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Att satsa på forskning är
att satsa på framtiden
Det är till forskning personer med reumatiska sjukdomar sätter sin förtröstan, både
för sin egen skull men också för sina barns. Reumatikerförbundet samlar in pengar
som delas ut som anslag till forskning om de reumatiska sjukdomarna.
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Forskningsrapporten presenteras de 91 forskningsprojekt som Reumatikerförbundet valt
att stödja under 2018. Här får du möta några av
forskarna och läsa om deras forskningsprojekt.
Även Reumatikerförbundets riktade satsningar
presenteras. Reumatikerförbundet utbildar sedan
flera år forskningspartners som medverkar i olika
forskningsprojekt. En av våra forskningspartners
berättar i rapporten om sitt uppdrag.
Reumatikerförbundets huvudsakliga stöd till forskning är att ge anslag till projekt med hög vetenskaplig kvalitet, där patientnytta prioriteras. Reumatikerförbundets Vetenskapliga nämnd bedömer de
inkomna ansökningarna om forskningsanslag.
Nämnden består av erfarna forskare inom olika
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områden såsom klinisk forskning, immunologi,
basal forskning samt vårdforskning. Beslutande
organ för all verksamhet inom Reumatikerförbundet
är Förbundsstyrelsen. Till sin hjälp har de Reumatikerförbundets Forskningsråd som är rådgivande när
det gäller riktade satsningar på särskilda forskningsområden och stöd för forskningsmiljöer.
Vi önskar dig trevlig läsning och ber dig att fortsätta
skänka gåvor till Reumatikerförbundet, som genom
stöd till forskning bidrar till: ”Ett bra liv för alla
reumatiker och lösningen på reumatismens gåta”.
Forskningsavdelningens medarbetare:
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Nyfikenhet driver
forskningen framåt
Många forskare drivs av nyfikenhet och en önskan om att få svar på
frågeställningar. För varje svar uppstår nya frågeställningar. På det sättet
fortsätter kedjan genom åren. Här möter vi några forskare som arbetar
med att förbättra livet för personer med reumatisk sjukdom. De infogar
små bitar i det stora pusslet som kommer att leda till bot mot reumatisk
sjukdom.

Forskningsrapport
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Anca Catrina tillträdde hösten 2017
som chef vid Karolinska Institutets
avdelning för reumatologi i Solna.
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”Det kostar mycket pengar att bedriva högkvalitativ
forskning i världsklass som vi gör här på KI, och det
hade inte gått utan pengarna från Reumatikerförbundet.”

Målet är att kunna förebygga ledgångsreumatism
Genom att förstå sjukdomen bättre, och hur den uppkommer, hoppas forskaren
Anca Catrina kunna utveckla metoder för att stoppa att ledgångsreumatism bryter
ut. Ett sätt kan vara att använda redan godkända läkemedel som prevention.

M

Text: Fredrik Hed

ånga patienter som kommer till Anca
Catrina blir tillfrågade om de vill vara
med i vetenskapliga studier. Och
nästan alla tackar ja.
– Utan patienterna skulle det inte gå, de är väldigt
viktiga för oss, säger Anca Catrina, läkare och
professor i reumatologi vid Karolinska Institutet,
KI, i Solna.
Hon tillträdde hösten 2017 som chef på KI för den
reumatologiska forskningen, och efterträdde Ingrid
Lundberg som gick i pension. Under lång tid har hon
studerat ledgångsreumatism, reumatoid artrit (RA).
I hennes forskning har hon kunnat visa att det händer mycket i kroppen lång tid innan själva sjukdomen
bryter ut.
– Vi har kunnat visa att till exempel både gener
och luftföroreningar kan aktivera immunförsvaret.
Sedan bildas antikroppar som kan göra att sjukdomen sätter igång. Men troligen är det bara vissa
antikroppar som gör att man utvecklar sjukdom.
Det gäller att identifiera just vilka antikroppar som
är inblandade.
Med tiden har hennes forskning mer och mer
inriktas mot tidiga insatser vid RA.
– Vi tittar mycket på hur vi ska kunna hitta
personer i befolkningen med högre risk att utveckla
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sjukdom, hur vi ska kunna hitta dem tidigt, i primärvården, innan sjukdomen har brutit ut, och vilka
åtgärder vi ska sätta in för att bromsa upp sjukdomen
från att bryta ut.
Forskningen kallas translationell (översättande) och
går ut på att kombinera laboratorieforskning, klinisk
forskning i vården med epidemiologisk forskning,
där forskarna undersöker sambanden mellan ohälsa
och de faktorer som ökar risken för ohälsa. Målet
är att kunna förebygga sjukdom, men det ligger lite
längre fram i tiden. Det är fortfarande mycket att
förstå kring sjukdomen innan effektiv prevention
kan börja studeras och testas ordentligt.
– När primärvården remitterar patienter till oss
har många av dem smärta. De testar också positivt
på blodprov som vi tar, där vi tittar på speciella antikroppar som fungerar som sjukdomsmarkörer. De
har ömma leder, men de är inte svullna ännu. Dessa
personer ligger i riskzonen och kommer att följas.
De får information, smärtlindring men ingen specifik
behandling, och möjlighet att snabbt komma tillbaka
om de blir sämre.
– Då kan vi ta snabba beslut, och sätta in olika
åtgärder för att se om vi kan bromsa sjukdomen.
En sak som hon redan har studerat i möss är att ge
dem injektioner med bisfosfonater, ett läkemedel

Anca Catrina

Titel: Professor i reumatologi,
avdelningschef Avdelningen
för reumatologi, Karolinska
Institutet, Solna, FoU- ansvarig
på patientområde Gastro, Hud,
Reuma, Tema Infektion och
inflammation vid Karolinska
Universitetssjukhuset, samt
på Centrum för reumatologi,
Stockholm.

Forskning: Vi riktar in oss
på att förstå hur gener och
omvärldsfaktorer kan interagera och leda till sjukdomstecken utanför lederna
(såsom i lungor och immunsystem) och först i nästa steg
en inflammation lokalt i leden.
Genom detta hoppas vi kunna
hitta nya medel för att tidigt
behandla och så småningom
bota ledgångsreumatism.

Drivkraft: Nyfikenhet,
att hitta svar på tidigare
obesvarade frågor och på
det sättet bidra till att
människors och patienters
liv förbättras.
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som används vid benskörhet, osteoporos. Genom
att ge bisfosfonater till möss som har ledvärk och
antikroppar, som personerna beskrivna ovan, kan
smärtan lindras, medan de möss som får vanliga
smärtstillande mediciner upplever ingen effekt alls.
– Mot slutet av 2018 hoppas jag att vi kan börja
testa detta på några människor, att ge dem infusion
(dropp) med bisfosfonater, för att se om de får mindre
ledvärk och om insjuknandet fördröjs. Fungerar det
som tänkt kan det på sikt fungera som prevention,
säger Anca Catrina.
Anca Catrina läste medicin i Rumänien och fastnade
för reumatologi redan på universitetet. På 1990talet hände det mycket spännande inom reumatologin, bland annat utvecklingen av de första biologiska läkemedlen (TNF alfa-hämmarna), där den
svenske läkaren och forskaren Lars Klareskog på KI
var drivande.
– Det finns en lång och stor tradition av reumatologisk forskning här på KI, och det bidrog till att

jag flyttade till Sverige 2003. Anca Catrina är en av
många forskare som får ekonomiskt stöd från
Reumatikerförbundet. 2018 fick hon totalt nästan
400 000 kronor.
– Det är mycket pengar och jag är väldigt glad
och tacksam för det. Det kostar mycket pengar att
bedriva högkvalitativ forskning i världsklass som vi
gör här på KI, och det hade inte gått utan pengarna
från Reumatikerförbundet.
Hon berättar också att så stora anslag är ett
erkännande för att hennes arbete betyder mycket för
många. Som ytterligare bevis att hennes forskning är
i världsklass fick hon när hon förra året tilldelades ett
europeiskt forskningsanslag från EU, ett så kallat ERC
Consolidator Grant, på hela 2 miljoner euro (nästan
20 miljoner kr), för att kunna forska ännu mer kring
tidiga insatser för att förebygga att RA-sjukdomen
bryter ut.
– Det är hedrande och det möjliggör fortsatt
forskning, säger Anca Catrina.

Anca Catrinas forskarsgrupp där
forskningspartner Eva C Johansson
är en självklar medlem.
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”Studenter och yngre forskare, de som normalt inte träffar
patienter, har många gånger kommit fram och sagt att det
var bra att få träffa mig och att det gett dem nya vinklar.”

De tar till sig mina synpunkter
Som forskningspartner använder Eva C Johansson sina egna tråkiga erfarenheter av att
ha ledgångsreumatism till något bra istället. Till exempel att påminna forskarna att det
finns människor bakom diagnoserna som kan ha direkt nytta av forskningen.

E

Text: Fredrik Hed

va C Johansson är 57 år gammal och bor i
Bagarmossen i södra Stockholm. Hon fick
ledgångsreumatism, reumatoid artrit (RA),
redan 1991, och fick direkt behandling för
sin aggressiva sjukdom. Men det var först mot slutet
av 1990-talet som alla diagnoskriterier uppfylldes.
– Sjukdomen har haft enorm påverkan på mitt liv.
År 2012 fick jag behandling med biologiska läkemedel. Så när tröttheten äntligen släppte efter 20 år,
vände jag de årens skiterfarenheter och kroppsliga
begränsningar till något meningsfullt och till att
skapa mervärde för forskare och patienter. Jag
kände en stark motivation att göra något bra. Hon
valde då att genom Reumatikerförbundet utbilda
sig till forskningspartner. Som forskningspartner är
man med och påverkar forskningsprojekts upplägg
och genomförande med sin unika kompetens och
erfarenhet som patient. Man fyller även en viktig roll
som länk mellan forskningen, Reumatikerförbundet
och allmänheten.
Sedan 1995 arbetar Eva C Johansson som översättare
av främst engelskspråkig dramatik för teater, och
skriver också egna verk. Hon har tidigare arbetat som
färgare och patinatör på Stockholms Stadsteater, samt
som mimskådespelare hos Mimensemblen i Stockholm.

Forskningsrapport

– Som gammal teaterarbetare är jag van att byta
perspektiv, att kunna tänka om. Det har jag nytta
av med min sjukdom och i mitt engagemang som
forskningspartner.
Hennes första projekt som forskningspartner var
med Anca Catrina år 2013.
– Det var en bra kemi mellan oss från start och
genom arbetet med EuroTEAM-projektet ingår jag
nu som patientrepresentant i Ancas forskargrupp.
Sedan dess har hon haft flera både små och stora
uppdrag.
– Eftersom jag vurmar för språk och kommunikation arbetar jag med det även som forskningspartner. Hur man gör det komplexa mer förståeligt.
Det första projektet där hon mötte Anca Catrina och
forskargruppen var EuroTEAM, ett stort EU-projekt
som arbetade med tidig diagnos och användningen
av biomarkörer, till exempel blodprover, för att ställa
diagnos.
– I EuroTEAM-gruppen var vi sex forskningspartners
från början, men det växte till nio på slutet. Jag fick
komma med feedback på loggan och enkäter och
delta i diskussioner kring informationsmaterial.

