Bulletinen

En tidning om reumatiska inflammatoriska systemsjukdomar – nr 2 2019

SLE beforskas intensivt
MCTD en egen sjukdom sedan 1972
Så behandlas systemisk skleros i dag
och i morgon

Tema
Forskning om SLE
SLE-forskning till nytta för alla systemsjukdomar

Yvonne Enman Redaktör och ansvarig
utgivare för Bulletinen.

Framtidens inkörsport
var underrubriken till SLE-kongressen i våras.
Många sidor i Bulletinen handlar om den forskning
som presenterades där. SLE är den sjukdom bland
de reumatiska inflammatoriska systemiska sjukdomarna där det finns mest forskning. Inte så konstigt
eftersom SLE är den till antalet största sjukdomen
och också den som banar väg för forskning kring de
andra sjukdomarna. Det viktigaste är att det forskas
om systemsjukdomarna och att bit läggs till bit i det
stora puzzlet. Här finns hopp inte bara för dem med

SLE utan för alla i denna sjukdomsgrupp.
Det är med glädje jag ser fram emot sommaren
när livet pulserar i naturen. Ger oss nytt hopp på
samma sätt som forskningen gör. Redaktionen
önskar er alla en fin och avkopplande sommar fylld
med det som ni var och en vill fylla den med. Försök
undanröja de måsten som inte leder till återhämtning och sinnesfrid, och ni som har SLE: Glöm inte
skyddsfaktor minst 30 och gärna mer på solexponerade delar av kroppen.

Glöm inte fylla i enkäten på www.reumatiker.se/bulletinen-enkat eller ring 08-505 805 00 för en pappersenkät.

Rekrytering av forskningspersoner
Hur absorberas och utsöndras mykofenolatmofetil
(Cellcept®) hos patienter med systemisk skleros?
Denna fråga vill vi försöka besvara inom ramen för
en läkemedelsstudie med titeln:
Farmakokinetiska studier av mykofenolatmofetil
hos patienter med systemisk skleros.
Studien genomförs vid Reumatologkliniken i Lund.
Syftet är att förstå hur läkemedelsnivåer i blodet
kan variera hos patienter med systemisk skleros. I
förlängningen vill vi förstå om vi bör individanpassa
doseringen av mykofenolatmofetil när vi använder
det vid systemisk skleros.
Till denna studie söker vi patienter med:
• Diagnosen systemisk skleros,
• som regelbundet använder mykofenolatmofetil
eller Cellcept och
• som kan tänka sig besöka vår klinik för att under
en 6 timmars period lämna 4 venösa blodprov.
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Denna kliniska läkemedelsprövning är godkänd av
Läkemedelsverket och Regionala Etikprövningsnämnden.
Hela studien inklusive upplägg och finansiering
sker helt oberoende av läkemedelsföretag. Resa
och 2 nätter på patienthotell bekostas av studieansvariga.
Är du intresserad av att veta mer och eventuellt
delta i studie, vänligen kontakta huvudansvarig
på epost:
kristofer.andreasson@med.lu.se
Kristofer Andréasson, reumatolog och docent i
reumatologi
Roger Hesselstrand, reumatolog och docent i
reumatologi
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Skånedistriktet
I anslutning till SLE-dagen den 10 maj anordnade
Skånedistriktet lördagen den 11 maj föreläsningar om
systemisk skleros och SLE. Föreläsningarna var öppna
för allmänheten och hölls i Hässleholm.
VI hade tre specialistläkare och forskare från Reumatologen i Lund som föreläsare.
Kristofer Andréasson talade om ”systemisk skleros – vad
kan denna diagnos innebära”.
Helena Tydén och Andreas Jönsen interagerade i sina
två föreläsningar om ”Systemisk Lupus Erythematosus – orsaker, manifestationer och behandling, och om
pågående SLE- forskning.
Föreläsningarna var personliga och mycket givande.
De inbjöd verkligen till dialog med åhörarna. En eloge
måste också ges till åhörarna som var engagerade och
ställde många frågor.
Ann-Christine Sjögren
Ombud för frågor om systemsjukdomar
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SLE-FORSKNING

Text Yvonne Enman
De följande sidorna är ett axplock ur författarens tankar
efter intensiva dagar.

