat redaktion där Ingrid Lundberg är 

huvudredaktör och redaktionsmedlem-
mar är Christopher Sjöwall, Lena Björk-
man 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 avhandlingar. 
Webbplatsen innehåller också SRF:s med-
lemsregister, vilket innebär att medlem-
mar kan logga in och uppdatera sina kon-
taktuppgifter direkt i registret samt se om 
den senaste medlemsavgiften är betald. 
SRF:s kommunikatör och koordinator San-
na Ohlgren Bougrini fungerar som redak-
tör 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 eventuella 
kommentarer. Vi tar också initiativ till 
egna inlagor, som vid inrättandet av den 
nya kunskapsorganisationen där vi lyck-
ades få till stånd ett eget NPO (nationellt 
programområde). SRF väljer ut de som har 
betydelse för föreningens verksamhet och 
mål och där vårt perspektiv kan ha bety-
delse. Remissvar insänds även till den ur-
sprungliga remittenten. Remissvaren och 
andra skrivelser kan läsas på hemsidan 
(www.svenskreumatologi.se) under rubri-
ken ”remissvar”.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är god. Intäkter och 
utgifter gick under året ungefär jämt ut. 
Föreningen har under året fått en inkomst 
på 250 000 kr från försäljning av Svensk 
reumatologi AB. Likviditeten i form av till-
godohavanden 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-
en (RULe och RUCh). Vidare har under 
räkenskapsåret sammantaget 296 000 kr 
i stipendier och priser delats ut via SRF, 
varav 200 000 från företag, 100 000 från 
Celgene respektive Lilly.
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Medlemmar
Antalet medlemmar i SRF uppgick vid 
årsmötet till 624 medlemmar, varav 432 
ordinarie medlemmar, 79 associerade 
medlemmar och 113 pensionärsmedlem-
mar. Detta är i princip oförändrat jämfört 
med förra året, då antalet uppgick till 621 
medlemmar. Under räkenskapsåret har 
det tillkommit 25 nya ordinarie och 12 nya 
associerade medlemmar. Medlemmar kan 
själva logga in och ändra adress och kon-
taktuppgifter direkt i medlemsregistret på 
SRF:s hemsida.

Reumatikerförbundet
Samarbetet med Reumatikerförbundet 
under året har varit mycket gott. Nyligen 
har frågan om vårdval reumatologi i Stock-
holm åter kommit upp på agendan och vi 
arbetar tillsammans aktivt för att stoppa 
ett införande 2020. Vi arrangerade också 
ett gemensamt seminarium i Almedalen. 
Reumatikerförbundet deltog som medar-
rangör i Reumadagarna och SRF har haft 
en representant som deltagit i Reumati-
kerförbundets forskningsråd.

Förtroendemän utsedda av SRF i sam-
band med årsmöte 12.9.2019

Styrelsen 
Ordförande Cecilia Carlens, vice ordfö-
rande Lotta Ljung, facklig sekreterare 
Milad Rizk vetenskaplig sekreterare Ing-
er Gjertsson, kassör Elisabet Lindqvist, 
representant för läkare under utbildning 
Ylva Borgas samt ansvarig för vidareut-
bildning och utveckling av regional ST-ut-
bildning Kajsa Öberg.

Revisorer
Bengt Lindell, Britt-Marie Nyhäll Wåhlin 
och suppleant Åke Thörner. 

Valberedning
Gerd-Marie Alenius, sammankallande, 
Carl Turesson och Katarina Almehed. 

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)

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

carlens@sll.se
• 
Arbetsgrupper
• Riktlinjer för läkemedelsbehandling av 

RA: carl.turesson@med.lu.se

• Riktlinjer för läkemedelsbehandling av 
spondylartriter: helena.forsblad.delia@
umu.se

• Riktlinjer för Modern ReumaRehabilite-
ring (MoRR): elisabet.lindqvist@skane.se 

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

• Riktlinjer för behandling av systemisk 
lupus erytematosus (SLE): christopher.
sjowall@liu.se

• Riktlinjer för utredning, behandling och 
uppföljning av jättecellsarterit (GCA): 
ann.knight@akademiska.se

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

• Biosimilarer: christopher.sjowall@liu.se
• Rekommendationer avseende anti-in-

flammatorisk och immunmodulerande 
behandling i samband med graviditet 
och amning: karin.hellgren@sll.se / to-
mas.zweig@sll.se 

• Rekommendationer om läkemedels-
behandling vid systemisk skleros: dirk.
wuttge@med.lu.se

• Registermodul SLE: elisabet.svenungs-
son@ki.se

Intressegrupper
• Professorskollegiet: helena.forsblad.

delia@umu.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: Io-
annis Parodis

• Reumatologisk bilddiagnostik: michael.
ziegelasch@ regionostergotland.se

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

• Osteoporos: britt-marie.nyhall-wahlin@
ltdalarna.se

Annan representation
• Föreningen Rörelseorganens Årtionde 

(The Bone and Joint Decade), har bytt 
namn i februari 2015 till Alliansen för 
Rörelseorganens sjukdomar (ARoS): 
Milad Rizk

• Reumatikerförbundets Forskningsråd: 
Per-Johan Jakobsson

• Socialstyrelsen för granskning av ansö-

kan om specialitet i reumatologi: Tomas 
Husmark och Katarina Almehed (suppl)

• Socialstyrelsens vetenskapliga råd: Ing-
er Gjertsson och Carl Turesson (suppl)

• SRQ Styrgrupp: Cecilia Carlens (ordf 
SRF) 

• SSR: Styrelsen för Scandinavian Society 
for Rheumatology: Iva Gunnarsson

• SLF (Svenska Läkarförbundets speciali-
tetsföreningars representantskap): Ce-
cilia Carlens, suppl Lotta Ljung

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

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

• SveReFo: vakant
• UEMS: Valgerdur Sigurdardottir, suppl 

Katarina Almehed

Övriga förtroendeuppdrag
• Ansvarig för SRF:s hemsida: Cecilia 

Carlens. Webbredaktör: SRF:s koordi-
nator Sanna Ohlgren Bougrini

• Ansvarig utgivare för Reumabulletinen: 
Cecilia Carlens 

• Huvudredaktör Reumabulletinen: To-
mas Bremell 

• Huvudredaktör RBV (Reumabulletinen 
Vetenskap): Ingrid Lundberg 

• 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 2019 har profes-
sorskollegiet bestått av: Johan Askling 
(Stockholm), Anders Bengtsson (Lund), 
Maria Bokarewa (Göteborg), Hans Carl-
sten (Göteborg), Helena Forsblad d´Elia 
(Umeå, ordf. fr.o.m. 13.9.2019), Inger 
Gjertsson (Göteborg), Lennart Jacobs-
son (Göteborg), Per-Johan Jakobsson 
(Stockholm), Lars Klareskog (Stock-
holm), Ingrid Lundberg (Stockholm), 
Elisabet Svenungsson (Stockholm), 
Anca Catrina (Stockholm), Solbritt 
Rantapää-Dahlqvist (Umeå), Anna Ru-
din (Göteborg), Lars Rönnblom (Upp-
sala), Thomas Skogh (Linköping), Iva 
Gunnarsson (Stockholm), Meliha Kape-
tanovic (Lund), Carl Turesson (Malmö–
Lund, ordf. till 13.9.2019). Adjungerade: 
SRF:s vetenskapliga sekreterare Inger 
Gjertsson och ordförande Cecilia Car-
lens. 

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

• ST-studierektorer, regionala: Lena Inn-
ala (Norra), Lilian Vasaitis (Uppsala–
Örebro), Inga-Lill Engvall (Stockholm), 
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Danijel O’Rourke (Sydöstra), Lena Karl-
berg (VGR), Jehns Christian Martineus 
(Södra). 

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

Internationellt arbete
• Representant i EULAR Standing Com-

mitte Clincal Affairs: Johan Wallman 
(tidigare Johan Karlsson)

• 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: Micha-
el Ziegelasch

• Representant i EULAR Standing Com-
mitte Pediatric Rheumatology: Michele 
Compagno

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

• Redaktionskommittén för Scandinavian 
Journal of Rheumatology: Jon Lampa 
och suppl Inger Gjertsson. Redaktör: 
Carl Turesson

• 
Övrigt internt arbete
• Årsmötet 2019 beslutade att SRF ska 

ansöka om att bli medlemsförening i 
Svenska Läkaresällskapet (SLS), då SLS 

kommer att ändra sin interna organi-
sation under 2021. För att möjliggöra 
denna ansökan krävs en stadgeändring 
senast mars 2020. Reviderade stadgar 
(med avseende på ansökan om medlem-
skap i SLS, för att tydliggöra associerade 
medlemmars rättigheter och för anpass-
ning till GDPR) antogs av årsmötet och 
inväntar fastställande av SLS och Sveri-
ges Läkarförbund.

Utmärkelser
• Till Ledstjärna 2019 utsågs Annika Te-

leman 
• Till Hedersmedlem 2019 utsågs Christi-

na Opava 
• Lillys Reumatologistipendium 2019 till-

delades Ioannis Parodis, Stockholm. 
• AbbVies stipendium till Andrzej Tar-

kowskis minne 2018 tilldelades Tao Jin, 
Göteborg. 

För SRF:s styrelse

Stockholm  2019-11-11
Cecilia Carlens

Ordförande SRF

Sanna Ohlgren Bougrini 
Kommunikatör & koordinator SR

Svensk Reumatologisk Förening kallar till Föreningsmöte
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”Everyone you meet is fighting a batt-
le you know nothing about. Be kind. 
Always.” Detta fina citat blev uppmärk-
sammat i media när det förekom i den 
norska TV-serien Skam, men tillskrivs 
ursprungligen den skotske författaren 
Ian Maclaren. 

Snällhet har länge varit en underskat-
tad egenskap i vårt högpresterande 
samhälle. Självklart är medicinskt kor-
rekta och välgrundade beslut grunden 
för vår verksamhet, men jag vill idag 
betona vikten av mjuka värden som 
omtänksamhet och snällhet. 

När jag för snart tre år sedan börja-
de på reumatologen i Västerås så 
stod det en blomma på mitt rum, 

med ett litet kort med orden ”Välkommen 
till oss”. Redan då fick jag en bra känsla 
för denna arbetsplats, och den känslan har 
hållit i sig sedan dess. Någon hade tagit sig 
tiden att ta reda på att det skulle komma 
en ny medarbetare och åkt till en bloms-
teraffär och köpt en blomma. Jag kände 
mig välkommen. Kollegorna har sedan 
dess också levt upp till dessa snälla ord 
och hjälpt mig på så många sätt. Jag har 
blivit introducerad till värdet av fredagsfi-
ka. Jag har fått hjälp att beställa prover och 
att komma ihåg vaccinationer.  Men fram-
förallt har jag fått stöd av erfarna läkare 
gällande många medicinska beslut. På alla 
kliniker jag arbetat så har det funnits möj-
lighet att få hjälp när det behövts, men ofta 
har man känt av stressen och irritationen i 
rummet. Här på reumatologen står många 
dörrar alltid öppna och det finns möjlighet 
att flika in en fråga mellan de bokade mot-
tagningspatienterna, och jag möts av en 
vänlighet trots ibland pressade förhållan-
den. Även om det medicinska utfallet blir 
det samma, så tror jag att i längden så har 
både medarbetare och patienter mycket 
att vinna på att det finns en uttalad vän-
lighet och respekt på en arbetsplats. Något 
som jag också upplevt som oerhört vär-
defullt är mottagandet när man kommer 
tillbaka efter ett par dagars VABande. Det 
tar ju emot på morgonen när man måste 
ringa arbetsplatsen och be att de bokar av 
en hel dag med inbokade patienter. Ibland 
är det också akuta patienter som måste tas 
omhand av annan läkare, vilket ökar deras 
arbetsbörda. Men istället för onda blickar 
och suckar när man återvänder till mottag-
ningen, möts man alltid av en vänlig fråga 
”Hur mår barnen?” Även om grundproble-
met med lidande för patienter vid inställ-
da mottagningsbesök kvarstår, så gör det  

vänliga bemötandet i alla fall klumpen i 
magen och det dåliga samvetet mindre. 
Vilket jag är övertygad om att vi alla vinner 
på i längden.  