Eva C Johansson

Titel: Översättare, dramatiker.

Forskningsprojekt som jag
deltar i: Forskningspartner i
EuroTEAM, Ultra-DD, PREFER
och RTCure.

Drivkraft: Göra nytta med
min RA-erfarenhet, utveckla
kommunikation och arbetsmetoder för patientmedverkan, bidra i etikfrågor.
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Tillsammans med en forskare i Birmingham skrev
jag en populärvetenskaplig text om metabolomics
– att studera små molekyler som blir över efter
kemiska processer i kroppen.
Eva C Johansson deltar i flera forskarmöten (Ancas
grupp och andras) där rapporter och projekt
diskuteras. Hon lyssnar, får frågor av forskarna och
delger sina erfarenheter av RA, patientinformation
samt andra projekt hon sitter med i.
– Som forskningspartner är jag inte med och
planerar studier, men väl utförandet av studien, hur
delar av arbetet bäst görs. Samtalen med forskarna
skapar ringar på vattnet och jag märker på dem att
de lyssnar på mig och tar till sig mina synpunkter.
Eva ser det som en ynnest att ha fått förtroendet
att gå runt i korridorerna där forskarna arbetar, att
sitta med och lyssna på deras presentationer.
– De tycker att det är helt ok att jag sitter med
och lyssnar och ställer ”dumma” frågor, så att jag
förstår och kan förklara för andra. Det är ett utbyte
oss emellan och vi utvecklar varandra. Även om
systemet med forskningspartners finns i många
länder är det inte speciellt välkänt. Vid Karolinska
Institutet, KI, i Stockholm, där Eva är verksam som
forskningspartner, träffar hon också många gästforskare och berättar för dem hur det fungerar med
forskningspartners.
– Många känner inte alls till det. En del har ett
visst hum om det men har inte arbetat med det.
Sverige går i framkant av denna utveckling.
En viktig aspekt med uppdraget tycker hon är att
påminna forskarna att det alltid finns en människa
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bakom diagnosen. Och att människor med samma
diagnos inte är lika.
– Studenter och yngre forskare, de som normalt
inte träffar patienter, har många gånger kommit fram
och sagt att det var bra att få träffa mig och att det
gett dem nya vinklar. Bland annat har hon arbetat
med att få forskarna att inse problemet med att
använda krigsmetaforer.
– Att se sin kropp som ett slagfält är kontraproduktivt. Det är bättre att höja blicken och
använda andra uttryck. Jag ser min kropp som
ett hus med mer eller mindre kompetent personal.
– Som forskningspartner kan jag putta dem i en
liten annan riktning och ge dem nya insikter. Hon
är övertygad om att hennes och andra partners
arbete kommer gagna andra patienter genom att de
är bryggan till det obegripliga och kan förklara för
lekmän på ett lite annat sätt.
– Ju mer komplicerad forskningen är, desto
viktigare är det att kunna förklara på ett begripligt
sätt. De flesta forskare är öppna och positiva till att
inkludera forskningspartners i sina projekt.
– Den gränsöverskridande dialogen är viktig.
Därför försöker jag poängtera för forskarna att mingla
och skapa spontana förändringsgörande samtal.
Har detta engagemang ändrat synen på din egen
sjukdom?
– Den kunskap jag får har bekräftat många av
mina tankar och funderingar kring varför jag blev
sjuk, hur sjukdom bryter ut vid en viss gräns, och hur
det faller ut för olika människor. Det är många pussel
bitar som har fallit på plats.

Reumatikerförbundet

FORSKNINGSRAPPORT 2018
Porträtt

”I förlängningen vill jag förstå hur tarmen påverkar
det systemiska immunförsvaret och hur det uttrycks
vid reumatisk sjukdom.”

Studerar hur kosten kan
påverka reumatisk sjukdom
Kan en förändrad kost vara en del av framtidens vård av ledgångsreumatism och systemisk skleros?
Eftersom många människor med dessa sjukdomar ställer frågan, och Kristofer Andréasson ännu inte
har ett bra svar på frågan, tänker han ta reda på svaret i sin forskning.

M

Text: Fredrik Hed

ånga känner nog inte till att en stor del
av det mänskliga immunförsvaret finns
i eller kommer i kontakt med magtarmkanalen. Immunförsvarsceller i
tarmens slemhinna interagerar kontinuerligt med
den stora mängd bakterier och virus som finns där.
Tidigare studier har visat att förändringar i bakterie
flora i tarmen har kunnat påverka sjukdomar med
koppling till immunförsvaret, som exempelvis
inflammatorisk tarmsjukdom och ledgångsreumatism (RA).
Därför tror forskarna att immunologiska processer i
tarmen kan både starta och skynda på utvecklingen
av reumatisk sjukdom. Men kunskapen om detta
är väldigt begränsad, vilket har inspirerat Kristofer
Andréasson, forskare och läkare på Reumatologiska
kliniken, Skånes universitetssjukhus i Lund, att studera det på personer med RA och systemisk skleros.
– När jag träffar patienter på kliniken är det
många som undrar varför de fått sjukdomen, och
om de kan påverka sjukdom med kosten. Eftersom
vi inte vet så mycket om just kostens effekter svarar
jag ”kanske” på den sista frågan. Det är också det
som inspirerar mig att forska om detta.

Forskningsrapport

Det övergripande målet med Kristofer Andréassons
forskning är att studera samspelet mellan immunitet och fibros (bildning av ärrvävnad) i relation till
immunologiska processer i tarmen.
– I förlängningen vill jag förstå hur tarmen påverkar det systemiska immunförsvaret och hur det
uttrycks vid reumatisk sjukdom.
I projektet som Reumatikerförbundet stöttar har
Kristofer Andréasson tre frågeställningar han
hoppas kunna besvara:
1. Hur förändras RA-patienters tarmflora och
tarm-immunologi vid påbörjad behandling
med immundämpande läkemedel?
2. Kan specifika förändringar i tarmfloran
samvariera med ökad eller minskad sjukdomsaktivitet vid RA?
3. Vilka är mekanismerna bakom gastrointestinalt
lidande vid systemisk skleros?

Kristofer Andréasson

Titel: Docent i reumatologi,
specialistläkare i reumatologi,
Reumatologiska kliniken,
Skånes universitetssjukhus,
Lund.

Forskning: Jag vill förstå
mag- och tarmmanifestationer
av systemisk skleros liksom
tarmfloran och andra mikrobers inverkan på reumatisk
sjukdom.

Drivkraft: Att på sikt kunna
bidra till bättre sjukdomsförståelse och behandling till de
patienter jag möter.

Förhoppningen är att studien ska visa att det skulle
gå att påverka sjukdomen med hjälp av kosten.
– Vi börjar med att studera hur tarmen ser ut, och
vilka bakterier som finns där, hos personer med RA
och systemisk skleros som står på behandling.
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Kristoffer Andréasson, docent i
reumatologi och reumatolog vid
Skånes Universitetssjukhus i Lund.

12
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Sen kan vi jämföra med friska kontrollpersoner.

– För mig innebär forskningen att vi tar patientens
frågor på allvar, och försöker hitta svar.

En skillnad mellan de båda sjukdomarna som
Kristofer Andréasson studerar, RA och systemisk
skleros, är att tarmen kan påverkas direkt vid
systemisk skleros.
– Här vet vi inte vad som är hönan och ägget,
men vi gör likadant. Systemisk skleros är en mer
ovanlig sjukdom och tarmen har varit lite bortglömd.

Anslaget från Reumatikerförbundet är betydande för
Kristofer Andréasson. Det kostar mycket pengar att
försöka att besvara frågor genom att göra dyra analyser av tarminnehåll.
– Tack vare anslaget hoppas jag kunna engagera
en kollega att göra en del av arbetet.

Just för att systemisk skleros är mindre studerad
kanske det visar sig att det kanske inte är tarmen
som är viktig.
– Det kanske är rökning som är viktigare, eller
miljöexposition i arbetslivet. Oavsett vad det är så
är det vår skyldighet att försöka studera det.

Längre in i framtiden hoppas han att hans forskning
kan fungera som underlag eller inspirationskälla för
att formulera nya studieupplägg för hur exempelvis
bakterier och probiotika kan användas mer aktivt vid
dessa sjukdomar.
– Alla patienter vill inte ta konventionella läkemedel
för att behandla sin sjukdom, det är viktigt att respektera även dessa åsikter.

Hans drivkraft i forskningen är de frågor han får från
patienterna. Att bara låta deras frågor vara och inte
göra något åt dem har inte känts som ett alternativ.

Forskningsrapport
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”Vid RA finns olika antikroppar som
stöd för diagnos, vid AS finns inget
bra sådant komplement. Det skulle
verkligen behövas fler diagnostiska
och prognostiska verktyg.”

Jagar markörer för snabbare
diagnos och bättre behandling
Jämfört med reumatoid artrit är ankyloserande spondylit till viss del ett oskrivet blad. Det finns
mycket kvar att lära, och mycket kvar att hitta. Helena Forsblad d’Elias forskningsprojekt går ut på
att hitta biomarkörer, som kan hjälpa till att snabbare ställa rätt diagnos och starta rätt behandling.

H

Text: Fredrik Hed

elena Forsblad D’elia är överläkare och
professor i reumatologi vid Institutionen
för folkhälsa och klinisk medicin vid
Umeå universitet. Som många andra
läkare som också forskar står hon på tre ben i yrket;
att behandla patienter, att forska, och att undervisa
studenter.
Sedan tio år tillbaka är ankyloserande spondylit, AS,
hennes huvudfokus inom forskningen. Det övergripande syftet med hennes forskning är att studera
sjukdomsutveckling hos personer med AS, för att
hitta markörer som kan identifiera de personer som
kommer få en svårare sjukdomsutveckling.
– Vi tittar mycket på olika ämnen, så kallade
biomarkörer, i blod och saliv, för att hitta patienterna
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tidigt. Men vi tittar även på annat, till exempel
rökning, arbete och kön, som också kan fungera
som en form av biomarkörer. Tanken med detta är
att kunna sätta in tidig behandling för att motverka
den allvarliga sjukdomsutvecklingen på sikt.
Projektet som Reumatikerförbundet stöttar handlar
just om prognostiska faktorer som är av betydelse
för svårighetsgrad och samsjuklighet vid AS.
– Vi kommer att undersöka biomarkörer som är
relaterade till framför allt inflammation, benremodellering och kardiovaskulär sjukdom, men även
sådana som kan vara viktiga för insjuknande och
sjukdomsutveckling. Förhoppningsvis kan detta
bidra till att diagnostisera patienter tidigare än vad
som görs idag, säger Helena Forsblad d’Elia.