I stormens SLE-öga
Att få vara en del av en kongress som handlar om en enda sjukdom är helt underbart. Att den
sjukdomen dessutom är den som intresserar mig mest gör inte saken sämre. SLE, den oförutbestämda som säkert kommer att uppfattas som ett syndrom i framtiden. SLE som kan vara
en pust som endast berör dig med en oro och en aning om den sjukdom som trots allt finns
där inne i din kropp. Eller som kan störa ditt liv med otaliga sjukdomsproblem och i allra värsta fall leda fram till en alldeles för tidig död.
På den 13.de internationella
Lupuskongressen i San Francisco samlades ungefär 800
forskare och personer med SLE.
Föreläsningarna var välbesatta,
ämnena många och där delades
både kritik och erkännanden
ut. Diskussionernas vågor gick
höga under rasterna och de möten som ska leda fram till nya
eller stärka redan existerande
samarbeten, var hur många som
helst. Det är häftigt att se och
höra hur idéer föds, hur händer
skakas och kramar delas. Att
världen krympt och blivit tillgänglig på ett helt annat sätt än
tidigare är verkligen en fördel
för forskningen.
Postrar
En poster är en ”affisch” som
berättar om en specifik studie.
På ett ganska litet utrymme
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ska många, många timmars arbete åskådliggöras. På den ska
det finnas en frågeställning, en
beskrivning av forskningens viktiga ingredienser och en slutsats.
Ungefär 250 postrar sattes upp
och under några timmar fanns
en av deltagarna i projektet på
plats för att svara på frågor och
berätta om den aktuella forskningen. Själv hade jag förmånen
att stå vid en poster där jag aktivt deltagit i forskningen som
forskningspartner. Det var både
spännande och utmanande.
En blir fler
Idag är forskarna helt övertygade om att SLE är ett samlingsbegrepp för flera olika
grupperingar. Genetiska faktorer
och omgivningsfaktorer spelar
roll, men på vilket sätt? Hur
kommer det sig att SLE visar så

olika sidor hos olika individer?
När man väl kan identifiera en
subgrupp kommer behandlingar
att kunna specialkomponeras,
kanske går det att förutse och
behandla olika manifestationer i
förebyggande syfte redan innan
de inträffar.
Detta ämne är hett och det
forskas intensivt. Ett exempel är
en studie där man identifierat tre
grupper som svarar mot samma
genetiska och kliniska data samt
rapporterade sociodemografiska
uppgifter (kan exempelvis vara
ålder, inkomst, civilstånd och
mycket mer).
Miljö
Men det som händer inne i
kroppen är inte helt förutbestämt utan påverkas troligen i
mycket hög grad av den miljö,
den omgivning, som en individ
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På denna poster visades att antimalariamedel är associerat med
bättre fysisk funktion. Studien är
genomförd av Ioannis Parodis,
Karolinska Institutet, tillsammans
med andra forskare och mig själv
som forskningspartner.

befinner sig i och/eller som den
har befunnit sig i. Till grund för
detta påstående ligger bland annat tvillingstudier. En studie talade om jämförelse mellan gener
och den sammantagna påverkan
som någon miljöfaktor har på en
person, samt dess effekt på den
fysiska kroppen. Där konstaterades att redan nu vet forskarna att
rökning, kiseldioxid och hormoner påverkar negativt, medan ett
modest intag av alkohol kan vara
skyddande. Forskarna föreslår
att detta angreppssätt kan öppna
nya vägar att nå kunskap om
sjukdomen på.
En annan studie bekräftar att
ultraviolett ljus och infektioner
kan utlösa proinflammatoriska
reaktioner i kroppen som senare
ger utslag i skov. De förstår dock
ännu inte vilka mekanismer
som ger samma reaktioner fast
av omgivningsfaktorer. Åter ett
forskningsområde som är högintressant.

Rökning
Rökning är ett kontroversiellt
och populärt ämne, samtidigt
som viktig kunskap finns och
mer kommer. Studier visar att
rökning ökar risken för en aktiv
sjukdom och sänker effekten av
olika behandlingar. Bevisat är
också att rökning spelar roll vid
själva insjuknandet. En studie
ställer sig dock frågan om svaret
på varför det finns ett samband
också kan sökas i andra kulturella och socioekonomiska faktorer.
Njurar
Inflammation i njurarna, lupusnefrit, förekommer hos 60
procent av alla med SLE vid
ett eller flera tillfällen. Även om
behandlingen gått framåt är nefrit ett komplicerat engagemang
som fortfarande kan leda till en
för tidig död.
Kanske är det därför som
just njursjukdom är föremål för
väldigt mycket forskning. Man