Alla för en kamp du inte har en aning om.
Om man har vänner som är väldigt aktiva 
på sociala medier kan man lätt tro att man 
vet allt om deras liv och att allt flyter på 
med friska, glada barn och resor till exo-
tiska länder. Men när man väl träffas kan 
det visa sig att livet ser helt annorlunda 
ut. Kanske är barnet egentligen mobbat i 
skolan, kanske är vännen på väg att skilja 
sig, fast bilden på Instagram visade en kyss 
i solnedgången. Jag kan uppleva samma 
sak när man som läkare pratar med patien-
ter på mottagningen. Alla har sin alldeles 
egna bakgrund, sina egna referensramar 
och upplevelser som styr deras sätt att 
förhålla sig till sin sjukdom. Det första 
intrycket man får när patienten stiger in 
i undersökningsrummet kan vara helt fel. 
En viktig del i att tillämpa en patientkon-
centrerad konsultationsmetodik är ju att 
verkligen försöka förstå vad patienten har 
för oro och önskan. Kanske är patientens 
tankar kring sin sjukdom och önskan om 
behandling något helt annat än vad dok-
torn tänkt sig? Som ny läkare är man ofta 
väldigt inställd på de medicinska frågorna, 
på att ställa frågor och ta prover som kan 

utesluta allvarlig sjukdom, på att hitta en 
vårdplats där man kan lägga in patienten. 
Men mer och mer inser man vikten av att 
i början av konsultationen skaffa sig en 
uppfattning om vad patienten egentligen 
söker för. Jag träffade en gång en man på 
en mottagning som sökte upprepade gång-
er för lite diffusa besvär, han påtalade mest 
att han hade ont i ryggen. Jag undersökte 
honom, tog prover och gjorde även någon 
radiologisk undersökning. Hittade inget 
avvikande. Först den tredje gången vi sågs 
frågade jag mannen vad han egentligen var 
orolig för, och han berättade då att hans 
bästa vän nyligen avlidit av cancer i buk-
spottkörtel och att han nu var så orolig 
att han också drabbats. Efter att vi då gått 
igenom var bukspottskörteln sitter i krop-
pen (inte i nedre delen av ryggen som han 
trodde) och att inga av hans symptom eller 
provsvar tydde på pancreascancer så blev 
han lugnad och behövde inte söka mer 
vård av denna anledning. Hade jag ställt 
den avgörande frågan första gången vi sågs 
hade kanske inte de två andra besöken  
varit nödvändiga. 

Ibland bota, ofta lindra, alltid trösta
På mottagningen träffar man också pa-
tienter som man inte kan ge en diagnos. 
Många gånger har dessa patienter en lång-
varig smärtproblematik som har utretts 
på olika kliniker utan att man hittat något 
fysiskt avvikande. De känner sig ofta miss-
förstådda och att de inte blivit lyssnade på. 
På reumatologmottagning har vi ju förmå-
nen att ha långa nybesök där patienterna 
hinner prata till punkt och bli grundligt 
undersökta. De får berätta allt de tycker är 
relevant och vi hinner också ställa både de 
strikt medicinska frågorna och de som är 
behandlar mer mjuka värden och patien-
tens egen agenda. Även om man inte hittar 
en reumatologisk orsak till patientens be-
svär och egentligen inte kommer närmare 
en förklaring, så kän-
ner sig patienten ofta 
lyssnad på och tagen 
på allvar. Vi har också 
tid för ett snällt och 
tröstande ord. Alltid.

 

My Axelhed
ST-läkare

Reumatologkliniken 
Västmanlands sjukhus Västerås

my.axelhed@regionvastmanland.se

Snällhet

”Everyone you meet is 
fighting a battle you know 

nothing about. 
Be kind. Always ” 

John Watson, 
mera känd under sin pseudonym

 Ian Maclaren  

ST-KRÖNIKA · My Axelhed 



XELJANZ® (tofacitinib)
 – Den första och enda JAK-hämmaren
 godkänd för RA, PsA och UC1

*Statistisk signifikant effekt jämfört med placebo på psoriasisengagemang (P<0,001) och artriter (P<0,001). 
Referenser: 1. XELJANZ produktresumé. 2. http://svenskreumatologi.se/srfs-riktlinjer/ 3. Mease P et al. N Engl J Med 2017; 377: 1537–1550. 4. Mease P et al. N Engl J Med 2017; 377: 1537–1550 (appendix). 
5. Gladman D et al. N Engl J Med 2017; 377: 1525–1536. 6. Gladman D et al.N Engl J Med 2017; 377: 1525–1536 (appendix).
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Rekommenderas av SRF som ett alternativ 
i andra linjens behandling efter MTX vid PsA2

 God effekt* på hud och leder3-6

XELJANZ® (tofacitinib), Rx, F, ATC-kod L04AA29 immunosuppressivt medel, JAK hämmare. Tablett 5 mg och 10 mg ingår i läkemedelsförmånen.
Indikationsområden: XELJANZ i kombination med metotrexat (MTX) är indicerat för behandling av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit (RA) hos vuxna patienter när ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatika (DMARDs) inte haft tillräcklig 
effekt eller gett biverkningar. XELJANZ kan ges som monoterapi vid intolerans mot metotrexat eller om fortsatt behandling med metotrexat är olämplig. XELJANZ i kombination med MTX är indicerat för behandling av aktiv psoriasisartrit (PsA) 
hos vuxna patienter som har haft otillräcklig effekt eller fått biverkningar av en tidigare behandling med sjukdomsmodifierande antireumatika (DMARD). Xeljanz är indicerat för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår aktiv ulcerös 
kolit (UC) som har fått otillräckligt behandlingssvar, förlorat behandlingssvar, eller varit intoleranta mot konventionell behandling eller mot biologiska läkemedel. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något 
hjälpämne, aktiv tuberkulos (TB), allvarlig infektion såsom sepsis eller opportunistiska infektioner, grav leverfunktionsnedsättning, graviditet och amning, Tofacitinib 10 mg två gånger dagligen är kontraindicerat till patienter som har ett eller flera 
av följande tillstånd som kan innebära en ökad risk för lungemboli; användning av kombinerade hormonella preventivmedel eller hormonell substitutions-behandling (HRT), hjärtsvikt, tidigare insjuknande i venös tromboembolism, antingen djup 
ventrombos eller lungemboli, ärftlig koagulationsrubbning, malignitet, genomgår större operation. Varningar och försiktighet: Var vänlig läs produktresumén för XELJANZ före förskrivning. XELJANZ har inte studerats och ska undvikas i kombination 
med biologiska läkemedel och potenta immunsuppressiva medel t.ex azatioprin, 6-merkaptopurin, ciklosporin och takrolimus på grund av eventuellt ökad immunsuppression och ökad risk för infektion. Behandling med XELJANZ ska inte påbörjas 
hos patienter med aktiva infektioner. Om en patient får en allvarlig infektion, en opportunistisk infektion eller sepsis ska behandlingen avbrytas. Virusreaktivering och fall av herpes virus-reaktivering (t.ex. herpes zoster) har observerats i kliniska 
studier av XELJANZ. Använd XELJANZ med försiktighet till patienter med ökad risk för GI perforation. Sänkning av dosen rekommenderas vid samtidig behandling med preparat som hämmar Cytokrom (CYP) P450 3A4 och CYP2C19 på grund av möjlig 
inverkan på XELJANZ farmakokinetik. Behandlingsavbrott/dossänkning kan behövas vid onormala laboratorievärden såsom lymfopeni, neutropeni, anemi och vid sänkt lever och njurfunktion. Behandling med XELJANZ skall inte inledas vid låga 
B-lymfocyter, B-neutrofiler eller lågt hemoglobin. Behandling med dosen XELJANZ 10 mg två gånger dagligen skall inte inledas vid ökad risk för lungemboli. För pris och ytterligare information, se www.fass.se.
Datum för översyn av produktresumé: Juni 2019. Pfizer, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna.

      Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
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Det är roligt att lära sig nya saker, men 
att resa till nya ställen är lättare sagt 
än gjort. Det visste redan författaren 
till Den höges sång för ca 700-800 år 
sedan:

"Vett behöver, 
den som vida färdas; 
lätt är hemma vadhelst" 
Den höges sång

Anmälan och resa
Jag tycker mycket om att åka på kongresser 
trots dåligt lokalsinne och benägenhet att 
råka ut för olyckor. Ett eller två nya misstag 
per kongress har gett mig en skarp inlär-
ningskurva och förhoppningsvis bra mate-
rial för denna sammanfattning. 

Två saker är bra att "bocka av" innan man 
åker på kongresser, vilket jag lärde mig 
2016 när jag åkte på Scandinavian Con-
gress of Rheumatology (SCR): 

1. Anmälan till kongressen: Det är bra att 
dubbelkolla att man verkligen är an-
mäld till kongressen innan man åker. 
När jag kom till kongresshallen Har-
pan i Reykjavik och skulle hämta min 
namnbricka fick jag veta att jag inte 
gjort detta. Hur kunde det hända? Jo, 
det hade blivit ett litet missförstånd. 
Jag vet inte varför jag trodde att någon 
annan skulle anmäla mig men det blev 
så bara. Det fixades snabbt på kongres-
sen men kanske hade det inte gått lika 
lätt på en större konferens.

2. Ha biljetter tur och retur. På samma 
SCR-kongress upptäckte en kollega att 
hon inte hade någon flygbiljett hem. 
Hon kunde lyckligtvis ta sig till Sverige 
men det var kanske lite extra stressigt 
(även om det blev en bra historia). 

Förberedelser
Nu kommer vi till förberedelser för själva 
kongressen. Det är otroligt många bra före-
läsningar på stora kongresser och tyvärr är 
det en universell princip att de föreläsning-
ar man vill lyssna på ligger mycket nära var-
andra i tid, överlappande eller samtidigt. 
Jag försöker förbereda mig innan jag åker 
med att läsa igenom programmet på kon-
gressens hemsida för att se vad som är mest 
intressant varje dag. Större konferenser 
brukar också ha en app som kan laddas ned 
på mobilen, och där kan man oftast markera 
föreläsningarna som man vill gå på. 

Namnbricka
Något annat som är mycket viktigt är 
namnbrickan som man får på kongressen. 
Man kommer ingenstans utan namnbrick-
an och upphämtning av den brukar ta tid. 
Detta förbereder jag också hemma. Jag kol-
lar att jag kan öppna mejlet med bekräftel-
sen från kongressen på min mobil och även 
att bekräftelsen är nedladdad på mobilen. 
Ibland när jag känner mig extra nojig skri-
ver jag ut bekräftelsen som jag sedan viftar 
runt med på plats. Jag försöker också kom-
ma ihåg att när något börjar gå fel så är näs-
ta fel runt hörnet. I EULAR i Amsterdam 
2018 glömde jag min namnbricka på hotel-
let som var ganska långt ifrån kongresshal-
len och behövde då stå i en lång kö och visa 
ID-kort för att få en ny namnbricka. Sedan 
var det frid och fröjd tills jag kom hem till 
Sverige och såg ett mejl från EULAR kon-
gressen. De frågade om jag saknade mitt 
ID-kort. Det fick jag per post några dagar 
senare. 

Anteckningar
Det är  bra  nödvändigt att anteckna på 
kongressen. Om jag inte gör det kommer 
jag i bästa fall att komma ihåg vad jag åt på 
kongressen men inte så mycket mer. Detta 
verkar vara ett vanligt problem, ungefär 
som att glömma lösenordet till arbetsda-
torn efter semestern. Det är bra att skri-
va åtminstone en mening per föreläsning. 
Man behöver kanske inte anteckna lika 
febrilt som huvudkaraktären i Memento, 
eftersom man ofta får tillgång till många/
de flesta föreläsningar elektroniskt efter 
kongressen. Detta kan dock variera mel-
lan kongresser och det bästa är att kolla 
upp detta på kongressens hemsida eller på 
plats.

Postrar
Till sist: Det är verkligen trevligt att ta en 
kaffe och gå lugnt runt och kika på postrar. 
Där ser man ofta nya idéer och intressanta 
resultat. Jag försöker prata med det allvar-
liga folket bredvid postrarna och ställa frå-
gor om deras forskning. Detta brukar vara 
mycket roligt och lärorikt. (Extra tips som 
jag lärde mig på EULAR 2016 London: Det 
är ingen bra idé att dricka latte garnerad 
med chokladpulver precis innan man går 
till postervisningen) 

Ha en trevlig resa!