Reumatikerförbundet
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Personer som får ankyloserande spondylit insjuknar ganska tidigt, ofta i 25-årsåldern. Sjukdomen
är vanligare hos män, som också oftast utvecklar
allvarligare sjukdom. Många av dem som drabbas
har gått med symtom under lång tid. Diagnosen är
svår att ställa tidigt och därför är det inte ovanligt
med en diagnosfördröjning på ibland så mycket
som 8–10 år. Mycket forskning talar för att ju tidigare
diagnosen ställs, och rätt behandling sätts in, desto
bättre blir effekten av behandlingen. Där kan biomarkörer göra stor skillnad, både för att hjälpa till
att ställa diagnos, men också för att möjligen kunna
följa effekten av behandlingen.
Jämfört med reumatoid artrit, RA, finns det inte så
mycket forskning kring AS, vilket kan förklaras av
hur många som har sjukdomen. Mellan 0,5 och
1 procent av befolkningen i Sverige har RA. Motsvarande siffra för AS är runt 0,2 procent.
– Vid RA finns olika antikroppar som stöd för
diagnos, vid AS finns inget bra sådant komplement.
Det skulle verkligen behövas fler diagnostiska och
prognostiska verktyg, och förhoppningsvis
kommer vi en bit på väg mot det med det här
projektet. Inom 5–10 år har vi förhoppningsvis
hittat något som kan användas kliniskt.
Pengarna från förbundet har stor betydelse,
eftersom forskning kostar mycket pengar. Att
projektet är angeläget för de som har AS visas inte
minst av att så många som 60 procent av patienterna
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tackade ja och kunde inkluderas i studien.
– Och det trots att det är ett ganska omfattande
projekt med flera undersökningar, provtagningar och
enkäter att besvara. Men patienterna verkar positiva
och de har fått viktig information om sina resultat.
Nu ska vi snart börja analysera en mängd data och
det blir väldigt spännande.
Helena Forsblad d’Elia började vikariera på reumatologen i Göteborg efter sin läkarexamen, och fattade
intresse för ämnet. Hon gjorde sin allmäntjänstgöring, sökte sig sedan tillbaka till reumatologen och
har sedan 1992 arbetat med det.
– Det är en både spännande och rolig specialitet,
där det händer mycket.
För tre år sedan, 2015, började hon som professor
vid Umeå universitet, och bor växelvis i Umeå och
Göteborg, där familjen bor kvar.
– I Göteborg studerade jag tillsammans med
doktorander riskfaktorer kring låg bentäthet vid AS.
Där såg vi att inflammation under lång tid i kroppen
ger en försämring av bentätheten, vilket i sin tur ökar
risken för frakturer. Vi tittade också på hjärt- och
kärlsjukdom och såg att personer med AS ofta har
hjärtrytmrubbningar, aortainsufficiens och ökad risk
för hjärtinfarkt och stroke jämfört med dem som inte
har AS. Därför är den här forskningen så viktig,
vi måste kunna göra mer för dem med AS, säger
Helena Forsblad d’Elia.

Helena Forsblad d’Elia

Titel: Professor i reumatologi,
Umeå Universitet, överläkare i
reumatologi, Reumatologiska
kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Forskning: Om orsaker till
olika sjukdomsuttryck vid
ankyloserande spondylit och
därmed på sikt kunna individualisera omhändertagande
och behandling.

Drivkraft: Nyfikenhet. Öka
kunskapen om ankyloserande
spondylit för att kunna
förbättra den långsiktiga
prognosen för patienterna.
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”Vi lär oss hur gener uttrycks och regleras. Då kan vi se vilka
signalvägar i immunsystemet som används, i vilka celler det
pågår aktivitet och var det skiljer sig åt mellan de som får
sjukdomen jämfört med andra.”

Letar nya mål för morgondagens
behandling av Sjögrens syndrom
Torra ögon, torr mun och svår trötthet är typiska symptom vid Sjögrens syndrom. Gunnel Nordmark
letar efter proteiner och signalvägar i immunsystemet som skulle kunna bli mål för morgondagens
behandling för denna sjukdom, som är ett tyst lidande för många.

G

Text: Fredrik Hed

unnel Nordmark är överläkare på
Akademiska sjukhuset i Uppsala, inom
reumatologi. Förutom att träffa patienter
på mottagningen och vårdavdelningen,
utbildar hon studenter på läkarprogrammet. Och
forskar.
– Jag är i första hand kliniker, men även forskare.
Det är bra att ha god kännedom om de kliniska
problemen och träffa patienter när man forskar.
Hon arbetar framför allt med sjukdomarna Sjögrens
syndrom och SLE, systemisk lupus erythematosus.
En stor del av forskningen går ut på att studera
arvsanlag och gener, som kan förklara varför vissa
personer får en sjukdom och andra inte.
– Vi lär oss hur gener uttrycks och regleras. Då
kan vi se vilka signalvägar i immunsystemet som
används, i vilka celler det pågår aktivitet och var det
skiljer sig åt mellan de som får sjukdomen jämfört
med andra, säger Gunnel Nordmark.
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Det övergripande syftet med studien som
Reumatikerförbundet nu stöttar är att undersöka
den ärftliga bakgrunden till primärt Sjögrens
syndrom. Målsättningen är att identifiera arvsanlag
som har betydelse för att sjukdomen uppstår, studera
hur dessa regleras och uttrycks samt om det finns
någon ärftlig bakgrund till varför vissa personer
drabbas av exempelvis lymfkörtelcancer, lymfom,
eller svår trötthet, så kallad fatigue.
– Vi kommer även studera om det finns någon
ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom vid primärt
Sjögrens syndrom och i så fall om det beror på
Sjögren-sjukdomen i sig, säger Gunnel Nordmark.
Jämfört med till exempel reumatoid artrit, RA, och
SLE är Sjögrens syndrom underforskat, både internationellt och i Sverige. Därför finns det mycket att
studera som kan hjälpa dem som har sjukdomen,
bland annat varför risken att få lymfom är 15 gånger
högre om man har Sjögrens syndrom jämfört med
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Gunnel Nordmark

Titel: Docent i reumatologi,
Uppsala Universitet,
överläkare, Akademiska
sjukhuset, Uppsala.

dem som inte har det.
– Lymfomen drabbar framför allt de stora öronspottkörtlarna, parotiskörtlarna, i munnen. Även
om det totalt sett är få som drabbas och prognosen
är god, vill vi kunna identifiera de patienter som har
störst risk, för att förhoppningsvis kunna förebygga
insjuknandet.
Den andra delen av projektet handlar om det som
den stora andelen patienter lider av utöver torra
ögon och mun, nämligen tröttheten.
– Det är framför allt tröttheten som personer
med Sjögrens syndrom vill ha hjälp med, men det
är svårt att komma åt. Det finns inget klart samband mellan aktivitet i sjukdomen och tröttheten
och man vet inte vad tröttheten beror på. Vi försöker
kombinera studier av arvsanlag och blodceller
för att kartlägga detta. Tröttheten mäter vi med
enkäter och skalor där patienterna får fylla i var de
ligger just nu.
Ungefär 10 000 personer i Sverige beräknas ha
Sjögrens syndrom. Den stora majoriteten drabbas
av trötthet och torrhet, vilket gör att en hel del inte
orkar jobba heltid.
– Det är en kvinnodominerad sjukdom, och
innebär ett tyst lidande för många.
Hur kommer det sig att du fastnade för
reumatologi?
– Från början läste jag specialistutbildning inom
invärtesmedicin i Boden. Där fanns en del system-
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sjukdomar och jag blev väldigt intresserad av det.
Jag flyttade till Uppsala 1997, blev specialist i
reumatologi år 2000 och disputerade 2005.
Pengarna hon får från förbundet är av stor betydelse
för hennes forskning.
– Det läggs till mina andra anslag och gör att jag
kan ha forskare anställda och betala för de analyser
vi gör. Jag delar bland annat en forskningsingenjör
med Eva Baecklund, också hon överläkare och
forskare vid Akademiska sjukhuset, och hade en
läkarkandidat anställd som jobbade med detta
under sommaren.
Hittills har Gunnel Nordmark bland annat varit delaktig i och var en av de första som visade att immunförsvarets interferonsystem är inblandat och aktiverat
vid Sjögrens syndrom. Hon har också bidragit till att
visa att immunförsvarets B-celler är aktiverade.
Bland det viktigaste hon har funnit är att vissa
arvsanlag i vita blodkroppar uttrycks starkare hos
personer med Sjögrens syndrom. Med den kunskapen
finns en tanke att gå vidare och försöka blockera de
proteiner som arvsanlagen styr bildningen av.
– Därför tar vi många blodprov för att studera
detta. Vi behöver ta upprepade blodprov, för att
se hur regleringen av arvsanlagen och aktiviteten i
immunsystemets blodceller förändras över tiden.

Forskning: Sambandet
mellan arv och miljö för
att människor drabbas av
primärt Sjögrens syndrom.
I den forskning som pågår
studeras hur arvsanlagen
regleras och vad som händer
i immunsystemets celler när
patienter med primärt
Sjögrens syndrom drabbas
av lymfkörtelcancer. De
långsiktiga riskerna för hjärtoch kärlsjukdom studeras
också. Målsättningen är
att hitta markörer för de
patienter som har störst
risk att drabbas av dessa
komplikationer för att kunna
förebygga och behandla på
bästa sätt.

Drivkraft: Att förstå mekanismerna bakom primärt
Sjögrens syndrom och att
genom forskning kunna
förbättra livet för dessa
patienter kan leda till att
människors och patienters
liv förändras.

17

FORSKNINGSRAPPORT 2018
Porträtt

Fysisk aktivitet
är självklart idag
Tack vare Helene Alexandersons forskning är fysisk aktivitet idag en självklar del av all
behandling vid myosit. För 20 år sen var det helt annorlunda. Då var det vila som gällde.
En kvinna frågade till och med om hon fick borsta tänderna själv.