vill öka förståelsen om varför
nefrit uppstår, vilka vägar inne i
kroppen som är inblandade och
naturligtvis vill man finna optimal behandling både för svåra
och mindre svåra sjukdomar i
njurarna.
En forskningsaspekt som är
högaktuell är att förstå kopplingar mellan SLE och antifosfolipidantikroppar (aPL). Dessa
antikroppar är associerade med
skador i olika organ och med
olika funktioner hos SLE-personer. Det gäller således inte enbart
för njurar utan även för exempelvis hjärt- och kärlsjukdom. Ett
studieupplägg är att undersöka
skillnaderna mellan personer
med SLE och personer med
SLE-APS (antifosfolipidantikroppssyndrom) samt personer
med SLE och aPL samt med
SLE utan aPL.
Precis som för njurengagemang
var det många postrar som handlade om APS/aPL, vilket säger
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Professor Lars Rönnblom från Uppsala universitet var den ende inbjudne talaren från Sverige. Han talade om att
rikta forskningen mot interferonsystemet och utmaningarna med att välja den bästa molekylen för att förstå och
i förlängningen kunna behandla SLE.

en del om hur högaktuell den här
forskningen är.
Hjärt-och kärlsjukdom
Steget är inte långt från APS till
hjärt- och kärlsjukdom som samsjuklighet vid SLE. Även detta
ett område som beforskas livligt.
Hjärtinfarkt och andra hjärt- och
kärlsjukdomar är överrepresenterat vid SLE. Därför slår flera
studier fast att det är viktigt att
följa kolesterolnivåer och blodtryck för att behandla tidigt.
Samt att fortsätta studera olika
mekanismer i kroppen som hör
till SLE-sjukdomen och sambanden med långvarig akut sjukdom,
blodkärlsinflammation, riskgener
och aPL.
Neuropsykiatrisk SLE
Spannet mellan den lägsta påverkan av neuropsykiatrisk SLE
och den mest allvarsamma är
stort. Kognitiva problem anses
6

finnas hos någonstans mellan 17
och 66 procent av alla med SLE.
Kanske är siffran högre. Men att
finna kopplingar till varför och
hur detta fungerar är en svårlöst
gåta. Kittlande frågeställningar
för forskarna, och viktigt för dem
som lever med sin sjukdom.
Dessutom kan det vara svårt att
avgöra vad olika kognitiva problem härrör sig till. Ta oro som
exempel. Är den oro någon känner en neuropsykiatrisk störning
eller en fullt normal känsla när
man får diagnos eller lever med
sin SLE?
Läkemedel
Det finns många komponenter
i spannet behandling för att må
bra i sin sjukdom. Inte endast
läkemedel, men ändå är det till
slut medicin och förhoppningsvis
vaccination som utgör det ultimata hoppet att mota skov av
alla de slag, och slutligen kunna

hindra sjukdomen genom exempelvis vaccination. Till det
sistnämnda är det långt kvar för
SLE, vad jag förstår. Jag såg inte
några sådana studier. Men desto
fler om olika läkemedelsbehandlingar, hur de påverkar olika
mekanismer i kroppen och vilken
nytta de kan göra.
B-cellerna är ett mål eftersom
de vid SLE inte fungerar som
hos personer utan SLE och därför spelar en stor roll för sjukdomen. Ett angreppsätt är via
BAFF, ett protein som aktiverar
B-celler, ett annat via antigen på
B-cellernas yta.
Interleukiner är en grupp
proteiner som reglerar den immunologiska reaktionen genom
att stimulera vissa lymfocyter och
hämma andra. Det finns många
sådana signaleringsvägar mellan
olika celler i kroppen. Forskarna
undersöker hur de fungerar vid
SLE och söker sätt att hämma
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dem om de ser ut att driva sjukdomsprocesser.
Interferon är ytterligare en
spelare i laget som har betydelse
i sjukdomsprocessen. Det är ett
protein som kroppen tillverkar
för att möta exempelvis attacker
av virus och som SLE-kroppen
inte slutar producera när hotet är
undanröjt.
Kortison har använts under
många många år och ofta i ganska höga doser under lång tid.
Nu verkar vi befinna oss i ett regimskifte med bland annat dosstudier som undersöker där den
minsta möjliga kortisondosen för
att hålla sjukdomen inaktiv eller
i stabilt läge eftersträvas. Tanken
är att stora doser kortison kan ge
följder som diabetes och frakturer
med mera.
Ett läkemedel som fått en
renässans är antimalariamedel.
Det har använts sedan 1950-talet
vid SLE, men är nu ett standardläkemedel. Fördelen är att
det minskar sjukdomsaktiviteten. Nackdelen är att klorokin
kan ge retinopati, blödningar