Så får du ut mest 
av kongressen 

Kathrin Thorarinsdottir 
Reumatologi/SU  

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
kathrin.thorarinsdottir@vgregion.se

Fem tips för att få ut det bästa 
av konferensen:

1. Läs igenom programmet innan 
du åker, ladda ner appen

2. Förbered anmälan och upphämt-
ning av namnbricka innan du 
åker

3. Skriv ner en mening om varje 
presentation 

4. Skaffa elektronisk tillgång till fö-
reläsningarna 

5. Gå på postersession

Oden med runor. Illustration från Fredrik 
Sanders svenska upplaga 1893 av den  
Poetiska Eddan, vari den Höges Sång hittas. 

PERSPEKTIV PÅ FORSKNING · Marit Stockfelt (Red)   



SPIRIT-H2H (BIOLOGIC-NAÏVE):  
Taltz vs. Humira  across key efficacy endpoints, NRI1,2 

NEW DATA:
SPIRIT H2H - TALTZ® (IXEKIZUMAB) VS. HUMIRA® (ADALIMUMAB) 
Taltz was superior compared to Humira in terms of the  
primary endpoint: simultaneous ACR 50 and PASI 100 response at week 241,2

p=0.036 vs. Humira*

SPIRIT-H2H: Randomised, multicentre, 52-week, open-label, assessor-blinded, parallel-group trial in  566 biologic-naïve PsA patients. Patients were randomised to Taltz (n=283) or Humira (n=283).1* 
*Patients must have presented with ≥3/68 tender and ≥3/66 swollen joints, and BSA ≥3% at screening at week 0. 

ACR=American College of Rheumatology response rate; NRI=non-responder imputation; PASI=Psoriasis Area and Severity Index; Q2W=every 2 weeks; Q4W=every 4 weeks. 
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The graph and table are constructed by Lilly based on the references. p=0.001 vs. Humira†

SIMULTANEOUS ACR 50 AND PASI 100 AT WEEK 24  
(TALTZ SUPERIOR)

ACR 50 AT WEEK 24 (TALTZ NON-INFERIORITY)

PASI 100 AT WEEK 24 (TALTZ SUPERIORITY)

Primary 
endpoint

Key 
secondary 
endpoints

Taltz
80 mg Q4W 

 (n=283)

51%

60%

36%*

Humira 
40 mg Q2W

(n=283)

47%

47%

28%

†

VS.

 © 2019 Eli Lilly and Company. All rights 
reserved. Taltz® and Lilly® are registered 

trademarks of Eli Lilly and Company.   
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References: 1. Taltz Summary of Product Characteristics  2. Mease PJ, Smolen JS, Behrens F, et al. Ann Rheum Dis Epub aheadof print: [30.09.2019]. doi:10.1136/annrheumdis-2019-215386

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning

Taltz 80 mg injektionsvätska, lösning (ixekizumab) 
förfylld injektionspenna, förfylld spruta

ATC-kod: L04AC13, Immunsuppressiva medel, interleukinhämmare
Indikationer: Plackpsoriasis: Taltz är indicerat för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling.
Psoriasisartrit: Taltz, ensamt eller i kombination med metotrexat, är indicerat för behandling av aktiv psoriasisartrit hos vuxna patienter som har svarat otillräckligt eller som inte  
tolererar en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD).
Kontraindikationer: Allvarlig överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Kliniskt betydelsefulla aktiva infektioner (t.ex. aktiv tuberkulos).
Varningar och försiktighet: Behandling med Taltz förknippas med ökad infektionsfrekvens t.ex. i form av övre luftvägsinfektioner, oral candidos, konjunktivit samt Tinea-infektioner. 
Taltz ska inte ges till patienter med aktiv tuberkulos. Allvarliga överkänslighetsreaktioner, inklusive några fall av angioödem, urtikaria och, sällsynt, fördröjda (10–14 dagar efter injek-
tionen) allvarliga överkänslighetsreaktioner inkluderande utbredd urtikaria, dyspné och höga antikroppstitrar, har rapporterats. Fall av nyinsjuknande i eller exacerbationer av Crohns 
sjukdom och ulcerös kolit har rapporterats. Taltz ska inte användas samtidigt med levande vacciner.

Datum för översyn av produktresumén: 2019-07-18
För ytterligare information och priser se www.fass.se
Rx, (F) 

Begränsning av subvention: Subventioneras endast för behandling av vuxna patienter med:  
- måttlig till svår plackpsoriasis som inte svarat på systemisk behandling såsom ciklosporin, metotrexat eller PUVA (psoralen och ultraviolett A), eller när intolerans eller kontraindika
tioner föreligger mot sådana behandlingar. 

- aktiv psoriasisartrit som behandlats med en TNF-hämmare eller där detta inte är lämpligt.

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännande för försäljning:  
Eli Lilly Sweden AB, Box 721, 169 27 Solna. 08-737 88 00, www.lilly.se

Taltz_Annonce_A4_V03.indd   1 05/09/2019   15.49
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Just nu pågår ett febrilt arbete med att 
skapa de nya vårdinformationssyste-
men (VIS) i Sverige. I många regioner 
har upphandlingar gjorts och förhopp-
ningarna har varit höga om möjligheter 
till förnyelse och förbättring. Inte helt 
oväntat har arbetet stött på patrull på 
grund av svårigheter i avtalsskrivande, 
plattformar som inte är kompatibla och 
ibland okunskap om vårdens processer 
hos de som ska utarbeta de nya syste-
men.

I en artikelserie kommer vi att belysa det 
pågående arbetet och vad/hur vi inom vår 
specialitet kan bidra med så att vi får ett bra, 
genomtänkt informationssystem/stöd. De 
erfarenheter vi gör kommer alla att ha nyt-
ta av eftersom behoven ser lika ut även om 
det inte är ett och samma system som har 
upphandlats.  I detta nummer får vi ta del 
av erfarenheter från Örebro och Falun. Sara 
Bucher har erfarenhet av strukturerade 
journalmallar och arbetar med införandet 
av Cambio som är det VIS som upphandlats 
av SUSSA-landstingen och som planeras gå 
ut i första drift juni 2021.  Jörgen Lysholm 
beskriver hur man har jobbat i Falun med 
olika former av integrerat IT-stöd. 

Gerd-Marie Alenius, Lotta Ljung

Jörgen Lysholm  
Reumatologkliniken  
Falun

Vad jag som Reumatolog önskar mig av 
vårt framtida vårdinformationssystem.

Historik
I Falun har vi provat ett egenutvecklat IT 
stöd med en hel del Artificiell Intelligens 
(AI)-funktioner, tex generering av lab.
remisser utifrån aktuell läkemedelsbe-
handling, men detta system är sedan länge 
avvecklat då dess tekniska plattform inte 
fungerar i modern IT miljö. Vi har haft två 
journalsystem – Melior och Take Care. Vid 
användandet av dessa har vi ur reumatolo-
giskt perspektiv haft två specifika önske-
mål;

1. Att kunna ladda ner information från 
journalsystemet till ett lokalt datalager 
för att sedan användas för verksam-
hetsstyrning, verksamhetsutveckling 
och forskning och 

2. Att kunna fylla i information på ett 
ställe och få stöd så att den sedan finns 
både i journal och SRQ. 

Vad gäller punkt 1 så har det, efter myck-
et envist arbete, fungerat bra både för Me-
lior och Take Care. Angående punkt 2 så 
skedde all dokumentation i journalen för 
Melior och sedan skickade vi regelbundet, 
med flera veckors fördröjning, filexporter 
till SRQ vilket fungerade bra men efter-
släpningen var inte optimal. I Take Care 
har vi utnyttjat den dataöverföring som 
fanns uppsatt från Stockholms läns lands-
ting. Vi har valt att fylla i all information i 
SRQ och sedan importerat till Take Care. 
Sista året har vi dock bara fyllt i data i SRQ 
men på grund av personalbrist avstått från 
att göra importen.

Vad vi önskar oss av framtidens 
vårdinformationssystem
a. Möjlighet till verksamhetsuppföljning/

utveckling/forskning. Önskar fortsatt 
möjlighet att kunna tanka över informa-
tion från VIS till lokalt datalager på sam-
ma sätt som beskrivs ovan. Om VIS själv 
innehåller sådan funktionalitet försvin-
ner detta behov. Vårt lokala datalager har 
verkligen varit en fantastisk tillgång. 

b. Koppling mellan VIS och SRQ. Som det 
ser ut idag innehåller SRQ en hel del 
funktionalitet som inte finns i något, i 
Sverige, existerande journalsystem och 
så länge det är så kommer vi vilja jobba 
i SRQ. Vi bör kunna importera till VIS 
helst helt utan att några speciella arbets-
moment behöver göras. Alternativt kan 
man tänka sig att kvalitetsregistret byggs 
in som en modul i VIS så att det för an-
vändaren ter sig helt integrerat.

c. VIS med AI. Det finns en rad olika sätt 
som ett VIS skulle kunna stödja och un-
derlätta arbetet på en reumatologisk en-
het. Här bara några exempel:
• Inskriven läkemedelsbehandling styr 

automatiskt säkerhetsprover enligt 
matris.

• Minnesstöd – antiresorbtiv behand-

ling vid kortisonbehandling över viss 
dos? Ögonremiss vid antimalariabe-
handling sedan mer än 5 år. Kontroll-
era s-urat om det inte är gjort på se-
ronegativa artriter. Finns ju mycket 
sådant som vore bra för att undvika 
missar.

• AI som håller koll på att given vård 
motsvarar vårdprogram och standar-
diserade vårdförlopp. Nybesök enligt 
stipulerad tid? Återbesök inom visst 
intervall? Nås målnivå för s-urat vid 
giktbehandling? Och så vidare, och så 
vidare. Även här finns massvis att göra! 

• VIS får gärna varna när någon försöker 
dokumentera något som redan finns 
dokumenterat! Tänk om vi slapp ”54 
årig kvinna med Reumatoid artrit…”  
som början av anteckning efter an-
teckning efter anteckning!

d. Ett VIS som hanterar och presenterar 
informationen på ett strukturerat och 
överskådligt sätt. Vi vill kunna jobba 
med översikter där nu aktuell informa-
tion finns samlad, tex om pågående läke-
medelsbehandling, överkänslighet, vikti-
ga diagnoser, sociala förhållanden, yrke/
sysselsättning, och som ska presenteras 
för alla vårdaktörer som träffar patienten 
nationellt eller åtminstone regionalt. Det 
skall finnas andra översikter där upp-
daterad information som är av specifikt 
reumatologiskt intresse presenteras för 
den vårdaktör som är ansvarig för den 
reumatologiska vården (t ex serologier, 
reumakirurgi och tidigare DMARD be-
handlingar) och sedan slutligen sådan 
information som skrivs vid varje besök 
(kan då bli mycket kort) som ger en bild 
av situationen för dagen.

Det systemet vill vi ha!

Framtidens  
vårdinformationssystem

FRAMTIDENS VÅRDINFORMATIONSSYSTEM · Gerd-Marie Alenius, Lotta Ljung  (Red)   

Key Words:

• Verksamhetsuppföljning/utveck-
ling/forskning

• Koppling VIS/SRQ

• VIS med Artificiell Intelligens (AI)

• Strukturerad information

• Överskådlighet



ReumaBulletinen Nr 136 · 7/2019 19

FRAMTIDENS VÅRDINFORMATIONSSYSTEM · Gerd-Marie Alenius, Lotta Ljung  (Red)   

Sara Bucher  
Reumatologiska Klini-
ken Örebro

Skönlitteratur eller ettor och nollor, 
förutsättningar för meningsfulla mö-
ten i vården?
I arbetet med att försöka skapa de bästa 
förutsättningarna för goda patientmöten 
kommer en oundvikligen att fundera över 
våra journalsystem. Ordet journalsystem 
är för övrigt hopplöst 2000-tal - nu heter 
det vårdinformationssystem - och kanske 
säger det en del om den förändring i hur 
vi ser på journal och information i vården. 
Resan från journalkort till delad vårdinfor-
mation är redan till stor del avverkad och 
som vid all utveckling så är det i det när-
maste cirkulärt i vad som anses eftersträ-
vansvärt och önskvärt. 

På de gamla journalkorten återfinns en-
dast korta men kärnfulla fakta. Problem, 
bakgrund, status och bedömning/åtgärd. 
Ett vårdförlopp på flera år sammanfattas 
på några sidor. Överskådligt och begrip-
ligt, men nyanserna är förstås inte så stora, 
och den litterära kvaliteten får anses ha, så 
kallad, utvecklingspotential. Vi har sedan 
utvecklat system som gett oss möjlighet att 
skapa och spara mer och mer information, 
med sämre och sämre överblick, men där 
romanen om patientens resa genom vård 
och sjukdom innehåller många nyanser, 
detaljerade och målande beskrivningar, 
likt stora verk som ”Spaning efter den tid 
som flytt”, i alla fall i omfång och detalj-
rikedom sett. Succesivt har därefter ett 
önskemål om att kunna skala av och se det 
viktiga i ett sjukdomsförlopp kommit att 
överspegla efterfrågan på ständigt kom-
plett information.  