S

Text: Fredrik Hed

lumpen styrde in Helene Alexanderson
på just reumatologisk forskning. Från
början skulle hon arbeta med att rehabilitera äldre strokepatienter. Men ett vikariat
på reumatologen på Karolinska sjukhuset gjorde
henne intresserad, och sedan 20 år är det myosit
som gäller.
– När vi byggde upp myositmottagningen på
1990-talet trodde vi att det var farligt att träna,
framför allt under ett skov. Det var vila som gällde.
Men det var en patient som inte gjorde som professor Ingrid Lundberg sa. Han tränade och var fysiskt
aktiv efter förmåga, och mådde bättre av det, säger
Helene Alexanderson, docent och leg sjukgymnast
vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.
Då började Ingrid Lundberg och Helene Alexanderson
att ifrågasätta att det var vila som gällde.
– Jag tog fram ett träningsprogram, började
forska som doktorand och fick ett anslag av
Reumatikerförbundet.
Trots att deltagarna, som alla hade myosit, tränade
fem dagar i veckan, så stegrades inte muskelenzymerna, som då var den vanligaste markören för
sjukdomsaktivitet.
– Deltagarna blev starkare och mådde bättre, och
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upplevde bättre livskvalitet. I en annan studie kunde
jag också visa att sjukdomsaktiviteten minskade
med träning.
Forskningen blev en doktorsavhandling, och hennes
forskning har på 20 år helt förändrat vilken vård som
patienter med myosit får. Reumatikerförbundet har
stöttat forskningen under lång tid genom årliga anslag. I Sverige anses konditions- och uthållighetsträning vara det viktigaste för dem med myosit. Målet
är att uppnå en träningsnivå av minst 70 procent av
sin maximala hjärtfrekvens, och att man ska kunna
träna som friska kan. Denna typ av träning har inte
bara goda effekter på funktion och livskvalitet,
utan också på sjukdomsaktivitet, inflammation och
muskelmetabolism.
– Men träningen måste smygas in, anpassad efter
trötthet, smärta och hur mycket kortison man tar.
Bland dem som har inklusionskroppsmyosit, som
kan bli riktigt muskelsvaga, finns inte lika mycket
forskning. De fåtal studier som finns talar dock för
att träning är bra för dem också, men även här måste
träningen initieras på en lägre intensitet.
– De flesta med inklusionskroppsmyosit tolererar
träning bra, och vissa riktigt bra. Men det verkar som
ett fåtal inte tolererar träning utan upplever ökad
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”Deltagarna blev starkare och mådde bättre, och upplevde
bättre livskvalitet. I en annan studie kunde jag också visa
att sjukdomsaktiviteten minskade med träning.”

muskelsvaghet. Vi kan på förhand inte veta hur
träningen ska tolereras vid inklusionskroppsmyosit,
utan täta uppföljningar är viktigt för att anpassa
träningen individuellt.
Förutom att förbättra kondition och uthållighet,
bidrar fysisk träning till att befästa bra livsvanor,
vilket minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar,
vissa cancerformer och typ 2-diabetes.
– Sedan vi började med träning har det bidragit
till en enorm förändring, med bättre hälsa och bättre
livskvalitet. Många kan idag gå tillbaka till sitt arbete.
Vi har faktiskt en professionell dansare hos oss som
patient, som kan fortsätta att dansa.
Helene Alexandersons forskningsområde är ovanliga inflammatoriska systemsjukdomar, speciellt
myosit. I forskningen försöker hon förstå varför
musklerna blir svaga och hur träning kan påverka
dem i positiv riktning. Men också hur träning kan
påverka kondition, trötthet, smärta och livskvalitet.
– Ganska nyligen har vi också börjat titta på
depression, som är ett vanligt problem vid myosit,
och hur träning kan påverka det.
Ett annat forskningsspår handlar om kliniska
mätmetoder. Där har Helene Alexanderson utvecklat
ett mått på muskelfunktion, för att följa muskelfunktion över tid, till exempel effekten av träning.
Hon är också aktiv i ett internationellt nätverk,
Omeract, där hon är aktiv i Myositis Special Interest
group, och driver det arbetet i Sverige. Inom Omeract har forskningspartners en viktig roll och är
med i alla delar av forskningen.
– Tillsammans med forskare i bland annat
Sydkorea, USA och i Australien har vi gjort fokusgrupper för att ta reda på hur det är att leva med
olika myositsjukdomar. Denna kvalitativa forskning
visade att smärta, trötthet och kognitiva problem
är vanliga symtom vid myosit, vilket tidigare inte
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beskrivits. I grupperna har forskarna frågat patienterna om alla olika symptom och hur viktigt det är att
mäta dessa.
– Snart kommer vi att presentera förslag till
variabler som är viktigast att mäta och följa upp vid
myosit, varav smärta och trötthet är några.
För Helene Alexanderson är det självklart att fråga
patienterna.
– Jag ser dem som medarbetare i teamet. Vi ska
mäta det som patienterna upplever som problem,
inte det som vi tror att de upplever som problem.
Just nu håller hon på att starta upp en ny studie för
att testa träning hos dem med nydebuterad sjukdom. Den ena gruppen får vanlig träning, och den
andra får högintensiv intervallträning, så kallad HIIT.
– De som får HIIT ska göra korta intensiva cykelpass med vila mellan, och muskelträning efteråt. Vi
tror att det är viktigt att komma igång tidigt, och vår
hypotes är att HIIT ska ha antiinflammatoriska
effekter. Därmed skulle man kunna minska på kortison och samtidigt förbättra kondition, styrka och
trötthet.
Sedan 2003 är myositregistret en del av det svenska
reumatologiska kvalitetsregistret, SRQ. I myositregistret samlas data om de flesta personer med
myosit. Sedan några år tillbaka inkluderas frågor om
fysisk aktivitet och Helene har precis börjat undersöka
hur fysiskt aktiva personer med myosit är.
Helene Alexanderson har använt SRQ till flera studier
i sin långa forskarbana.
– Genom registret lär vi oss mycket om sjukdomen; hur det går för patienterna, vem som svarar
på vilken behandling och vilka biverkningar de får.
Det är oerhört glädjande att patienterna förstår att
registret är viktigt för deras vård, behandling och
säkerhet.

Helene Alexanderson

Titel: Docent i fysioterapi,
Karolinska Institutet,
Institutionen för NVS,
Huddinge och Institutionen
för Medicin, Solna, leg
sjukgymnast, Karolinska
Universitetssjukhuset, Solna.

Forskning: Fokuserar på
kliniska och molekylära
effekter av träning, kliniska
utvärderingsmått, prognos
och patientperspektiv vid
myosit.

Drivkraft: Att förstå mer om
patientens upplevelse av att
leva med myosit, vilka frågor
vi ska ställa i vården och hur
vi ska mäta det som patienten
tycker är viktigast. Jag drivs
också av en nyfikenhet på
effekter av träning och vill
förstå hur träning kan optimera
patientens prognos, hälsa och
livskvalitet och minska inflammation och förbättra musklernas hälsa, som en viktig del av
behandlingen.
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Extra viktigt att förebygga
smärta hos barn
Det finns en stor brist på kunskap kring barn, ungdomar och unga vuxna med generaliserad smärta och
fibromyalgi; både hur vanligt det är, men också hur smärtan kan förebyggas. Anna Jöud hoppas att hennes
studie ska leda till ett strukturerat omhändertagande för vad som ska göras och när det ska göras.

A

Text: Fredrik Hed

nna Jöud är epidemiolog och forskare
vid Avdelningen för miljöepidemiologi
vid Lunds universitet. I sin forskning
kring reumatiska sjukdomar försöker
hon förstå generaliserad smärta som många upplever. Hon vill förstå om olika sjukdomar triggar igång
smärtan, till exempel inflammatorisk sjukdom, eller
om det är något annat.
– Inom många sjukdomar är det oklart vad som
orsakar vad, om smärtan är en del av sjukdomen
eller om smärtan utvecklats till en egen sjukdom.
Hon undersöker också hur generaliserad smärta
påverkar livet i allmänhet, men också sådant som
utbildning, arbetsliv och familjebildning.
– Syftet med mitt projekt som Reumatikerförbundet stöttar är att studera förekomsten av
generaliserad smärta och fibromyalgi hos barn,
ungdomar och unga vuxna, samt att studera
samsjuklighet och risken för förtidig död.
Anslaget från Reumatikerförbundet är av stor
betydelse för henne.
– Det är helt avgörande och gör att jag kan satsa
helt och hållet på detta, både att starta upp och
göra klart projektet.
Hennes studie är en registerstudie. Både på nationell
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nivå, och lokalt i Skåne, finns det bra register som
samlar information om personer med olika sjukdomar. Genom att samköra dessa register, utan möjlighet att identifiera enskilda personer, går det att dra
slutsatser på befolkningsnivå kring vilka samband
som finns.
– Styrkan i mitt projekt är att jag kan följa barnen
genom alla vårdnivåer, inklusive primärvård.
Mer specifikt ska Anna Jöud studera förekomsten
av smärta och fibromyalgi hos barn. Där finns det
väldigt lite information om hur vanligt det är. Genom
studien ska hon försöka förklara hur vanligt det är
med tidigare reumatisk sjukdom och psykisk ohälsa,
eller om barnen riskerar att få det. Hon ska också
försöka besvara frågan om det finns en koppling
mellan smärta och självmord (suicid).
– De här barnen söker vård, men fibromyalgidiagnosen sätts inte lättvindigt, speciellt inte på
barn. Därför tror vi att deras sökmönster till vården
kan avslöja mer kring deras problem. De söker ofta
för andra problem, som magsmärtor och knäsmärta. Personer som söker ofta och för smärta
på olika ställen i kroppen har troligen en bredare
smärtproblematik i botten som måste undersökas
mer noggrant. De som till slut remitteras och får
specialisthjälp på sjukhuset har normalt sökt flera
gånger i primärvården. Men hur det är för dem som
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”Alla har haft ont någon gång, men tänk att du har
så ont, på 20 ställen samtidigt, alltid. Det spelar ingen
roll att smärtan är ofarlig, om det tar över personens liv.”

har sökt flera gånger och inte kommit till sjukhuset
är okänt.
– Att vara epidemiolog är lite av ett detektiv
arbete. Vi letar, lägger pussel och försöker förstå
helheten i bilden vi får fram.
Till skillnad från en läkare som arbetar kliniskt med
patienter, som normalt fokuserar på en liten grupp
i sin forskning, tittar Anna Jöud som epidemiolog
mer brett, på samhället och populationen (befolkningen). Hon har inte själv någon patientkontakt i
sin forskning, men arbetar nära läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter som har daglig patientkontakt.
– Vi talar om 15-20 procent i den vuxna populationen som har en generell smärtproblematik.
Dessa patienter står för en betydande del av all
sjukskrivning. Om vi kan hitta en faktor som påverkar
insjuknandet kan det göra en stor skillnad, både för
de som är drabbade och för samhället.
Det finns också ett stort mått av samsjuklighet
bland dem med generaliserad smärta. Förhoppningen är att studien ska kunna sprida mer ljus
kring det också. Förhoppningsvis kan hon efter
studien förklara mer kring hur barnen påverkas
och hindras av smärtan, hur vården skulle kunna
förebygga den och ta hand om dem snabbt om den
väl bryter ut för att minska kvarstående besvär i
vuxenlivet.
– Det är extra viktigt att förebygga och behandla
smärtan hos barn. De har hela livet framför sig.
Hon tycker också att det är viktigt att lyfta grupper
med ”ofarliga” sjukdomar.
– Alla har haft ont någon gång, men tänk att du
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har så ont, på 20 ställen samtidigt, alltid. Det spelar
ingen roll att smärtan är ofarlig, om det tar över
personens liv.
Resultaten från hennes forskning ligger ofta till grund
för olika typer av riktlinjer, prioriteringsråd och
hälsoekonomiska bedömningar, som sjukvården i
sin tur kan använda för att ge bästa möjliga vård.
– Att sätta ljuset på dessa problem, och beskriva
förekomsten av dem redan i ett tidigt skede, är så
viktigt för de här personerna. Förhoppningen är att
det leder till ett strukturerat omhändertagande för
vad som ska göras och när det ska göras, säger
Anna Jöud.

Anna Jöud

Titel: Epidemiolog och forskare,
Enheten för miljöepidemiologi,
Arbets- och miljömedicin Lunds
Universitet, epidemiolog,
Skånes Universitetssjukhus,
Lund.

Forskning: Förklarande
modeller av insjuknande och
konsekvenser av generaliserad
smärta med ett speciellt fokus
på barn och unga vuxna.

Drivkraft: Att genom ökad
kunskap om orsakssamband
minska insjuknande av generaliserad smärta och därmed
även minska dess negativa
konsekvenser såsom samsjuklighet, sjukfrånvaro och nedsatt hälsorelaterad livskvalitet.
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Reumatikerförbundet är
den största finansiären näst
staten av forskningsanslag
inom reumatologi
Reumatikerförbundet värnar den fria forskningen, som bedöms vara en förutsättning
för framtida forskningsgenombrott. Forskning som stödjs av Reumatikerförbundet ska
vara kliniskt problemorienterad där tydlig patientnytta prioriteras. För många forskare
är ett forskningsanslag från Reumatikerfonden inkörsporten till en forskarkarriär inom
reumatologi. Här presenteras kort några av de forskningsprojekt som fick anslag
under 2018.

Kartläggning och åtgärder vid
blodkärlsinflammation kopplat till reumatism
Namn: Aladdin Mohammad
Titel: Medicine doktor och överläkare vid Skånes Universitetssjukhus, Lund

Inflammation i blodkärl, så kallad vaskulit, kan
börja som en självständig sjukdom eller i samband
med andra reumatiska autoimmuna sjukdomar.
Inflammationen gör kärlen förtätade och blodcirkulationen hämmas vilket kan orsaka permanenta
organskador såsom hjärt- och kärlsjukdomar,
njursvikt och blindhet. Det är inte känt varför man
utvecklar vaskulit och behandlingen orsakar ofta
svåra biverkningar, såsom infektioner, benskörhet
och cancer.
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Reumatikerförbundet stödjer en studie där ett unikt
patientregister sammanställt över 20 år används till
att kartlägga utvecklingen av vaskuliter och dess
eventuella bieffekter. Kopplingen mellan vaskulit
och andra allvarliga sjukdomstillstånd undersöks
också för att kunna identifiera och hjälpa högriskpatienter.
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Hjärt- och kärlsjukdomar hos patientgrupper
med reumatisk sjukdom
Namn: Elisabeth Svenungsson
Titel: Professor Karolinska Institutet och överläkare vid
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

SLE (systemisk lupus erytematosus) och APS
(antifosfolipidsyndromet) är olika reumatiska sjukdomar där patienten löper stor risk för hjärt- och
kärlpåverkan som leder till nedsatt livskvalitet och
för tidig död.

för hjärt- och kärlsjukdomar. Eventuella fynd kan ge
kunskaper om riskfaktorer i andra, liknande
sjukdomstillstånd. Syftet är att kunna ringa in
högriskpatienter som kan erbjudas förebyggande
behandling mot hjärt- och kärlsjukdomar.

I det här projektet stödjer Reumatikerförbundet en
undersökning som utreder om det kroniskt aktiverade immunförsvaret i dessa sjukdomar ökar risken

Mindre inflammation OCH mer funktion –
kan reumatikern få både och?
Namn: Ingrid Thyberg
Titel: Docent och arbetsterapeut vid Linköpings Universitet, Linköping

Biologiska läkemedel började användas i slutet på
90-talet och är preparat, som framställs biologiskt,
vars funktion efterliknar kroppsegna ämnen. Inom
reumatologin används biologiska läkemedel för att
väldigt specifikt ingripa i olika inflammatoriska
processer i kroppen. Patienter med ledgångsreumatism har en kronisk utbredd inflammation som ofta
går hand i hand med nedsatt fysisk funktion
och aktivitetsförmåga.

Forskningsrapport

Den här studien undersöker om övergången från
behandling med syntetiska läkemedel till biologiska
läkemedel under de första fem åren från insjuknandet i ledgångsreumatism har någon inverkan på
patientens fysiska funktionshinder. Studien som stöds
av Reumatikerförbundet, hoppas kunna resultera i
att förutsäga eventuella funktionshinder och vidareutveckla rehabiliteringen för patienterna.
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Individanpassad träning och eHälsa som
smärtbehandling
Namn: Kaisa Mannerkorpi
Titel: Professor och fysioterapeut vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Långvarig utbredd smärta, däribland fibromyalgi,
behandlas i viss utsträckning med ledarledd fysisk
aktivitet som har visat sig ha en god effekt på
symptom och livskvalitet. För patienterna ligger
svårigheten i att upprätthålla träningen på egen
hand. Denna studie testar ett nytt individanpassat
tillvägagångssätt.

Smärtpatienterna får en individuellt utprovad
hälsoplan och tillgång till eHälsa, det vill säga
support genom webbaserad kontakt med sjukgymnast och en stödgrupp samt hälsoinformation.
Syftet med studien är att jämföra med kontroller
utan webbsupport om eHälsa ger tillräckligt stöd
för fortsatt träning över lång tid.

Smärta vid psoriasisartrit – påverkan av alkohol,
rökning, kost och fysisk aktivitet
Namn: Nina Brodin
Titel: Docent och fysioterapeut vid Karolinska Institutet, Stockholm

Personer med psoriasisartrit har inflammatoriska
hud- och ledbesvär som ofta upplevs som mycket
smärtsamma. Smärta kan upplevas olika beroende
på flera kringliggande faktorer, däribland levnadsvanor. Hög konsumtion av tobak och alkohol, kostvanor och fysisk aktivitet kan påverka smärtan. Här
stödjer Reumatikerförbundet en studie som undersöker om psykosociala faktorer har ett samband
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med upplevelsen av smärta, smärthantering och
livskvalitet hos patienter med psoriasisartrit. Detta
görs genom patientintervjuer där forskargruppen
gör en grundlig genomgång av levnadsvanornas
inverkan på smärta för att skapa bättre förståelse,
bedömning och behandling.
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Framgång via
riktade satsningar
Genom de riktade satsningarna kan Reumatikerförbundet
styra forskningen till områden som är speciellt angelägna
för dess medlemmar. Gikt och artros är två diagnoser som drabbar
många personer och där det behövs mer forskning för att
klarlägga bakomliggande faktorer till varför de uppkommer.
Resultaten behöver också nå vårdgivare inom primärvården,
liksom kunskapen om bra behandlingar, eftersom det är
de som oftast träffar patienter med gikt och artros.
Reumatikerförbundet stödjer även forskningsmiljöer
inom reumatologi där angelägen patientnära
forskning bedrivs, såsom vid FoU Spenshult.
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Smärtan ska behandlas
som en egen sjukdom
Smärta i samband med reumatisk sjukdom är väldigt vanligt. Men även
om inflammationen kan dämpas är det inte alla som blir av med sin smärta.
Därför måste smärta i många fall behandlas som en egen sjukdom.

M

Text: Fredrik Hed

aria Andersson är i princip uppvuxen
med reumatologi. Henne mamma
arbetade som sjuksköterska på
Spenshults reumatikersjukhus utanför
Halmstad. 1983 fick hon sitt första sommarjobb där
och ”sen har det rullat på”.
– Jag har arbetat på avdelning, som gymnastikbiträde och som sjukvårdsbiträde. När jag började
på Spenshult låg patienterna i sträck med tyngder i
sängen och hade en massa felställningar. Idag är det
en annan situation och det är en fantastisk utveckling.
Hon utbildade sig till biomedicinsk analytiker, fick
jobb på labbet på Spenshults sjukhus och arbetade
där i tio år innan hon började forska. Idag har hon
avancerat till senior forskare och ansökan för docentur skickas in i höst.
– Nu har jag administrativt ansvar på FoU Spenshult i Halmstad, som är vårt forskningscentrum, och
ansvarar för biobanken och den stora projektdatabasen i Barfot-studien. Där ser jag till att alla resultat
matas in i databasen, så att forskarna inklusive jag
själv får tillgång till data att arbeta med.
Barfot står för bättre antireumatisk farmakoterapi.
Syftet när studien startade var att hitta bättre
behandling genom strukturerad uppföljning.
Det gäller än idag, men med ett bredare anslag.
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Syftet med projektet som Reumatikerförbundet
stöttar är att fortsätta driva Barfot-projektet, som
studerar nydebuterad reumatoid artrit (RA,
ledgångsreumatism). De första personerna inkluderades 1992, och de sista 2006.
– Vi följer dem i 15 år, så 2021 räknar vi med att
vara klara. Det är 2 800 personer som vi följer genom
registrering av aktivitetsvariabler, självskattade
variabler och röntgen.
Forskarna är intresserade av att studera bland annat
smärtutveckling och samsjuklighet.
– Vi är intresserade av att patienterna, oavsett
reumatisk sjukdom, ska få en mer riktad behandling.
Därför behöver vi som forskare, och läkarna, bli bättre på att bedöma både sjukdomen och behandlingseffekten, och vad som påverkar de mått vi använder
för att värdera behandlingseffekten.
Som exempel nämner hon DAS28 och HAQ. DAS28
är ett mått på sjukdomsaktivitet och HAQ är ett
frågeverktyg som används för att mäta, gradera och
följa upp reumatisk sjukdom och hur den påverkar
fysisk funktion. Forskning visar att både DAS28 och
HAQ påverkas av smärta, så om någon har högt på
DAS28 eller HAQ kan det bero på smärta och/eller
den grundläggande reumatiska sjukdomen. I Barfot
är det 30 procent som har kronisk smärta.
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Maria Andersson

Titel: Biomedicinsk
Analytiker, doktor
i medicinsk vetenskap,
FoU Spenshult,
Halmstad.

– Därför måste en person med högt DAS28 eller
HAQ, som beror av smärta, behandlas annorlunda
än någon som har högt DAS28/HAQ på grund av
inflammation. Där ligger mitt intresse, att se patienten och inte bara mått och mätvärden. Jag är framför allt intresserad av att följa sjukdomsförlopp, och
se vad som påverkar de markörer vi har för att följa
olika sjukdomsförlopp.
En del av Barfot-projektet rör smärtutveckling och
samsjuklighet hos personer med RA och generaliserad smärta. Tidigare forskning visar att de som
har kroniskt utbredd smärta har en högre grad
av samsjuklighet. En teori är att de använder mer
NSAID-preparat mot smärtan, där vissa NSAIDläkemedel kan öka risken för hjärt-kärlsjukdom.
– Eller så adderar NSAID-preparat en ökad risk
hos dessa personer som redan har en ökad risk.
Vi vet inte riktigt ännu. Men om smärtan är en konsekvens av RA-sjukdom, eller en egen sjukdom,
är forskarna inte riktigt säkra på ännu.
– Hos personer där smärtsystemet redan är aktiverat sedan tidigare kan RA-sjukdom addera något
till smärtan som redan finns. Det är svårt säga vad
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som är hönan och ägget, men oavsett så måste vi med
största sannolikhet utreda och behandla RA för sig och
smärtan för sig, som två separata sjukdomar.
Det stärks av vetenskapliga data som talar för att 30
procent av personer med RA inte har någon effekt av
biologiska läkemedel.
– Det kan vara de som har en kroniskt utbredd
smärta innan de fick sin RA-diagnos, en smärta som
aldrig kommer att påverkas av dessa läkemedel.
Man har fått ner inflammationen men inte smärtan.
Utan anslaget från Reumatikerförbundet hade inte
Barfot-projektet kunnat fortsätta.
– Då hade vi fått göra det på vår fritid, och det hade
nog inte blivit lika bra.
Och apropå fritid, då är Maria Andersson gärna i stallet
och håller på med sina hästar. Vid sidan av forskningen är ridning och hästar hennes stora passion. Och
hon gillar även det som många andra hästmänniskor
inte gillar.
– Att mocka! Då luftar jag hjärnan och det är ett
bra tillfälle att processa saker, att tänka på annat
och komma på nya idéer.