Kanske är cirkeln sluten när vi börjar in-
föra standardiserade journalmallar, där 
målsättningen är att hitta det verkligt rele-
vanta och dokumentera det. Samma orda-
lydelse varje gång eftersom formuleringen 
skapas av en dator efter att vi satt kryss i 
en ruta. Könlöst och ettor och nollor, men 
med målsättningen att frigöra tid för pa-
tientmötet, där kvaliteten på mänskliga 

möten inte kan, och kanske inte bör, försö-
ka dokumenteras i vårdsystems. 

Att börja använda en strukturerad journal 
istället för en textjournal är ett klassiskt 
exempel på att sluta med något, att avstå. 
Det vet vi är svårt, vi har en större benä-
genhet att göra mer, inte mindre. Men om 
vi kan använda patientmötet på ett annat 
sätt, och veta att det är patientmötet som 
är det viktiga i sammanhanget, då tror jag 
att det blir lättare för oss att göra detta. 
Patienterna uppskattar att gå igenom den 
närmast checklistelika journalen, de får 
en tydlig bild av det väsentliga rent med-
icinskt och återkopplar att de känner sig 
delaktiga. De är medskapare till sin jour-
nal. Att vi inom reumatologin naturligtvis 
skall omfamna detta är självklart, vi gillar 
att arbeta tillsammans med våra patienter 
och dela ansvar för vård och beslut. 

Att arbeta med överblickbarhet och sam-
tidigt samla strukturerad information till 
våra beslutsunderlag tillsammans med 
patienterna är nyckelfunktioner i ett fung-
erande vårdinformationssystem. Det kan 
uppnås genom integration mellan olika 
funktioner och system där information 
automatiserat lagras och publiceras i oli-
ka applikationer. Ett exempel på detta 
arbetssätt är SKLs rekommenderade me-
tod för automatiserad dataöverföring från 
journal till register, där en nationell tjänst 
kan användas av alla och där arbetet dess-
utom möjliggör dataöverföring till flera 
olika applikationer. Informationen är spe-
cificerad vilket innebär att informations-
systemproducenterna inte behöver bygga 
enskilda lösningar för varje system. ELSA, 
patientens egenregistrering i SRQ (Gävle-
projektet) är båda utmärkta exempel på 
applikationer som skall generera informa-
tion som samlas i såväl register som i jour-
nal och som patienten kan ta del av, detta 
är framtiden!

Man bör hålla informationen i Hälso- och 
sjukvårdens egna system som primär da-
takälla och funktioner som finns i SRQ, t 
ex i form av grafer beskrivande patientens 
mående bör integreras i denna. Detta inne-
bär att systemen skall kunna ta emot och 
hantera information i exempelvis PROMS 
och sedan dela data från dessa också. För 
att vi skall uppnå detta närmast utopiska 

läge behövs strategiskt arbete, gemensam-
ma målsättningar hos vårdgivare, register-
hållare och samverkan så att vi delar varan-
dras ansträngningar, alltsammans delar av 
en kultur jag anser att Svensk Reumatologi 
har. Om vi inom svensk reumatologi (pa-
tienter och vårdgivare) kan enas om vil-
ken information som är essentiell skulle vi 
kunna skapa gemensamma informations-
specifikationer och på det sättet få fart på 
utvecklingen i denna riktning

Kommer detta vara på plats när de 
system som nu upphandlats drift-
sätts de närmsta åren? 
Det tror jag dessvärre inte. Min medverkan 
i arbetet med FVIS (Framtidens Vårdin-
formationssystem, Cambios utvecklade 
system som upphandlats av SUSSA-regi-
onerna med flertalet andra optionsregio-
ner) är stundtals ganska frustrerande, men 
systemet utvecklas i detta nu så det gäller 
att vara så aktiv som möjligt för att få med 
förutsättningar för utveckling även om allt 
inte finns på plats 2021. Jag hoppas få hjälp 
av alla Cosmicanvändare och SUSSA-kol-
legor framöver. Vi kan lära oss mycket ge-
nom dessa erfarenheter tillsammans med 
de erfarenheter som görs av dem som skall 
arbeta i de andra system som upphandlats.  
Det är alltså inte avgörande vilket system 
som vi arbetar i utan samverkan runt in-
formationspecifikationer och gemensam-
ma projekt är det som gör att jag tror att vi 
till 2030 kan komma mycket långt. Det kan 
låta som länge till 2030, men 2008 känns 
rätt nära – eller hur?

Key Words:

• Standardiserade journalmallar

• Strukturerad journal

• Överblickbarhet

• Informationsspecifikationer

• Automatiserad dataöverföring   
(t ex VIS/SRQ
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Den Södra sjukvårdsregionen består av 
Region Skåne (sedan 1999 av tidigare 
Skåne län som bildats genom samman-
slagning av Malmöhus och Kristian-
stads län), Region Kronoberg, Region 
Blekinge och Region Halland. 

Inom sjukvårdsregionen finns reuma-
tologi på Blekingesjukhuset Karlskro-
na/Karlshamn, Centrallasarettet Växjö, 
Capio Movement Halmstad, Ängel-
holms lasarett, Helsingborgs lasarett, 
Skånes universitetssjukhus Lund/Mal-
mö, Centralsjukhuset Kristianstad, 
Simrishamns lasarett och Trelleborgs 
lasarett. Reumatologin vid Simris-
hamns lasarett liksom vid Slottstadens 
läkarhus och Capio i Malmö bedrivs i 
privat regi. 

Skåne
Befolkningen i Södra sjukvårdsregionen 
är 1,85 miljoner, varav 1,35 miljoner bor i 
Region Skåne. Region Skåne är också lite 
speciell eftersom det finns ett samman-
slaget universitetssjukhus som geogra-
fiskt finns i två städer samt ett central-
sjukhus i nordväst och ett i nordost. Detta 
har lett till en del spänningar historiskt 
som lever kvar även i nutid.

I Helsingborg skulle det behövas fem 

specialistläkare på 100% men just nu 
finns det bara en tillsvidareanställd som 
arbetar 50% kliniskt. Från december 2019 
kommer två nya specialister i reumato-
logi, men dessa kommer inte att arbeta 
heltid. Underskottet täcks till viss del av 
stafettläkare och en specialistläkare som 
arbetar halvtid som timanställd. I början 
av 2020 kommer ytterligare en ny speci-
alistläkare, vars tjänstgöringsgrad i nulä-
get är oklar. 

För närvarande finns i Helsingborg en 
ST-läkare, som i nuläget randar sig på SUS. 
Situationen idag är pressad pga underbe-
manningen på läkarsidan. Två specialister 
sade upp sig 2019, men förhoppningsvis 
kommer åtminstone fyra specialister under 
2020 att täcka det mesta av behovet. Aktu-
ella målsättningar innefattar att stabilisera 
bemanningen och minska väntetiderna. Ett 
fast track för GCA ( jättecellsarterit) är ock-
så ett önskemål.

På Ängelholms lasarett finns två reuma-
tologspecialister och en ST-läkare.

På Trelleborgs lasarett finns en ST i reu-
matologi som redan är internmedicinare. 
Om allt går som planerat kommer ytter-
ligare en ST till inom reumatologi under 

2020. Det finns fortfarande krav att ST-lä-
kare i reumatologi ska delta i internmedi-
cinsk primärjourverksamhet och arbeta 
på de internmedicinska avdelningarna. 
En sjuksköterska går i pension 2020 och 
en läkare sannolikt senare under samma 
år. En sekreterare kommer att pensione-
ras vid årsskiftet. 

Det som också är nytt är att sjuksköter-
sketjänster blir delade. Man samarbetar 
med en dagvårdsavdelning som tar en 
del av reumatologins infusioner. En pre-
liminär plan är att två sjuksköterskor ska 
anställas med hälften av tjänstgöringen 
på dagvårdsenheten och resterande fem-
tio procent på Reumatologimottagning-
en. Det finns en del orosmoln hur delade 
tjänster påverkar mottagningsarbetet. 
Det blir en ojämn arbetsbelastning och 
inte samma patientkontakt. Den mycket 
erfarna sjuksköterska som nu jobbar med 
enbart reumatologi på heltid kommer 
att få en mycket större arbetsbelastning. 
Teamarbetet kommer att missgynnas. An-
tal besök och patientkontakter per läkare 
och sjuksköterska ligger i nuläget högst 
inom medicinkliniken i Trelleborg. 

Det positiva är att två äldre fasta spe-
cialister inte behöver tjänstgöra på av-
delningarna i lika hög grad som tidigare. 

State of the region  
– Södra regionens reumatologi 

KARLSKRONA

KRISTIANSTAD

ÄNGELHOLM

HELSINGBORG

HALMSTAD VÄXJÖ

SIMRISHAMN
MALMÖ

LUND

TRELLEBORG

REGIONAL REUMATOLOGI  

I en serie artiklar har ReumaBulle-
tinen skildrat det regionala samar-
betet 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? 
ReumaBulletinens tema om reu-
matologiskt regionssamarbete 
fortsätter här med en rapport från 
Södra sjukvårdsregionen av Jehns 
Christian Martineus, Tino Bracin, 
Abbas Burhan, Anneli Östensson, 
Jolanta Ziobro, Helen Petri,  
Pavlos Stamatis och Jonel Pasula.

REGIONAL REUMATOLOGI  · Bengt Lindell (Red)
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En kollega deltar inte längre i jourarbete 
och den som kommer att pensioneras har 
fått minska antalet bakjourer och kommer 
att sluta med dessa inom kort. Den bli-
vande pensionären har gått ned i tjänst-
göringsgrad till 75 %. Av och till kommer 
ST-läkare från andra specialiteter för 
randning under någon eller några veckor. 
I Skåne finns det goda möjligheter till vi-
dareutbildning inom reumatologi genom 
t.ex. kvällsaktiviteter och tisdagsföreläs-
ningar via telemedicin. 

I nuläget skulle det behövas fyra speci-
alister för det befolkningsunderlag som 
finns i upptagningsområdet. Det skulle be-
hövas tre sjuksköterskor på heltid enbart 
inom reumatologin, men även om man 
skulle få mer personal så finns i nuläget inte 
det fysiska utrymmet för detta. För närva-
rande tillåter inte budgeten en utökning av  

antalet tjänster.  Vid full bemanning skulle 
man kunna switcha betydligt fler patien-
ter till biosimilarer och i en snabbare takt.  
Nybesök inom vårdgarantin hålls på  
bekostnad av återbesök liksom på många 
andra platser i regionen.

På Centralsjukhuset i Kristianstad star-
tade verksamheten inom reumatologin på 
80-talet och det etablerades teamverksam-
het och slutenvårdsplatser. Allteftersom 
de medicinska framstegen har medfört 
förändrade arbetssätt och vårdbehov har 
det skett en omställning med uppbyggnad 
av infusionsenhet, dagvårdsverksamhet 
för utredning och rehabilitering och sjuk-
sköterskemottagning. Vårdavdelningen la-
des ner på 90-talet.

Uppdraget är att förse nordöstra Skå-
nes invånare med reumatologisk vård. 

Här arbetar fyra specialister, en ST-lä-
kare, sex sjuksköterskor, två sekreterare, 
en kurator, tre fysioterapeuter, två ar-
betsterapeuter och en undersköterska.  
Man har också en timanställd senior reu-
matolog. Reumatologsektionen är en av 
medicinklinikens sektioner och tre av spe-
cialisterna deltar i medicinklinikens jour- 
och avdelningsarbete. 

Ett viktigt mål är att erbjuda ett snabbt 
omhändertagande vid nydebuterad reu-
matisk sjukdom. De flesta patienterna kan 
utredas och behandlas i Kristianstad men 
vid behov av högspecialiserad vård finns 
ett gott samarbete med kollegorna på SUS. 
Styrkan är flexibiliteten vid en liten enhet. 
Utmaningarna är svårigheten att klara av 
återbesöken i tid, värna fortbildning och 
att specialistresurserna används där de 
mest behövs.