Forskning: Arbetar
inom två forskningsområden, reumatoid artrit
och artros. Inom båda
områdena arbetar hon
med att följa sjukdomsförlopp över tid. När det
gäller reumatoid artrit
är forskningen inriktad
på att följa sjukdomsförloppet över tid för
att lära sig mer om hur
det ser ut och vad som
påverkar det samt även
vilka markörer som
används för att beskriva
sjukdomsförloppet och
vad som påverkar dessa
markörer. I förlängningen
används dessa markörer
av läkare för att bedöma
sjukdomsaktivitet och
val av behandling.

Drivkraft: Att lära sig
mer, nyfikenhet. Vill
att allt det hon gör ska
komma patienterna
till godo.
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Gikt – ökad kunskap och
bättre behandling behövs
Under 2015 startade ett giktforskningsnätverk i Sverige under Svensk Reumatologisk
Förening. Nätverket har varje år fått medel från Reumatikerförbundet för att driva projekt.

C

Text: Petra Meyer Linderoth

irka 20 deltagare från reumatologi,
primärvård och olika yrkesroller inom
vården över hela landet deltar i nätverket.
Målsättningen är att öka och sprida
kunskap om gikt samt förbättra bedömningen av
en patients hälsotillstånd (diagnostik). Målet är
också att förbättra behandlingen av gikt samt att
starta forskningsprojekt med flera olika perspektiv
över landet. Lennart Jacobsson, professor i reumatologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i
Göteborg är en av dem som deltar i projektet.
Varför är det här viktigt, vad gör nätverket
för nytta?
– Nätverket är viktigt därför att det finns stora
brister i kunskaper men framför allt finns det brister
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i omhändertagandet av patienter. Syftet med utbildningsaktiviteterna som vi driver är bland annat att
förbättra det dåliga behandlingsläget som giktpatienterna har. Vår forskning visar till exempel att
bara 30 procent av patienterna får behandling och
efter två år är det bara 25 procent som står kvar på
sin behandling, trots att de skulle behöva fortsätta.
Vad har nätverket kommit fram till hittills?
– Vi har fått en bra inblick i behandlingsläget.
Vi ser att gikt är en sjukdom som drabbar knappt
två procent av befolkningen i Sverige men den är
mycket vanlig hos äldre människor. Genom studierna har vi sett att över sju procent av män över 70 år
har gikt. Det är en del av resultatet men studierna
pågår hela tiden.
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”Stortån är den absolut vanligaste leden som
angrips vid gikt men också knä eller andra
leder kan drabbas på motsvarande sätt.”

Vad tror du om framtiden?
– Det finns få sjukdomar där det finns en sådan
uppenbar kunskapslucka, den hoppas vi kunna
fylla. Det är väldigt få sjukdomar i Sverige där
behandlingsläget är så dåligt trots att det finns
tillgänglig läkemedelsbehandling. Totalt sett
handlar det om cirka 150 000 patienter i landet.
Med studierna hoppas vi kunna hjälpa patienterna
att få tillgång till bättre behandling.
Fakta – Vad är gikt?
Gikt, artritis urica, är en relativt vanlig reumatisk
sjukdom. Cirka 150 000 svenskar har diagnosen.
Giktforskning i Sverige är sedan 1980-talet fram till
de senaste fyra åren i stort sett obefintlig. Sjukdomens mekanismer är till stor del kända och beror
på att det i kroppen samlas urinsyra. Urinsyra är en
avfallsprodukt i blodet som bland annat kommer
från döda celler. Urinsyran lämnar kroppen främst
genom njurarnas hjälp. Kroppens förmåga att göra
sig av med urinsyran är lägre hos en del på grund av
ärftlighet, förmågan minskar också med stigande
ålder och njursjukdom.
Om det bildas för mycket urinsyra i kroppen, även
vid en ganska måttlig stegring finns det risk för att
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urinsyran bildar kristaller i leder och andra vävnader. Detta kan leda till attackvisa akuta svåra
ledinflammationer som vanligtvis går över inom
två veckor. Så småningom blir dessa attacker mer
återkommande och sjukdomen kan gå över i en
kronisk fas.
Det finns sedan decennier effektiva läkemedel för
att sänka urinsyranivån i kroppen, men på grund av
bristande kunskap och uppmärksamhet på sjukdomen används de endast i begränsad omfattning.
Stortån är den absolut vanligaste leden som angrips vid gikt men också knä eller andra leder kan
drabbas på motsvarande sätt.

Lennart Jacobsson

Titel: Professor i
reumatologi,
Sahlgrenska akademin,
Göteborgs Universitet.
Överläkare i reumatologi,
Sahlgrenska Universitetsjukhuset

Forskning: Leder bland
annat ett nationellt
giktforskningsnätverk
och en forskargrupp i
Göteborg. Giktforskningen har som mål att
belysa flera aspekter av
sjukdomen, omfattande
inflammationsmekanismer, riskfaktorer och
konsekvenser.

Drivkraft: Nyfikenhet.
Sprida aktuell och
faktabaserad kunskap
om gikt till sjukvården
och andra samhällsaktörer. Det finns för gikt
unika förutsättningar
att på kort sikt göra
stora förbättringar i
omhändertagandet av
denna stora patientgrupp, som idag kraftigt
underbehandlas, med
befintliga läkemedel och
sjukvårdsstrukturer.
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Letar efter artrosbehandling på molekylnivå
André Struglics är på jakt efter molekylära markörer som kan hjälpa oss att
förstå processerna bakom sjukdomen artros. Kanske kan det också hjälpa oss
att tidigt hitta dem med högst risk att utveckla artros?

B

Text: Fredrik Hed

land medicinska forskare är André Struglics lite av en udda fågel. Han började
som växtbiokemist, disputerade på hur
mitokondrier, cellernas energifabriker,
fungerar i växter, fick jobb för att sköta labbet hos
artrosforskaren Stefan Lohmander i Lund, för att
idag ha sin egen forskargrupp inom artrosforskning.
– Min uppgift som icke-kliniker, jag behandlar
alltså inga patienter, är att få fram data som kan vara
till stöd för dem som behandlar artros. Det kan vara
att förstå samband mellan molekyler och smärta,
eller molekyler och strukturella förändringar på
ben och brosk, säger André Struglics, forskare vid
Avdelningen för ortopedi, Institutionen för kliniska
vetenskaper vid Lunds universitet.
Han är intresserad av att förstå hur saker och ting
hänger ihop, både i det lilla och det stora.
– Man har ju ont av en anledning. Troligen är det
en molekyl som retar en smärtnerv som leder till
kliniska problem för patienten. Det är spännande att
försöka reda ut och förstå.
Även om han inte arbetar kliniskt, har han mycket
kontakt med både läkare och fysioterapeuter,
eftersom de är kopplade till forskargruppen. För att
kunna göra bra klinisk forskning måste man förstå
vad man mäter, alltså att sätta molekylerna i ett
sammanhang med patienternas problem.
– Jag följer med läkare och fysioterapeuter när de
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träffar patienter och därmed får jag en inblick i det
kliniska området. På så vis blir min forskning bättre.
I det aktuella projektet som Reumatikerförbundet
stöttar, ”Studier av biologiska processer som leder
till artros och sökandet av nya biomarkörer för
kliniska bedömningar”, hoppas han hitta molekylära
markörer, så kallade biomarkörer, som kan användas för att följa träning och rehabilitering vid artros.
– Idag behandlas i princip alla med artros på samma sätt, genom träning med en fysioterapeut. Men
de kan inte se hur det ser ut inne i leden. Tänk om vi
i framtiden kan ta blodprov på dessa patienter som
har en knäskada, analysera biomarkörerna i
blodet och på så vis följa till exempel inflammationen och omsättningen av broskmolekylerna. Då
skulle behandlingen bli på en helt annan nivå, på
molekylnivå. Sådana biomarkörer skulle kunna
erbjuda ett bättre sätt att testa när brosket är redo
för vanlig belastning igen. Eller om personen ska ta
det lugnt, eller behöver mer rehabilitering.
– Det skulle kunna bli som att titta in i en glaskula
och förutspå vem som ska ha vilken behandling.
Förhoppningsvis kan personer med artros må bättre
om ytterligare 10–15 år.
Anslaget från Reumatikerförbundet har stor betydelse,
berättar André Struglics.
– Det är ett stort anslag för mig. Det betalar en
laboratorieassistents lön, dagliga kostnader på
labbet och att lagra patientprover i biobanker.

André Struglics

Titel: Docent i experimental ortopedi,
Medicinska Fakulteten
på Lunds Universitet.

Forskning: Från patienter med knäskador och
artros: analyseras
molekylära brosk och
benmarkörer; med hjälp
av magnetkameraundersökning mäts ben
och broskstrukturer;
genom patientutvärderingsformulär
erhålls kliniska data om
symptom, smärta och
livskvalitet. Slutligen
sammankopplas resultat
från de olika nivåerna
(molekyl, struktur,
patient) vilket ger oss
en helhetsbild av
sjukdomen artros.

Drivkraft: Nyfikenhet
och viljan att förstå
mekanismerna bakom
utvecklingen av artros.
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Förutom artros arbetar André Struglics även med
barnreumatism, juvenil artrit (JIA), samt ett projekt
där han studerar disknedbrytning mellan ryggradskotor.
– Den gemensamma nämnaren mellan dessa
olika projekt är att det handlar om broskvävnad
som bryts ned. Orsaken skiljer, men konsekvensen,
förlust av brosket, är densamma. Dessa tre områden hänger ihop på så vis att brosket och disken har
samma komponenter, men i olika proportioner. Vi
tror att vi vet hur de byggs upp och bryts ned, och
vilka molekyler som är involverade. Men vi behöver
veta mer.
Hans tidigare forskning har visat att inflammation
vid artros och knäskador spelar en viktig roll. Det är
en lågintensiv inflammation, och många patienter
har en förhöjd inflammationsgrad många år efter
sin skada. Det avspeglas bland annat i hur de mår,
till exempel att många fortsätter ha smärta. För att
kunna bota en sjukdom, eller behandla den effektivt, är det nödvändigt att förstå biologin bakom

sjukdomen, förklarar han. Genom att förstå det
molekylära sambanden i sjukdomen, och relatera
det till vävnadsstrukturer och patientens välmående,
får forskarna en viktig helhetsbild som hjälper dem
vidare i sitt sökande.
– Eftersom det ännu inte finns någon botande
medicin måste vi först förstå varför patienterna har
ont och är svullna och stela, för att sedan kunna forska
fram medicin eller annan behandling som råder bot
på detta.
André Struglics hoppas i framtiden kunna säga mer
exakt vilka som kan fortsätta med sin aktivitetsnivå,
och vilka som bör varva ner eftersom de riskerar att
skada sig. Eller att till och med kunna förutspå vilka
som har högre risk att utveckla artros och vilka som
inte har det.
– Förhoppningsvis kan vi då individualisera
behandlingen mera. Jag är ganska optimistisk. För
två-tre år sedan var det ganska dött inom området,
men nu börjar det hända mer. Det är spännande.

”Man har ju ont av en anledning.
Troligen är det en molekyl som retar en
smärtnerv som leder till kliniska problem
för patienten. Det är spännande att
försöka reda ut och förstå.”

Forskningsrapport
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Reumatikerförbundets forskningsanslag är viktiga för forskningen
Totalt delade Reumatikerförbundet år 2018 ut 15 490 000 kronor till 91 olika projekt. Beloppen
skiljer sig mellan olika anslagstagare eftersom en del forskare är i början av sin forskningsbana
och andra finansierar stora studier där många forskare är inblandade. Nivån på anslagen
säger inget om projektens kvalitet eller angelägenhetsgrad eftersom ett projekt också kan få
finansiering från annat håll. Här följer en redovisning av beviljade forskningsanslag för 2018.
De är grupperade efter diagnosområde eller forskningsområde.
Diagnosområde/
Preklinisk/translationell
forskning: musmodeller för reumatoid artrit (RA)
ForskningsForskare
Lärosäte
område
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Beviljat
anslag

Projekttitel

Artros

Englund Martin

Skånes Universitetssjukhus,
Lund

Artros: molekyl, struktur, patient och samhälle

250 000

Artros

Struglics André

Lunds Universitet, Lund

Nedbrytning av ledbrosk: en biologisk process som leder till
artros

250 000

Artros

Broström Weidenhielm Eva

Karolinska Institutet,
Stockholm

Finns det diskrepans mellan självupplevd och mätbar funktion
hos patienter med höftleds-artros?

200 000

Artros

Ageberg Eva

Lunds Universitet, Lund

Förebygga och behandla artros i ett livsperspektiv

125 000

Artros

Önnerfjord Patrik

Lunds Universitet, Lund

Brosknedbrytning vid artros - in vitro studier med intervention

125 000

Artros

Ekvall Hansson Eva

Lunds Universitet, Lund

Att stödja personer med artros – en longitudinell studie om
artrosskola i primärvården

75 000

Gikt

Dehlin Mats

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Gikt i Västra Götaland – Registerstudie avseende förekomst,
behandling och samsjuklighet

150 000

Inflammatorisk
ryggsjukdom: AS

Forsblad d’Elia Helena

Norrlands Universitetssjukhus,
Umeå

Prognostiska faktorer av betydelse för svårighetsgrad och
samsjuklighet vid ankyloserande spondylit

200 000

Inflammatorisk
ryggsjukdom: SpA

Bremander Ann

FoU Spenshult, Halmstad

Inflammatorisk ryggsjukdom i södra Sverige och sjukdomens
konsekvenser för individen och samhället

150 000

Inflammatorisk
ryggsjukdom:
axSpA, AS

Lindqvist Elisabet

Skånes Universitetssjukhus,
Lund

Inflammatorisk ryggsjukdom - samsjuklighet och samhällseffekter

100 000

Inflammatorisk
ryggsjukdom: SpA

Exarchou Sofia

Skånes Universitetssjukhus,
Malmö

Prediktorer av utfallet hos patienter med tidig spondylartrit

75 000
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Juvenil idiopatisk
artrit (JIA)

Kahn Robin

Skånes Universitetssjukhus,
Lund

JIA – från makrofag till morbiditet

150 000

Juvenil idiopatisk
artrit (JIA)

Berntson Lillemor

Akademiska Universitetssjukhuset, Uppsala

Effekter av ”anpassad kolhydratdiet” som antiinflammatoriskbehandling av barn med reumatisk ledinflammation

125 000

Juvenil idiopatisk
artrit (JIA)

Horne AnnaCarin

Astrid Lindgrens Barnsjukhus,
Stockholm

Risken och riskfaktorer för barn med barnreumatism att
utveckla cancer

100 000

Juvenil idiopatisk
artrit (JIA)

Iversen Maura

Karolinska Institutet,
Stockholm

Utveckling och utvärdering av ett frågeformulär för fysisk
aktivitet hos barn med reumatisk sjukdom samt faktorer
relaterade till den fysiska aktivitetsnivån

100 000

Juvenil idiopatisk
artrit (JIA)

Olsson Mia

Karolinska Institutet,
Stockholm

Molekylär karaktärisering av systemisk barnreumatism

75 000

Långvarig smärta:
käkmuskelsmärta

Ernberg Malin

Karolinska Institutet,
Stockholm

Betydelsen av biomarkörer vid käkmuskelsmärta

200 000

Långvarig smärta:
fibromyalgi

Bjersing Jan

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Varför hjälper träning mot kronisk smärta? Klinisk studie av
molekylära mekanismer

150 000

Långvarig smärta:
generaliserad
smärta,
fibromyalgi

Mannerkorpi Kaisa

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Personcentrerad behandling med eHälsa för att stödja fysisk
aktivitet och hantering av symtom för hållbara hälsoeffekter
hos patienter med långvarig utbredd smärta

150 000

Långvarig smärta:
generaliserad
smärta, fibromyalgi

Jöud Anna

Lunds Universitet, Lund

Generaliserad smärta och fibromyalgi hos barn, ungdomar och
unga vuxna - förekomst, samsjuklighet och mortalitet

100 000

Myosit

Lundberg Ingrid

Karolinska Institutet,
Stockholm

Sjukdomsmekanismer och behandlingseffekter vid kronisk
reumatisk muskelinflammation, myosit

450 000

Myosit

Alexandersson Helene

Karolinska Institutet,
Stockholm

Myosit - Patientens perspektiv, antikroppar som markör för
prognos och effekt av träning

100 000

Myosit

Cerqueira Cátia

Karolinska Institutet,
Stockholm

Förståelse av mekanismer av anti-HisRS och anti-MDA5 antikroppar vid kronisk reumatisk muskelinflammation, myosit,
med lungpåverkan

75 000

Myosit

Holmquist Marie

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Att leva med myosit – vad händer efter diagnos?

75 000

Myosit

Korotkova Marina

Karolinska Institutet,
Stockholm

Selektiv hämning av mikrosomalt prostaglandin E-syntas 1: effekter på inflammatoriska processer vid reumatiska sjukdomar

50 000

Myosit

Regardt Malin

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Handfunktion, aktivitetsförmåga och livskvalitet hos personer
med inklusionskroppsmyosit (IBM)

50 000

Osteoporos

Lagerquist Marie

Göteborgs Universitet,
Göteborg

Betydelsen av östrogensignalering för inflammationsmedierad benförlust

200 000

Psoriasisartrit

Brodin Nina

Karolinska Institutet,
Stockholm

Psoriasisartrit: smärta, levnadsvanor och hälsa

100 000

Reumatoid artrit
(RA)

Catrina Anca

Karolinska Institutet,
Stockholm

Prediktorer och prevention vid RA

400 000

Reumatoid artrit
(RA)

Holmdahl Rikard

Karolinska Institutet,
Stockholm

Studier av experimentella modeller för RA

350 000

Reumatoid artrit
(RA)

Rantapää Dahlqvist Solbritt

Norrlands Universitetssjukhus,
Umeå

Etiopatogenetiska faktorer av betydelse för RA, dess progress
och svårighetsgrad

350 000

Reumatoid artrit
(RA)

Bokarewa Maria

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Proto-onkogene survivin vid tidig diagnostik och behandling
av RA: en länk mellan rökning, survivin och RA hos kvinnor

300 000

Forskningsrapport
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Lärosäte

Beviljat
anslag

Projekttitel

Reumatoid artrit
(RA)

Kastbom Alf

Linköpings Universitet,
Linköping

Betydelse av slemhinnors immunsvar för uppkomst och
progress av RA

300 000

Reumatoid artrit
(RA)

Alfredsson Lars

Karolinska Institutet,
Stockholm

Betydelsen av påverkbara levnadsvanor/arbetsmiljöfaktorer
för insjuknande och förlopp av RA – en studie av levnadsvanors/
arbetsmiljöfaktorers påverkan på behandlingsresultat i vården

250 000

Reumatoid artrit
(RA)

Klareskog Lars

Karolinska Institutet,
Stockholm

Nya vägar att förebyggande och behandla RA

250 000

Reumatoid artrit
(RA)

Wållberg Jonsson Solveig

Norrlands Universitetssjukhus,
Umeå

Kardiopulmonell komorbiditet vid reumatoid artrit: patogenes
och prevention

250 000

Reumatoid artrit
(RA)

Andersson Maria

FoU Spenshult, Halmstad

BARFOT, en multicentrisk, prospektiv, långtids observationsstudie avseende patienter med nydebuterad reumatoid artrit
– faktorer av betydelse för sjukdomens konsekvenser

200 000

Reumatoid artrit
(RA)

Lampa Jon

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Kvarstående smärta och trötthet trots antireumatisk behandling,
en epidemiologisk och mekanistisk kartläggning vid tidig RA

200 000

Reumatoid artrit
(RA)

Islander Ulrika

Göteborgs Universitet,
Göteborg

Östrogen hämmar artrit: definition av Th17-cellers roll

175 000

Reumatoid artrit
(RA)

Ekström Tomas

Karolinska Institutet,
Stockholm

Epigenetiska faktorer vid RA: fokus på luftrörens roll för risk,
sjukdomsuppkomst samt möjliga vägar för terapi

150 000

Reumatoid artrit
(RA)

Forslind Kristina

Helsingborgs lasarett,
Helsingborg

Prediktion tidigt i sjukdomsförloppet vid RA. Bilddiagnostik
och biokemiska markörer för att diagnostisera och förutse den
destruktiva utvecklingen av RA

150 000

Reumatoid artrit
(RA)

Thyberg Ingrid

Linköpings Universitet,
Linköping

Fysiska funktionsnedsättningar, muskelsvaghet och svårigheter
i dagliga aktiviteter vid RA relaterat till sjukdomsaktivitet och
läkemedelsbehandling

150 000

Reumatoid artrit
(RA)

Gjertsson Inger

Göteborgs Universitet,
Göteborg

Är broskspecifika autoantikroppar nyckeln till RA?