Pål Svenssons konstverk ”Sommarbrunn 
och vinterlykta” på Stortorget i Ängelholm. 
Foto: Bengt Lindell

REGIONAL REUMATOLOGI  · Bengt Lindell (Red)

Helsingborg och Inre hamnen. Foto: Jsdo1980 via Wikimedia Commons

Kristianstads teater. Foto: Olaf Meister (CC BY-SA 3.0)

Palmer pryder infarten till Trelleborg. 
Foto:  Susanne Nilsson (CC BY-SA 3.0)
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På Simrishamns lasarett, som drivs av 
Praktikertjänst, finns två reumatolog-
specialister varav en även tjänstgör som 
chefläkare. Pga tjänstgöring inom intern-
medicin med jourtjänstgöring utgör reu-
matologin totalt ca 75% av specialisternas 
tjänstgöring. Ingen ST-läkare finns i nu-
läget.

Regionens Universitetssjukhus
Reumatologen i Lund bildades formellt 
som en självständig klinik 1947. En barn-
reumatologisk avdelning startade 1938. 
Barnreumatologen finns sedan 2001 på 
Barn- och ungdomssjukhuset (BUS) i 
Lund. 1972 startades ett reumatologiskt 
öppenvårdsteam i Malmö och så små-
ningom skapades vårdplatser på en slu-
tenvårdsavdelning i Malmö. 2010 bildades  
Skånes universitetssjukhus (SUS) av 

universitetssjukhuset i Lund (USIL) och 
universitetssjukhuset i Malmö (UMAS). 
Detta innebar att de reumatologiska slu-
tenvårdplatserna i Malmö lades ned och 
patienter som behöver slutenvård istället 
vårdas på avdelning 51 i Lund. I samband 
med sammanslagningen minskades antalet 
vårdplatser från 33 till 22. I nuläget finns 
15 reumatologiska vårdplatser, 4 hudvård-
platser och 2 allmänt tillgängliga vårdplat-
ser på avdelning 51 i Lund.

Förutom slutenvårdsplatserna finns en 
öppenvårdsmottagning i Malmö och en i 
Lund, öppenvårdsrehabilitering i Malmö 
och Lund, bassängverksamhet i Lund och 
tillgång till ortopedklinikens bassäng i Mal-
mö. Kliniken är uppdelad i ett Malmöteam 
respektive grupp 1 (SLE/vaskulit/ssc) och 
grupp 2 (artrit/ssc) i Lund. Dessutom är 
Barnreumatologens läkare fortsättningsvis 

anställda på Reumatologen medan övrig 
personal tillhör Barn- och ungdomssjuk-
huset (BUS).

För närvarande har kliniken c:a 150 an-
ställda, inkluderande 26 specialistläkare 
varav 9 överläkare, 1 professor, 2 adjung-
erade professorer, 6 docenter och 2 biträ-
dande överläkare. Vidare finns i dagsläget 
10 ST-läkare och 3 vik underläkare på kli-
niken. 9 av de 10 ST-läkartjänsterna finan-
sieras med hälften av centrala medel från 
Region Skåne

Detta kan verka som många läkare, men 
om man räknar in forskningstid så utgör 
denna ungefär tio heltids läkartjänster. På 
Barnreumatologen tjänstgör en av överlä-
karna och fyra av specialistläkarna. 

Sedan januari 2014 tillhör kliniken VO 
njurmedicin och reumatologi med en verk-
samhetschef som inte är läkare, varför det 
medicinska ansvaret är delegerat till sek-
tionschefer. Under verksamhetschefen 
finns två sektionschefer och en områdes-
chef inom reumatologin. En sektionschef 
är chef över specialisterna, chefssekrete-
rare och forskningsassistent. Den andra är 
chef över ST/underläkare. Områdeschefen 
är chef för enhetschefer inom sluten- och 
öppenvård. Inom reumatologin finns ett 
reumaråd med representanter för olika 
professioner, chefer och professorer samt 
en närledningsgrupp (bestående av chefer-
na inom reumatologen) som träffas en gång 
per månad. I reumaråd och närlednings-
grupp diskuteras och beslutas verksam-
hetsnära ärenden. Sektionschefer och om-
rådeschef deltar också vid VO njurmedicin 
och reumatologis möten varannan vecka.

Östra gaveln på reumatologiska kliniken i Lund
Foto: Sjukhusfotograferna i Lund

Sjukhusområdet i Malmö, med byggnader från olika perioder.
Foto: Johan Jönsson (CC BY-SA 4.0)

Simrishamns hamn  Foto: Jorchr (CC BY-SA 3.0)

REGIONAL REUMATOLOGI  · Bengt Lindell (Red)
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Det beslutades för några år sedan att man 
skulle behålla sjukhusen både i Malmö 
och Lund. I Lund kommer ett traumacen-
ter s k Level One att etableras och andra 
verksamheter får då finna sig i att place-
ras där lediga lokaler kan erbjudas. Vi har 
framfört att vid framtidens SUS behövs 
reumatologisk verksamhet på båda or-
terna, särskilt med tanke på att universi-
tetets medicinska institutioner i Malmö 
och Lund inte har förändrats och att den 
kliniska forskningen kräver tillgång till 
patienter på båda orterna. Var de reuma-
tologiska slutenvårdsplatserna hamnar är 
i nuläget oklart men en möjlighet skulle 
kunna vara en avdelning med reumatolo-
giska och t ex njurmedicinska patienter. 
När det gäller antalet ST-läkare under 
utbildning är det relativt tillfredsställan-
de på Reumatologiska kliniken SUS, men 
problematiskt vid andra reumaenheter 
i Skåne. Ett ökat samarbete med andra 
reumaenheter med möjlig samordning av 
resurser kommer att bli viktigare i fram-
tiden med snävare ekonomiska ramar. 
Chefsamråd/ f dSPESAK reumatologi 
fungerar sedan flera år tillbaka med mö-
ten två gånger per år. 

Ett förslag om bildandet av ett reumatolo-
giskt centrum/regionklinik har framlagts 
av Chefsamråd/Spesak reumatologi och 
Reumatikerdistriktet och har presente-
rats för politikerna inom Region Skåne. 
Därefter har det hållits ett par möten 
med politikerna. Ett problem är att precis 
som under den förra mandatperioden så 
finns det inget egentligt majoritetsstyre i 

Region Skåne vilket har lett till uppenba-
ra svårigheter att fatta övergripande och 
långsiktiga beslut. Dessvärre har det hänt 
mycket lite kring detta, men frågan aktu-
aliserades i samband med att Praktiker-
tjänst vid Simrishamns lasarett beslutade 
att utremittera c:a 800 reumatiker till i 
första hand SUS och sjukhuset i Kristian-
stad. En oro föreligger också kring den of-
fentligt finansierade reumatikervård som 
drivs i privat regi. Moms på privat driven 
vård infördes vid halvårsskiftet 2019 och 
kan komma att leda till att en av de pri-
vatpraktiserande reumatologerna måste 
lägga ned sin verksamhet. 

Med start oktober 2021 kommer SDV 
(Skånes regionala vårdmiljö) med journal-
systemet Millenium att successivt införas. 
Förberedelser bl a i specialitetsgrupper på-
går f n när det gäller upprättande av mal-
lar och index för att t ex kunna överföra 
data till SRQ. SDV kommer att innebära att 
sjukhusvård och primärvård delar samma 
IT-plattform. Region Skånes kommuner 
har också möjlighet att ansluta sig till SDV. 
Förberedelser med bl a taligenkänning som 
startade redan i maj 2018 pågår och sprids 
över regionen. Detta har inneburit att anta-
let oskrivna diktat minskat från ca 5000 till 
400-500 på Reumatologen SUS. Använd-
ningen av 1177 har ökat kraftigt och under 
nästa år förväntas att patienter ska kunna 
boka tider via nätet. Tidig RA-mottagning 
(TYR) finns i Lund och är på gång i Malmö 
liksom på andra enheter i regionen. Ett fast 
track GCA ( jättecellsarterit) har gått in i en 
s k HTA-analys och kan förhoppningsvis 
sjösättas under 2020.

Blekinge
På Blekingesjukhuset i Karlskrona har 
en överläkare slutat och två precis fär-
diga specialister har flyttat, en av dessa 
till ett annat land och den andra till ett 
universitetssjukhus i Mellansverige. 

Dessutom finns en vikarierande över-
läkare som snart kommer att sluta. De 
som är kvar är två överläkare som jobbar 
80 % vardera och en ST-läkare som har 
framfört önskemål om att flytta till ett 
annat sjukhus. 

Det finns tveksamheter kring hur reu-
matologin ska kunna överleva i region 
Blekinge och det verkar inte så hopp-
fullt att tro att rekryteringen är lösning-
en. Det har under senare år utbildats 
sex reumatologspecialister men ingen 
av dessa valt att stanna kvar. En anled-
ning till att man inte vill vara kvar är att 
universitetssjukhusen ofta kan erbjuda 
en bättre arbetsmiljö och ett roligare 
arbetsklimat. 

Blekingesjukhuset behandlar fortfa-
rande specialiteten som en grenspeci-
alitet som rangordnas alldeles för lågt i 
jämförelse med andra.

Kronoberg
På Centralsjukhuset i Växjö finns tre reu-
matologspecialister men inga ST-läkare. 
Man har en väl fungerande sjuksköter-
skemottaning och klarar av nybesöken 
inom tre månader. Man är underbeman-
nade och har svårt att rekrytera läkare 
vilket innebär långa väntetider för åter-
besök.

Vy över Växjö och domkyrkan
Foto: Mats Samuelsson 

Blekingesjukhuset Karlskrona
Foto: Tino Bracin

REGIONAL REUMATOLOGI  · Bengt Lindell (Red)
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Halland
Halland har tillhörighet till både Södra och 
Västra sjukvårdsregionen. Sålunda deltar 
man som adjungerad till sektorsrådet i reu-
matologi i VGR och det är fria patientström-
mar mellan VGR och Halland sedan 1991. 

Spenshults sjukhus byggdes på 1910-ta-
let som ett sanatorium och övertogs på 
1950-talet av Reumatikerförbundet. 2014 
lades den reumatologiska verksamheten 
ned då Region Halland upphandlat reuma-
tologin från Capio Movement och verksam-
heten flyttades till Halmstad. 

Idag finns Reumatologimottagning i 
Halmstad och Varberg. Sex överläkare, tre 
deltidspensionerade specialister och två 
ST-läkare står för den medicinska kom-
petensen. Förutom detta har man även 
sjuksköterskemottagning och infusions-
enhet. Det finns också ett rehabteam med 
två fysioterapeuter och en arbetsterapeut. 
Många av medarbetarna har lång erfaren-
het och personlig kännedom om många av 
patienterna.

SYRET (de SYdsvenska REumaTeamen)
SYRET – är ett möte som äger rum i okto-
ber varje år där läkare, sjuksköterskor, fy-
sioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, 
undersköterskor och medicinska sekrete-
rare dvs reumateamen träffas någonstans i 
södra Sverige. Årets SYRET ägde rum i Kal-
mar och nästa år kommer mötet att hållas 
i Malmö. Det brukar vara föreläsningar på 
förmiddagen och på eftermiddagen träffas 
de olika professionerna på interna möten 
bl a för att diskutera aktuella problem inom 
området.

Utbildning och forskning
På läkarutbildningens T7 kommer stu-
denterna till Reumatologen SUS i Lund 

och Malmö samt till Reumatologmottag-
ningen i Helsingborg. Studenterna får 
också delta vid undervisningsronder på 
avdelning 51 i Lund. Amanuenser som bl a  
ansvarar för de praktiska undervisnings-
momenten inom reumatologin finns både 
i Lund och Malmö. 

ST-läkare finns på Reumaenheterna i 
Halmstad, Ängelholm, Helsingborg, Trelle-
borg, Kristianstad, Karlskrona och Skånes 
universitetssjukhus. ST-utbildningsdagar 
hålls minst 2-3 gånger per år i Lund och  
arrangeras av ST-studierektor för Södra 
sjukvårdsregionen. 

Forskning inom artrit, vaskulit, SLE, Sjö-
grens syndrom, reumatoid artrit och spon-
dylartriter bedrivs både på universitets-
sjukhuset och delvis på regionens andra 
sjukhus. Biobanksfilialer finns både i Lund 
och Malmö. I Lund finns även ett forsk-
ningslab med biomedicinsk analytiker och 
undersköterska. Tillgång till statistiker 
och IT-manager finns internt på kliniken. 
En forskningsassistent har anställts bl a 
för att hålla ordning på forskningen  
olika konton och procentfördelning mellan  
klinik/forskning. 

Framtiden
Inom en mycket snar framtid med åldran-
de befolkning och minskande skatteun-
derlag kommer reumatologin precis som 
andra delar inom hälso- och sjukvården 
att exponeras för ett ökat vårdbehov sam-
tidigt som både brist på pengar och perso-
nal gör att verksamheten måste förändras. 
Ett ökat samarbete inom regionen mellan 
universitetssjukhuset och reumaenheter-
na är därför av största vikt för att bibehålla 
och ge en likvärdig vård till våra patienter. 
Forskning och framsteg måste i allt högre 
grad spridas över regionen.

Jehns Christian Martineus
Sektionschef reumatologi  

Skånes universistetsjukhus 

Med bidrag från 
Tino Bracin 

Karlskrona
Abbas Burhan

Växjö
Anneli Östensson

Kristianstad
Jolanta Ziobro

Trelleborg
Helen Petri
Simrishamn

Pavlos Stamatis
Helsingborg 

Jonel Pasula 
Halmstad

Halmstad Slott och ån Nissan med skulpturen Laxen går upp av Walter Bengtsson från 1958 i förgrunden. Foto: Bengt Oberger (CC BY-SA 3.0)

REGIONAL REUMATOLOGI  · Bengt Lindell (Red)

”Ett ökat vårdbehov samtidigt 
med brist på pengar och 

personal gör att verksamheten 
måste förändras.  

Ett ökat samarbete inom  
regionen mellan universitets-
sjukhuset och reumaenheter-
na är därför av största vikt.” 
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beredningsform: Reumatoid artrit – ORENCIA® i kombination med metotrexat är indicerad för: • behandling av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit (RA) hos vuxna patienter som svarat otillräckligt på tidigare behandling 
med en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs), inklusive metotrexat (MTX) eller en TNF-hämmare. • behandling av högaktiv och progressiv sjukdom hos vuxna patienter med reumatoid 
artrit som inte tidigare behandlats med metotrexat. Vid kombinationsbehandling med abatacept och metotrexat har reduktion av progressiv leddestruktion och förbättring av fysisk funktion påvisats. Psoriasisartrit 
- ORENCIA®, ensamt eller i kombination med metotrexat (MTX) är indicerad för: • behandling av aktiv psoriasisartrit (PsA) hos vuxna patienter när svaret på tidigare DMARD-behandling inklusive MTX har varit 
otillräckligt och för vilka ytterligare systemisk behandling för psoriatiska hudskador inte krävs. Endast intravenös beredningsform: Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit – ORENCIA® i kombination med metotrexat är 
indicerad för behandling av måttlig till svår aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit ( JIA) hos pediatriska patienter från 6 års ålder och uppåt som svarat otillräckligt på andra DMARDs inklusive åtminstone en TNF-
hämmare. ORENCIA® har inte studerats hos barn under 6 år. Kontraindikationer: Allvarliga okontrollerade infektioner, som sepsis och opportunistiska infektioner. Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot 
något hjälpämne. Förpackningar: Fyra förfyllda sprutor med 125 mg abatacept i en ml lösning. Fyra förfyllda pennor med 125 mg abatacept i en ml lösning. En injektionsflaska med 250 mg pulver och en silikonfri spruta. 
Ytterligare information: ORENCIA® är receptbelagt och förmånsberättigat. För fullständig information och pris, se www.fass.se. Baserad på produktresumé: 25 juli 2017.
Bristol-Myers Squibb AB, tel: 08-7047100

1. Emery P, et al. Rheumatology 2008;47:392–8; 2. Choy EHS, Panayi GS. N Engl J Med 2001;344:907–16; 3. Emery P. Expert Opin Investig Drugs. 2003;12(4):673-681; 4. ORENCIA® produktresumé 2017
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Reumatologkliniken i Västerås är vinna-
re av Region Västmanlands arbetsmiljö-
pris Solrosen 2019. 

Priset delades ut i samband med regionfull-
mäktiges möte 22 oktober.

Motiveringen lyder:
”Reumatologkliniken är en arbetsplats 
som tidigt påbörjade arbetet med att bli en 
hälsofrämjande arbetsplats. Klinikens ar-
bete kännetecknas av god kommunikation, 
ett gott medarbetarskap, hög delaktighet, 
ett bra socialt klimat och ett engagerat och 
nära ledarskap.

Medarbetarna på Reumatologkliniken 
har gemensamt utvecklat en målbild för 
verksamheten vilket ger dem en tydlig rikt-
ning i det verksamhetsutvecklingsarbete 

som bedrivs. De drivs av en vilja att, samt 
mod att våga, utveckla nya metoder och ar-
betssätt. Genom sitt långsiktiga arbete har 
kliniken hittat ett arbetssätt där verksam-
hetsutveckling, patientsäkerhet och arbets-
miljö är integrerat med varandra samtidigt 
som de har en låg sjukfrånvaro och låg perso-
nalomsättning. Detta är tillsammans en bra 
förutsättning för att hantera de utmaningar 
som hälso- och sjukvården står inför."

Med priset, i form av diplom, medföljer 
ett vandringspris och en summa av 25 000 
kronor som ska komma hela arbetsplatsen 
till nytta. Regionen vill genom utmärkelsen 
uppmärksamma arbetsplatser som genom 
ett aktivt arbetsmiljöarbete skapar förut-
sättningar för att vara en hälsofrämjande 
arbetsplats.

Några av Reumatologklinikens medarbetare med verksamhetschef Milad Rizk till höger

REUMABULLETINEN GRATULERAR! 

ReumaBulletinen gratulerar!

Christopher Sjöwall tar emot LiU:s
Fernströmpris
Reumatologen Christopher Sjöwall 
får årets lokala Fernströmpris av Lin-
köpings universitet för sin forskning 
om den reumatiska sjukdomen SLE. 
Han tog emot utmärkelsen tillsam-
mans med andra pristagare från hela 
landet på Forskningens dag i Lund.

Motiveringen lyder:
"För sin framstående forskning 
kring systemisk lupus erytematosus 
(SLE), till stora delar baserat på en 
unik patientkohort och biobank", 
tilldelas Christopher Sjöwall vid 
Linköpings universitet årets Fern-
strömpris.

– Jag är otroligt hedrad. Utmärkelsen
uppmuntrar till fortsatt bra forsk-
ning och tillhör verkligen hela fors-
kargruppen, säger Christopher 
Sjöwall, överläkare vid reumatolo-
giska kliniken i Östergötland och bi-
trädande professor vid Institutionen 
för klinisk och experimentell medi-
cin, Linköpings universitet.

EUROPEAN 
CONGRESS OF 
RHEUMATOLOGY eular

CONGRESS.EULAR.ORG

FRANKFURT 
3-6 JUNI
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Hundra procent av allt, vi vill uppnå
Det kan ju inte gå
Sa en belackare då
Men att kämpa på
För att ett super-SRQ-mål nå
Värt ändå

SRQ är ett av de drygt hundra nationella 
kvalitetsregister som idag finns i Sveri-
ge och är samtidigt ett av de ledande med 
den högsta rankningen, det vill säga certi-
fieringsgrad 1. Den nivån och positionen 
måste varje år bekräftas och återerövras. 
Detta med datakvalitet och täckningsgrad 
är viktigt, liksom att registret även används 
och är tillgängligt på ett bra, ändamålsen-
ligt och positivt sätt för verksamheten och 
vetenskapen. 

En viktig källa för forskning 
SRQs övergripande mål är att kontinuer-
ligt förbättra behandling och uppföljning 
av patienter med reumatiska sjukdomar. 
Patienter och vårdgivare för in information 
i registret och kan sedan, även i realtid, ta 
del av patientens hälsodata och fatta ett ge-
mensamt beslut om fortsatt vård, dvs upp-
gifterna används som beslutsstöd. Registret 
fungerar också som en viktig källa för forsk-
ning för ökad kunskap vilket givetvis, inte 
bara på sikt, kan förbättra tillvaron för den 
som drabbas av reumatisk sjukdom.

På Registerforskningskonferensen nu i 
november, arrangerad bland annat av Ve-
tenskapsrådet och med drygt 200 deltaga-
re, framkom och diskuterades bland annat 
att det i Sverige finns unika möjligheter 
att forska fram ny kunskap tack vare våra 
nationella register. Bland annat nämndes 
och beskrevs rRCTs (register randomized 
clinical trials) som är avsevärt billigare,  

enklare, smidigare och går betydligt 
snabbare att utföra än företags-organise-
rade RCTs, varför de har därför goda möj-
ligheter att bli vanligare i vetenskapliga 
interventions-sammanhang, och särskilt 
i vårt land och därmed på sikt en viktig 
svensk "exportvara". 

Vi har således, på grund av flera olika po-
sitiva omständigheter såsom personnum-
mer, god datakvalitet, hög täckning, bra 
patientsamverkan, stort förtroende bland 
befolkningen mm, verkligen underlag och 
förutsättningar att i Sverige samordna så-
dana undersökningar och på så sätt kunna 
ta fram ny kunskap som även har stort in-
ternationellt intresse. 

Kardiologerna och deras nationella hjärt-
register Swedeheart har genomfört en upp-
märksammad klinisk studie, en rRCT, där 
hjärtinfarkt-patienter på akutmottagning-
en mycket snabbt (beslut fattades inom mi-
nuter) lottades in via registret till två olika 
behandlingsarmar (trombolysbehandling 
eller ej) för att sedan kunna jämföra tera-
pierna mot varandra. Flera kliniker/akut-
mottagningar i landet deltog och inom kort 
tid kunde tillräckligt många patienter in-
kluderas. Den vetenskapliga artikeln kunde 
sedan publiceras i den ansedda tidskriften 
New England Journal of Medicine. Fler rR-
CTs är nu på gång inom Swedeheart. 

Nu har även ortopederna via sitt nationella 
Frakturegister i höst startat en rRCT med 
många enheter i Sverige involverade, också 
via register-randomisering på Akutmottag-
ningen (beslut att ingå i studien fattas inom 
några timmar) där collumfrakturpatienter 
antingen behandlas med spikning eller en-
doprotesoperation. 

En verklig guldgruva 
Inom reumatologin, till exempel vid nyde-
buterad RA, har vi som regel mer tid på oss, 
åtminstone dagar, och ibland veckor. Vi be-
höver inte tillsammans med patienten fatta 
beslut att vara med i ett forskningsprojekt 
(eller inte) på en Akutmottagning. Så det-
ta är ett upprop för fler rRCTs, även inom 
SRQ. Från SRQ-kansliets sida kommer vi 
göra allt för att stötta denna typ av regis-
ter-baserade studier. I SRQ finns så myck-
et användbar data och möjligheter, och ur 
forskningssynpunkt är det en verklig guld-
gruva som vi vill stimulera att gräva i samt 
att nyttja på bästa sätt.

Nästa år 2020 firar vi SRQ 25 år. Det ska bli 
spännande och roligt. Inte minst att titta 
bakåt, vad hände egentligen?  hur gick det 
till och varför?  Men även att blicka framåt, 
det vill säga hur ska vi fortsätta utveckla + 
styra SRQ skutan? Hoppas vi ses på Regis-
terdagen 22 januari för att gemensamt fort-
sätta fundera och diskutera dessa frågor.

Livets mening är inte en utan två
Dels, flyktigt fånga lyckan som komma och gå
Dels, det stora alltet söka förstå
Även bland registrernas cortex grå vindling-
ars vrå
Tjugofem år är nu något att tänka både bakåt 
och framåt på
SRQs hundra procent 
av allt, går då kanske 
nådigt att nå!

Ralph Nisell
Registerhållare SRQ

	

Nytt från SRQ

NYTT FRÅN SRQ · Ralph Nisell 
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Man med SLE
Patienten i fråga är en 
21-årig man med asi-
atiskt ursprung som 
2004 insjuknar med 
SLE. Han har symtom 
i form av hudenga-
gemang, antikroppar mot SSA och SSB 
och får behandling med hydroxiklorokin 
(HCQ).

Anamnes 
2013 uppvisar han ökad sjukdomsaktivitet 
med proteinuri, hematuri, komplementak-
tivering (klassisk väg) och förekomst av 
anti-dsDNA-antikroppar vilket föranleder 
start av behandling med azatioprin (AZA). 
2014 sker en progress av njurpåverkan var-
för patienten genomgår njurbiopsi. Denna 
visar WHO-klass IIA och dosen AZA ökas 
till 200 mg/dygn. Senare under 2014 mins-
kas först dosen AZA och HCQ utsätts p.g.a. 
illamående. Förhöjda leverprover utreds 
med leverbiopsi som visar bild som vid 
steatos. 