100 000

Reumatoid artrit
(RA)

Grönwall Caroline

Karolinska Institutet,
Stockholm

Autoantikroppsrepertoarer i RA

100 000

Reumatoid artrit
(RA)

Hultgård Ekwall Anna-Karin

Göteborgs Universitet,
Göteborg

Epigenetik vid autoimmun sjukdom: Betydelsen av LBH för
det aggressiva beteendet hos ledkapselceller vid RA

100 000

Reumatoid artrit
(RA)

Kleinau Sandra

Uppsala Universitet , Uppsala

PD-1 vägen; ett nytt sätt att behandla RA?

100 000

Reumatoid artrit
(RA)

Magnusson Mattias

Linköpings Universitet,
Linköping

Immunologisk toleransutveckling mot autoimmunitet vid RA

100 000

Reumatoid artrit
(RA)

Ahmad Kiadaliri Aliasghar

Lunds Universitet, Lund

Tidsmässiga trender och regionala skillnader i sjukhusvistelse
och dödlighet på grund av ledgångsreumatism i Sverige,
1998–2016

75 000

Reumatoid artrit
(RA)

Engdahl Cecilia

Göteborgs Universitet,
Göteborg

Antikroppars påverkan på artrit och benförlust

75 000

Reumatoid artrit
(RA)

Sjöholm Louise

Karolinska Institutet,
Stockholm

En epigenetisk studie om Porphyromonas gingivalis och en
störd mag-tarmhomeostas roll i RA

75 000

Reumatoid artrit
(RA)

Söderlin Maria

Blekinge sjukhus, Karlskrona

Tandhälsa hos patienter med RA i Karlskrona. En populationsbaserad fall-kontrollstudie

75 000

Reumatoid artrit
(RA)

Ljung Lotta

Norrlands Universitetssjukhus,
Umeå

Samsjuklighet vid RA – om risk och riskskattning

65 000

Sjögrens syndrom

Wahren-Herlenius Marie

Karolinska Institutet,
Stockholm

Sjögrens syndrom – kliniska och immunologiska studier

300 000
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Sjögrens syndrom

Baeklund Eva

Akademiska Universitetssjukhuset, Uppsala

Lymfom hos patienter med Sjögrens syndrom – fortsatta
studier av lymfomprediktorer och ny studie av möjlig prognosmarkör

225 000

Sjögrens syndrom

Nordmark Gunnel

Akademiska Universitetssjukhuset, Uppsala

Betydelsen av genetiska och epigenetiska faktorer vid Sjögrens syndrom – ett steg mot riktad terapi

200 000

Sjögrens syndrom

Mandl Thomas

Skånes Universitetssjukhus,
Malmö

Inre organengagemang vid primärt Sjögrens syndrom. Studier
avseende förekomst, sjukdomsförlopp, livskvalitet, prognos,
diagnostik och sjukdomsmekanismer vid primärt Sjögrens
syndrom

100 000

SLE

Bengtsson Anders A

Skånes Universitetssjukhus,
Lund

SLE – prognos och immunologiska mekanismer

400 000

SLE

Svenungsson Elisabet

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Autoimmun kardiovaskulär sjukdom, vid SLE, antifosfolipidsyndrom (APS) och i normalbefolkningen

350 000

SLE

Sjöwall Christopher

Linköpings Universitet,
Linköping

Kliniska och experimentella studier av inflammatoriska mediatorer vid SLE. Nya tillförlitliga diagnostiska och prognostiska
verktyg

300 000

SLE

Gunnarsson Iva

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

SLE med njurengagemang – biomarkörer och prognos

250 000

SLE

Alarcón-Riquelme Marta E

Karolinska Institutet,
Stockholm

Komplexiteten i SLE genetik och andra autoimmuna
sjukdomar

150 000

SLE

Eloranta Maija-Leena

Uppsala Universitet , Uppsala

Samverkan mellan B-lymfocyter och interferonproducerande
plasmacytoida dendriska celler

150 000

SLE

Leonard Dag

Akademiska Universitetssjukhuset, Uppsala

Kardiovaskulär sjukdom vid SLE

150 000

SLE

Idborg Helena

Karolinska Institutet,
Stockholm

Karaktärisering och validering av IRF5 och andra biomarkörer
för att identifiera SLE patienter lämpliga för skräddarsydd
behandling

100 000

SLE

Karlsson Mikael

Karolinska Institutet,
Stockholm

B-cell rekrytering och immunologiskt minne vid SLE

100 000

SLE

Hagberg Niklas

Uppsala Universitet , Uppsala

Funktionella effekter på immunsystemet av genetiska
riksvarianter vid SLE

75 000

Systemisk skleros

Hesselstrand Roger

Skånes Universitetssjukhus,
Lund

Sjukdomsmekanismer och prognostiska faktorer vid
systemisk skleros

300 000

Systemisk skleros

Boström Carina

Karolinska Institutet,
Stockholm

Fysisk aktivitet, fysisk funktion och upplevelser av fysisk
aktivitet och träning vid systemisk skleros

100 000

Systemisk skleros

Nordin Annica

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Livskvalitet, organmanifestationer och funktion hos patienter
med systemisk skleros i Stockholms län

100 000

Systemisk skleros

Andréasson Kristofer

Skånes Universitetssjukhus,
Lund

Gastroimmunologiska mekanismer vid reumatiska sjukdomar

75 000

Systemisk skleros

Wuttge Dirk

Skånes Universitetssjukhus,
Lund

Betydelse av mikroRNA för småkärlssjukdom och kärlåterväxt
vid systemisk skleros

75 000

Vaskuliter

Hellmark Thomas

Skånes Universitetssjukhus,
Lund

Patogenes och diagnostik vid ANCA-associerade vaskuliter

250 000

Vaskuliter

Segelmark Mårten

Linköpings Universitet,
Linköping

Cirkulerande mitokondriellt DNA och mikroRNA för diagnostik
och monitorering vid systemisk småkärlsvaskulit

150 000

Vaskuliter

Mohammad Aladdin

Skånes Universitetssjukhus,
Lund

Studier om sjukdomsmekanismer, ko-morbiditeter och
hälsoekonomiska aspekter vid primära systemiska vaskuliter

100 000

Forskningsrapport
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Flera diagnoser:
SLE, sjögrens
syndrom, myosit

Rönnblom Lars

Uppsala Universitet , Uppsala

Sjukdomsmekanismer i autoimmuna reumatiska sjukdomar
med aktiverat typ I interferonsystem

350 000

Flera diagnoser:
reumatoid artrit
(RA), myosit

Jakobsson Per-Johan

Karolinska Institutet,
Stockholm

Tidig diagnostik och tidig behandling vid reumatisk sjukdom

250 000

Flera diagnoser:
reumatoid artrit
(RA), SLE

Ajeganova Sofia

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Samband mellan inflammation och aterosklerosutveckling
samt benskada och benskörhet vid reumatiska sjukdomar.
Gemensamma prediktiva faktorer för sjukdomsprognos, hjärtoch kärlsjukdom samt överlevnad

250 000

Flera diagnoser:
reumatoid artrit
(RA), SLE

Rönnelid Johan

Uppsala Universitet , Uppsala

Funktionella studier av hur immunkomplex och associerade
autoantikroppar styr utveckling av inflammation och
destruktion vid RA och SLE

250 000

Flera diagnoser:
reumatoid artrit
(RA), vaskuliter,
psoriasisartrit,
polymyalgia
reumatica

Turesson Carl

Skånes Universitetssjukhus,
Malmö

Prediktorer och tidiga biomarkörer för reumatiska sjukdomar

250 000

Flera diagnoser:
inflammatorisk
ryggsjukdom (axial
SpA), reumatoid
artrit (RA)

Jacobsson Lennart

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Epidemiologisk och registerbaserad forskning av inflammatorisk ryggsjukdom (axial SpA) och RA: nya kunskaper om
riskfaktorer och prediktorer för långtidsutfall

200 000

Flera diagnoser:
juvenil idiopatisk
artrit (JIA), reumatoid artrit (RA)

Erlandsson Harris Helena

Karolinska Institutet,
Stockholm

Studier av inflammatoriska mekanismer i artrit med särskilt
fokus på alarminet HMGB1

200 000

Flera diagnoser:
reumatoid artrit
(RA), SLE

Blom Anna

Lunds Universitet, Lund

Komplementsystem i reumatiska sjukdomar

200 000

Flera diagnoser:
SLE, reumatoid
artrit (RA)

Frostegård Johan

Karolinska Institutet, Stockholm

Nya skyddande immunologiska mekanismer vid reumatisk
sjukdom, relaterade till inflammatoriska fosfolipider och
fosforylkolin: ett evolutionärt paradigm

200 000

Flera diagnoser:
reumatoid artrit
(RA), inflammatorisk ryggsjukdom
(SpA)

Hagel Sofia

Skånes Universitetssjukhus,
Lund

Kondition, levnadsvanor och kardiovaskulär risk hos patienter
med kronisk inflammatorisk ledsjukdom

125 000

Flera diagnoser:
inflammatoriska
reumatiska sjukdomar

C Kapetanovic Meliha

Skånes Universitetssjukhus,
Lund

Risk för infektion och vaccination vid immunmodulerande
läkemedelsbehandling av reumatiska sjukdomar

100 000

Flera diagnoser:
osteoporos, systemisk skleros

Åkesson Kristina

Skånes Universitetssjukhus,
Malmö

Risk för osteoporos (benskörhet) hos personer med systemisk
skleros och hos äldre

100 000

Flera diagnoser:
SLE, systemisk
skleros, vaskuliter,
myosit

Antovic Aleksandra

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Venös tromboembolism – fortfarande okänd, underdiagnostiserad och underbehandlad komplikation hos patienter med
systemiska autoimmuna sjukdomar

100 000

Preklinisk/translationell forskning:
reumatoid artrit
(RA)

Malmström Vivianne

Karolinska Institutet,
Stockholm

Lymfocyters betydelse vid inflammatorisk reumatisk sjukdom
– grundläggande studier för nya behandlingar

300 000
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Preklinisk/translationell forskning:
reumatoid artrit
(RA), SLE

Mårtensson-Bopp Inga-Lill

Göteborgs Universitet,
Göteborg

Autoreaktiva B-celler som initierare av autoimmun sjukdom

150 000

Preklinisk/translationell forskning:
reumatoid artrit
(RA), vaskuliter,
djurmodeller

Wermeling Fredrik

Karolinska Institutet,
Stockholm

Reglering av autoantikroppars aktivitet i reumatiska
sjukdomar

125 000

Preklinisk/translationell forskning:
musmodeller för
reumatoid artrit
(RA)

Kutty Selva Nandakumar

Karolinska Institutet,
Stockholm

Funktionell karakterisering av två QTLs påverkar experimentell
autoimmunitet och analys av molekylära mekanismer i
IgG-medierad artrit

50 000
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Ett bra liv för alla reumatiker och
lösningen på reumatismens gåta.
Så lyder Reumatikerförbundets vision. Vi har kommit
en bra bit på vägen men är ännu inte i mål.
I den här forskningsrapporten berättar forskarna
själva om många viktiga framsteg, från immunologi
till fysisk aktivitet. Vi hoppas att den ska ge större
förståelse för en av vår tids största folksjukdomar,
och behovet av långsiktig och omfattande forskning.
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