På grund av bristande effekt byts under 
2015 AZA mot mykofenolatmofetil (MMF). 
Trots detta blir patienten sämre med ökad 
proteinuri (3,9 g/dygn) vilket gör att pa-
tienten genomgår en ny njurbiopsi. Denna 
visar WHO-klass V och dosen MMF ökas 
till 2g/dygn. 2016 fortsatt proteinuri var-
för beslut tas om behandling med infusi-
on cyklofosfamid. Behandlingen avbryts 
efter 3 infusioner p.g.a. rabdomyolys med 
CK-stegring och muskelsmärtor. Patienten 
får istället fortsatt behandling med MMF, 
HCQ och prednisolon. Senare under 2016 
sker en förbättring med normalisering 
av njurfunktionen, denna effekt kvarstår 
fram till våren 2018.

Under våren 2018 försämras compliance 
och patienten får åter proteinuri, hudut-
slag, stigande anti-dsDNA-antikroppar 
och ökande komplementkonsumtion. Do-
sen MMF ökas till 3g/dygn, HCQ ökas till 
400 mg/dygn och kortisondosen ökas. Un-
der sommaren stiger u-Alb/krea till 430 
mg/mmol och p-Alb sjunker till 11 g/L. 
Utredning av nydebuterad dyspné visar att 
patienten har fått en lungemboli och han 
får därför behandling med dalteparin sc. 
Provtagning påvisar inga kardiolipinanti-
kroppar. 

Hösten 2018 påbörjas behandling med ri-
tuximab 1000 mg x2 iv, u-Alb/krea sjunker 
till 50 mg/mmol efter en månad men sti-
ger därefter snabbt till 370 mg/mmol. Ef-
ter 6 månader får patienten ytterligare en 
behandlingsomgång med rituximab 1000 
mg x2 iv. U-Alb/krea sjunker till 130 mg/
mmol men stiger därefter snabbt till 490 
mg/mmol. Han får fortsatt  behandling 
med MMF 3g/dygn, HCQ 400 mg/dygn 
och prednisolon 20 mg/dygn. 
Under 2019 har han fortsatt proteinuri.  
Patienten drabbas ånyo av lungemboli, 
dosen dalteparin ökas. Patienten försäm-
ras och får diskoida utslag i ansiktet, and-

ningskorrelerad bröstsmärta, lungrönt-
gen visar pleuravätska och han inlägges 
på reumatologavdelningen. Provtagning 
visar u-Alb/krea 524 mg/mmol, p-Alb 16 
g/l, komplement klassisk väg 17%, anti-ds-
DNA-antikroppar 1304 kE/l. Månaden 
innan inläggningen stiger krea från 94 till 
266 μmol/l. 

Frågor

1. Vilken behandling vill du ge  
patienten?

För fortsättning se sid 30

Ur vardagen

UR VARDAGEN · Ioannis Parodis (Red)

SLE-reflektioner i konst på Coca cola company under årets ACR-kongress i Atlanta, USA. 
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Fortsättning fallbeskrivningar sid 29.

Då patienten har nefrotiskt syndrom, 
lågt p-Alb, pågående behandling med 
högdos dalteparin p.g.a. lungemboli och 
inga kardiolipinantikroppar beslutas att 
inte göra någon ny njurbiopsi. Bedöm-
ningen är att patienten har en behand-
lingsresistent SLE-nefrit.

Behandling inleds med metylpredniso-
lon-pulsar 1 g/dag under 3 dagar. Däref-
ter beslutade vi att ge remissionsindu-
cerande  behandling i form av Velcade® 
(bortezomib, 1,3 mg/m³) och dexameta-
son (20 mg/dygn) enligt myelomproto-
kollet, 2 cykler á 21 dagar (behandling 
dag 1, 4, 8, 11 följt av 10 dagars behand-
lingsfritt intervall). Velcade® gavs som 
subkutan injektion, samtidigt och dagen 
därpå fick patienten t. dexametason 20 
mg. Vidare fick patienten infektionspro-
fylax i form av aciklovir 400 mg x 2 från 
dag 1 och 3 månader framåt samt Pen-
tacarinat®- inhalationer 1 gång/månad. 

I samband med första cykeln fick pa-
tienten lättare leverpåverkan med 
ALAT och γGT-stegring varför dosen 
dexametason reducerades till 10 mg/
dygn i slutet av cykel 1 och under cykel 
2. Under vårdtiden är patienten mesta-
dels sängliggande p.g.a. uttalad trötthet, 
anemi (Hb 83 g/L), han får Aranesp® 
och blodtransfusion. Vidare har han 
nefrotiskt syndrom, förhöjt blodtryck, 
man ger furosemid och tillägg av flera 
blodtryckssänkande läkemedel samt 
vätskerestriktion. Han får hyperkalemi 
som behandlas med Resonium®. Under 
cykel 2 blir patienten lös i magen under 
några dagar, sannolikt p.g.a. Velcade®. 

Patienten förbättras långsamt, de diskoi-
da utslagen försvinner och han blir 
piggare. Efter 5 veckor har u-Alb/krea 
sjunkit till 42 mg/mmol, p-Alb stigit till 
28 g/l, anti-dsDNA sjunkit till 90 kE/l 
och komplement klassisk väg normalise-
rats till nu 94%. Patienten mår bra, krea 
har sjunkit till 115 μmol/l, och fortsätter 
med MMF 2g/dygn, HCQ 400 mg/dygn, 
prednisolon 10 mg/dygn (nedtrappning 
framöver) samt, med start tio dagar efter 
avslutad Velcade®-kur, Benlysta® iv var 
4e vecka.

En alternativ behandling som vi över-
vägde var tillägg av t. Prograf® (tacro-
limus) i kombination med MMF. Då 
patienten snabbt försämrades valde vi 
dock en mer potent behandling i form 
av Velcade®. Velcade® är en protea-
som-hämmare (26S-proteasomen) och 
används vid behandling av multipelt 
myelom. 26S-proteasom är ett protein-
komplex som bryter ner ubiquitinerade 
proteiner och är viktig för cellens ho-
meostas. Inhibering av proteasom leder 
till cellcykelarrest och apoptos. Vid be-
handling går plasmaceller i apoptos och 
interferonsystemet hämmas vilket har 
betydelse vid SLE. Efter avslutad kur 
stimuleras återbildningen av plasmacel-
ler varvid höga nivåer B-cell activating 
factor (BAFF) kan detekteras i serum. 
För att motverka denna effekt får pa-
tienten uppföljande behandling i form 
av Benlysta®. Velcade® har flera kända 
biverkningar som t.ex. neuropati varför 
behandlingen endast ska övervägas vid 
svårbehandlad sjukdom.

Referenser:
Alexander et al. The proteasome inhibiti-
or bortezomib depletes plasma cells and 
ameliorates clinical manifestations of 
refractory systemic lupus erythematosus. 
ARD, 2015.

Sjövall et al. Successful treatment of re-
fractory systemic lupus erythematosus 
using proteasome inhibitor bortezomib 
followed by belimumab: description of 
two cases. Lupus, 2017.

Uppsala november 2019

Dag Leonard, MD PhD
Lilian Vasaitis, MD PhD

Lars Rönnblom, MD Professor

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

Skicka in en kort sammanfattning, 
stimulerande frågor och facit till 
ioannis.parodis@sll.se.
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IOANNIS PARODIS
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Cimzia® (certolizumabpegol), 200 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta, förfylld injektionspenna och kassett för dosdispenser. Rx. Immunsuppressiva medel, TNF-alfa hämmare (L04AB05).
Indikationer: Reumatoid artrit: Cimzia, i kombination med metotrexat (MTX), är indicerat för: - behandling av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit (RA) hos vuxna patienter när behandling med sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD) inklusive 
metotrexat är otillräcklig. Cimzia kan ges som monoterapi vid intolerans mot metotrexat eller om fortsatt behandling med metotrexat är olämplig. - behandling av svår, aktiv och progredierande reumatoid artrit (RA) hos vuxna som inte tidigare behandlats med 
metotrexat eller andra sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD). Cimzia har visats minska progressionshastigheten av ledskador mätt med röntgen och förbättra fysiska funktioner när det ges tillsammans med metotrexat. Axial spondylartrit: 
Cimzia är indicerat för behandling av vuxna patienter med svår aktiv axial spondylartrit, innefattande: Ankyloserande spondylit (AS) (även kallad radiologisk axial spondylartrit): Vuxna med svår aktiv ankyloserande spondylit som haft ett otillräckligt svar på, eller 
är intoleranta mot behandling med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Axial spondylartrit utan radiologiska tecken på AS (även kallad icke-radiologisk axial spondylartrit): Vuxna med svår aktiv axial spondylartrit utan radiologiska tecken på 
AS men med objektiva tecken på inflammation genom förhöjt CRP och/eller MR, som haft ett otillräckligt svar på, eller är intoleranta mot NSAID. Psoriasisartrit: Cimzia, i kombination med metotrexat, är indicerat för behandling av aktiv psoriasisartrit hos vuxna 
patienter när behandling med sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD) haft otillräcklig effekt. Cimzia kan ges som monoterapi vid intolerans mot metotrexat eller om fortsatt behandling med metotrexat är olämplig. Plackpsoriasis: Cimzia är 
indicerat för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna patienter som behöver systemisk behandling. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Aktiv tuberkulos eller andra svåra infektioner såsom 
sepsis eller opportunistiska infektioner. Måttlig till svår hjärtsvikt (NYHA klass III/IV). Varningar: Behandling med Cimzia får inte initieras hos patienter med en kliniskt signifikant aktiv infektion, inklusive kroniska eller lokala infektioner, tills infektionen är under 
kontroll. Patienter måste övervakas noggrant med avseende på tecken och symtom på infektioner, inklusive tuberkulos före, under och efter behandling med Cimzia. Patienter ska testas för HBV-infektion innan behandling med Cimzia påbörjas. För patienter 
som testats positivt för HBV-infektion rekommenderas konsultation hos läkare som är specialist på behandling av hepatit-B. Hematologiska biverkningar, inklusive medicinskt signifikant cytopeni (leukopeni, neutropeni, lymfopeni), har rapporterats med Cimzia. 
Eftersom tumörnekrosfaktor (TNF) medierar inflammation och modulerar cellulär immunrespons, finns risken att TNF-antagonister, inklusive Cimzia, orsakar immunsuppression som påverkar värdförsvaret mot infektioner och maligniteter. Levande vacciner ska inte 
ges samtidigt med Cimzia. Kombination av certolizumabpegol och anakinra eller abatacept rekommenderas ej. Fertilitet, graviditet och amning: Användning av ett effektivt preventivmedel ska övervägas för kvinnor i fertil ålder. För kvinnor som planerar att 
skaffa barn kan fortsatt användning av preventivmedel övervägas i 5 månader efter den sista Cimziadosen p.g.a. dess elimineringshastighet, men kvinnans behov av behandling bör även tas i beaktande. Prospektivt insamlade data från över 500 gravida kvinnor 
som exponerats för Cimzia, och där utfallen från graviditeterna är kända, inklusive över 400 gravida kvinnor som exponerats under den första trimestern, tyder inte på någon missbildande effekt av Cimzia. Dock är de tillgängliga kliniska erfarenheterna alltför 
begränsade för att man med rimlig säkerhet ska kunna dra slutsatsen att det inte finns en ökad risk förknippad med administrering av Cimzia under graviditet. På grund av hämningen av TNFα, Cimzia administrerat under graviditet kan påverka normalt immunförsvar 
hos nyfödda. Cimzia ska endast användas under graviditet om det finns ett kliniskt behov. I en klinisk studie behandlades 16 kvinnor med certolizumabpegol under graviditeten. Plasmakoncentrationerna av certolizumabpegol som mättes hos 14 spädbarn vid 
födseln låg under detektionsgränsen i 13 prover; ett låg på 0,042 mikrog/ml med ett förhållande mellan spädbarn och moderplasma på 0,09 % vid födseln. Vid vecka 4 och vecka 8 låg koncentrationen hos alla spädbarnen under detektionsgränsen. Den kliniska 
betydelsen av låga nivåer av certolizumabpegol för spädbarn är okänd. I en klinisk studie med 17 ammande kvinnor som behandlats med Cimzia observerades minimal överföring av certolizumabpegol från plasma till bröstmjölk. Följaktligen kan Cimzia användas 
under amning. Beredningsform och förpackning: Injektionsvätska, lösning, 200 mg/ml i förfylld spruta. Varje förpackning innehåller 2 sprutor à 1 ml och 2 desinfektionsservetter. Injektionsvätska, lösning 200 mg/ml i förfylld injektionspenna. Varje förpackning 
innehåller 2 pennor à 1 ml och 2 desinfektionsservetter. Injektionsvätska, lösning, 200 mg i kassett för dosdispenser. Varje förpackning innehåller 2 kassetter à 1 ml och 2 desinfektionsservetter. Behandling ska initieras och övervakas av specialistläkare med 
erfarenhet av diagnostisering och behandling av de sjukdomstillstånd som Cimzia är indicerat för. Särskilda förvaringsanvisningar: Förvaras i kylskåp (2-8 °C). Kan förvaras vid rumstemperatur (högst 25 °C) under en enda period på högst 10 dagar med skydd 
mot ljus. Måste användas eller kasseras i slutet av denna period. Förmån: 2 förfyllda sprutor, 2 förfyllda injektionspennor, 2 kassetter för dosdispenser: F. 5x2 förfyllda injektionspennor: EF. Vid nyinsättning av TNF-Hämmare subventioneras Cimzia endast för 
patienter där etanercept inte är lämpligt. Denna begränsning gäller vid indikationerna reumatoid artrit, axial spondylartrit och psoriasisartrit.
Datum för översyn av produktresumé: 2019-06-27. För fullständig information, varningsföreskrifter och aktuella priser se www.fass.se 
UCB Pharma AB, Klarabergsgatan 29, 11121 Stockholm. Tel 040-294900. SE-P-CZ-nraxp-1900001, Oktober 2019

Changes in non-biologic 
background medication 
(NBBM: standard care), 
permitted at any point*

 
Background medications included NSAIDs, 
conventional disease-modifying anti-rheumatic 
drugs such as sulfasalazine, methotrexate, 
hydrochloroquine, oral and intravenous 
corticosteroids, and opioid and non-opioid 
analgesics2

C-axSpAnd

C-axSpAnd is the first 52-week placebo-controlled study of CIMZIA® 
in patients with active nr-axSpA and objective signs of inflammation2

* Switch to open-label CIMZIA® (or other biologic), or background medication changes, were permitted at any point, although changes before Week 12  
were discouraged. No switches to open-label treatment occurred between baseline and Week 12. ASDAS-MI and ASAS40: Non-responder imputation.

References: 1. Cimzia® Product of summery characteristics, June 2019; 2. Deodhar A et al. Arthritis Rheum 2019; doi: 10.1002/art.40866;  
3. van der Heijde D et al. Ann Rheum Dis. 2009;68:1811–1818, 4. Machado P et al. Ann Rheum Dis 2011;70:47–53; 5. Nesbitt A, et al. Inflamm  
Bowel Dis 2007;13(11):1323-1332; 6 Pasut G. BioDrugs 2014;28 (suppl 1):S15-S23; 7. Porter C, et al. J Reprod Immunol 2016;116:7-12

Axial spondyloarthritis: Cimzia is indicated for 
the treatment of adult patients with severe 
active axial spondyloarthritis, comprising: 
Ankylosing spondylitis (AS) (also known as 
radiographic axial spondyloarthritis) Adults 
with severe active ankylosing spondylitis who 
have had an inadequate response to, or are 
intolerant to nonsteroidal anti-inflammatory 
drugs (NSAIDs). Axial spondyloarthritis without 
radiographic evidence of AS (also known as non-
radiographic axial spondyloarthritis) Adults with 
severe active axial spondyloarthritis without 
radiographic evidence of AS but with objective 
signs of inflammation by elevated C-reactive 
protein (CRP) and /or magnetic resonance 
imaging (MRI), who have had an inadequate 
response to, or are intolerant to NSAIDs.1 sec. 4.1

UCB Pharma AB
Klarabergsgatan 29 

11121 Stockholm 
Tel: 040-294900  

E-post: Info-ucbnordic@ucb.com

ASDAS Components3:  
Back pain - Duration of 
morning stiffness - Patient’s 
Global Assessment of 
Disease Activity - Peripheral 
pain/swelling – CRP

Modified by UCB after ref. 4

Made by UCB based on data from the SPC1

CIMZIA® + NBBM
n=159

Placebo + NBBM
n=158

High 
Disease Activity

Low 
Disease Activity

Very High 
Disease Activity4

Inactive 
Disease

<2.1<1.3 >3.5

Major Improvement (MI)3 = change ≥2.0 units vs baseline

CIMZIA® + NBBM
n=159

47% 7% 57% 16%

Primary Outcome:  
ASDAS-MI at Week 52 (p<0.001)1,2

Secondary Outcome:  
ASAS40 at Week 52 (p<0.001)1,2

Placebo + NBBM
n=158

Cimzia® is an  
FC-free biologic for 

the treatment of 
axSpA5-7
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23 jan SRF:s Riktlinjedag 2020
 22 januari
 Stockholm

12 mars RULe & RUCh Reunion
 12-13 mars
 Stockholm

25 mars The 12th European Lupus Meeting
 25-27 mars
 Brügge, Belgien

30 mars SK-kurs: Reumatologisk immunologi
 30 mars – 3 april
 Göteborg

5 maj Översiktskurs i Reumatologi
 5 – 8 maj
 Uppsala 

7 maj Nationella ST-dagar i Reumatologi
 7 – 8 maj
 Umeå 

14 maj Cutting Edge Rheumatology
 14 maj
 Lund

3 juni EULAR 2020
 3-6 juni
 Frankfurt, Tyskland

2 sep Scandinavian Congress of Rheumatology
 2-5 september
 Ålesund, Norge

23 sep Reumadagarna 2020
 23- 25 september
 Stockholm

6 nov ACR 2020
 6-10 november
 Washington D.C., USA



Celgene AB | Box 1014 | 164 21 Kista | Telefon: 08-703 16 00 | www.celgene.se

*  inom godkända indikationer, som t ex symtom i hud, hårbotten, naglar, klåda, ömma/
svullna leder, entesit och daktylit.2 ** Baserat på säkerhetsdata från pivotala studier, 
utvärderade av EMA.

Referenser: 1. Data on file, Celgene 2019. 2.Otezla Summary of product characteristics, European 
Medicines Agency, August 2019. 3. Papp K et al, J Am Acad Dermatolog 2015; 73: 35–49. 4. Kavanaugh 
A et al. Ann Rheum Dis 2014; 73: 1020–1026. 5. Cather and Horn, Clin Invest 2015; 9: 777–791.   
6. Crowley, et al. abstract #4927 presented at the 75th AAD conference; 2017; Orlando, FL.  
7. Kavanaugh et al. Arthritis Research & Therapy (2019) 21: 118. 

Otezla (apremilast) 10 mg, 20 mg, 30 mg filmdragerade tabletter. ATC kod: L04AA32. 
Farmakoterapeutisk grupp: immunsuppressiva medel, selektiva immunsuppresiva medel. ℞, (F). 
Indikationer: För behandling av aktiv psoriasisartrit hos vuxna patienter som har visat otillräckligt 
svar eller som har varit intoleranta mot tidigare DMARD-behandling, ensamt eller i kombination med 
sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs), för behandling av måttlig till svår kro-
nisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som inte svarat på eller som har någon kontraindikation mot 
eller är intoleranta mot annan systemisk behandling inklusive ciklosporin, metotrexat eller psoralen 
och ultraviolett A ljus (PUVA). Dosering: Rekommenderad dos är 30 mg peroralt två gånger dagli-
gen med ca 12 timmars mellanrum (morgon och kväll). Se dostitreringsschema för initial titrering, i 
SPC. Behandling med Otezla ska initieras av specialister med erfarenhet av diagnos och behand-
ling av psoriasis eller psoriasisartrit. Kontraindicerat vid graviditet. Graviditet ska uteslutas innan 

behandling påbörjas. Ska inte användas under amning. Varningar och försiktighet: Svår diarré, 
illamående och kräkningar förekommer. Äldre patienter ≥65 år kan ha en högre risk för komplikatio-
ner som svår diarré, illamående och kräkningar, behandlingen med apremilast kan behöva avbrytas. 
Ökad risk för psykiska störningar som sömnlöshet och depression. Suicidala tankar och beteenden, 
inklusive självmord, har observerats hos patienter med eller utan tidigare depression. Riskerna och 
nyttan med att inleda eller fortsätta en behandling ska beaktas noga om patienter redogör för tidigare 
eller befintliga psykiska symtom eller om samtidig behandling med andra läkemedel som kan orsaka 
psykiska händelser planeras. Patienter och vårdgivare ska instrueras att meddela den förskrivande 
läkaren om eventuella förändringar avseende beteende eller humör samt om suicidala tankar. Om 
patienter drabbas av nya eller försämrade psykiska symtom, eller om suicidala tankar eller själv-
mordsförsök identifieras, bör behandlingen med apremilast avbrytas. Vid gravt nedsatt njurfunktion 
ges reducerad dos, 30 mg en gång dagligen. Underviktiga bör kontrollera sin vikt regelbundet. Ska 
inte användas under amning. Innehåller laktos. Patienter med galaktosintolerans, total laktasbrist eller 
glukos-galaktosmalabsorption bör inte använda detta läkemedel. Förpackningar och förmån: Vid 
behandling av plackpsoriasis subventioneras Otezla enligt indikation. Vid behandling av aktiv psori-
asisartrit subventioneras Otezla men med begränsningen endast i monoterapi. Startförpackning 27 
tabletter: 4 × 10 mg, 4 × 20 mg och 19 × 30 mg. Standardförpackning (30 mg) 56 tabletter. Texten 
är baserad på produktresumé: 2019-08-23. För fullständig information om dosering, varningar 
och försiktighet, biverkningar och pris, se www.fass.se.P
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400 000 patienter har behandlats  
med Otezla över hela världen1

+  �Effekt�på�olika�sjukdomsmanifestationer2*

+ En�tablettbehandling�utan�krav�på�screening�eller�monitorering2**

+ Bibehållen�säkerhetsprofil�under�5�år2–7

EN TABLETTBEHANDLING FÖR 
PSORIASIS och PSORIASISARTRIT2
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Metojectpen® injektionspenna
 Färdig att använda

   Tillgänglig i 10 olika doser

 Säkerhetsmekanism som 
   minskar risken för oavsiktliga   
   nålstick

 Hög koncentration, vilket ger   
   låg volym

   Finns som singelpack och 
   6-pack*
   *6-pack ej tillgängligt för 27,5 mg och 

      30 mg

   

Lägg i en högre växel!
Metojectpen® (metotrexat) subkutan injektion

metotrexat

Metojectpen® 7,5-30 mg injektionsvätska, 
lösning i förfylld injektionspenna (metotrexat)

Indikationer: Metojectpen® är indicerat för behandling av aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter, polyartritiska former av svår, aktiv juvenil idio-
patisk artrit, när behandling med NSAID-preparat (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel) gett inadekvat svar, måttlig till svår psoriasis hos 
vuxna patienter som är kandidater för systemisk behandling, och svår psoriasisartrit hos vuxna, samt lindrig till måttlig Crohns sjukdom, antingen 
ensamt eller i kombination med kortikosteroider, hos vuxna patienter refraktära eller intoleranta mot tiopuriner. Dosering: Metojectpen® ges som 
injektion 1 gång per vecka. Individuell dosering. Förpackningsstorlekar: Förfyllda injektionspennor innehållande 0,15 ml (7,5 mg), 0,2 ml (10 mg), 0,25 
ml (12,5 mg), 0,3 ml (15 mg), 0,35 ml (17,5 mg), 0,4 ml (20 mg), 0,45 ml (22,5 mg), 0,5 ml (25 mg), 0,55 ml (27,5 mg) eller 0,6 ml (30 mg) lösning 
finns i förpackningar med 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15 och 24 förfyllda injektionspennor. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att 
marknadsföras. Metojectpen® är receptbelagd och ingår i förmånssystemet. ATC-kod: L04AX03. Datum för översyn av produktresumé: 2018-10-12.

För fullständig produktinformation och priser hänvisas till www.fass.se

Medac     Malmöhusvägen 1, 211 18 Malmö           Tel: 0340 - 64 54 70           info@medac.se           www.medac.se
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metotrexat

Instruktionsfilm för subkutan injektion av 
Metojectpen® 50 mg/ml finner du på 

www.medicininstruktioner.se

7,5 mg

10 mg

12,5 mg

15 mg

17,5 mg

20 mg

22,5 mg

25 mg

27,5 mg

30 mg