i ögats näthinna, och därmed
försämrad syn. En intressant
studie undersökte vilken dos
som kan vara optimal för att inte
ge dessa biverkningar. Förslaget
blev först och främst att besök
hos ögonläkare helst ska ske en
gång om året med ögonbottenundersökning. Det framhölls att
det är viktigt att fastställa varför
förändringar syns så att inte någon annan orsak som exempelvis
diabetes är det som ger skadan.
Viktigt eftersom antimalariamedel har en skyddande effekt inte
minst för hjärt-och kärlsjukdom
och blodproppar. Ett förslag är
att blodprover tas där nivåerna av
läkemedlet mäts och justeras mot
minimal men välfungerande dos.
Livskvalitet
Det gömmer sig väldigt många
faktorer bakom begreppet hälsorelaterad livskvalitet. Många av
de komponenterna fanns bland
studerade ämnen på kongressen.
Bakom forskningen om livskvalitet ses det faktum att idag
uppmärksammas livskvaliteten

genom de många olika så kallade
instrument, frågeformulär, som är
självrapporterade. Problemet är
att det inte finns något superbra
utvärderingsprotokoll för SLE.
Forskarna försöker finna det
frågeformulär som ska kunna
ge den sannaste bilden av sjukdomsaktivitet och livskvalitet.
Därför ställs olika instrument
mot varandra för att finna ett
frågeformulär som kan förutsäga
skov och visa resultat av olika
läkemedelsbehandlingar.
En studie konstaterade i sin
slutsats att när sjukdomen är lågaktiv förutspår det att hälsokvaliteten blir bättre exempelvis
vad gäller fysisk hälsa, smärta,
emotionell hälsa och fatigue, den
trötthet som ofta följer med sjukdomen och som inte går att sova
bort.

”Ett dominerande dagligt
problem vid SLE
är den hopplösa fatiguen,
tröttheten.”

En annan studie anser att sjukdomsaktivitet, sekundär fibromyalgi och pågående behandling
påverkar SLE-bördan negativt.
Speciellt ledinflammationer och
hudsjukdom spelar roll. Dessutom kan kortisonbehandling
Två glada forskare, Ioannis Parodis
från Sverige och Sarfarez Hasni från
USA, framför alla gula fjärilar och
Lupuskongressens märke. Detta är
samarbete över gränserna.
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påverka sjukdomsupplevelsen.
Ett dominerande dagligt problem vid SLE är den hopplösa
fatiguen, tröttheten. Därför krävs
ett frågeformulär som kan besvara frågor kring detta fenomen.
Här lägger forskarna extra krut
och ett försök till frågeformulär
är under framtagning.
Många personer med SLE har
sömnproblem vilket ledde forskarna i en studie att söka sambandet mellan sömn och aktiv
sjukdom, vilket de också tyckte
sig finna.
En annan faktor som påverkar
livskvaliteten är om man yrkesarbetar eller inte, och om ens arbete inte är passande. Forskarna
försöker förstå de hinder som
är grunden till att många inte
yrkesarbetar och finna lösningar.
De drog slutsatsen att det ligger

”Det ligger en
sorg i att inte få
vara en del i ett
arbetes sociala
tillhörighet.”

behövs mycket mer information
till både läkare och patienter
kring vikten av pneumokockvaccinering.
Vaskuliter

en sorg i att inte få vara en del
i ett arbetes sociala tillhörighet
samt att det, föga märkligt, påverkar den enskildes ekonomi till
det sämre.

Många får blodkärlsinflammationer både i huden och i inre
organ. Vaskuliter lämnar ofta
kroniska förändringar på hud
och i njurar. Genom musstudier
försöker forskarna förstå varför
inflammationen och skadorna
uppstår. Ännu finns inte någon
bra behandling.

Infektioner

Följsamhet

Många personer som lever med
SLE är rädda för infektioner.
Och det med rätta eftersom de
kan vara svåra att få bukt med.
Något som uppmärksammades
i studier. Därför fastslogs att det

Slutligen i denna långa genomgång kommer vi till något som
verkligen väckte mina tankar och
faktiskt gjorde mig lite fundersam. Tydligen är det konstaterat
att många personer som lever
Överläkare och universitetslektor
Christopher Sjöwall och docent
Örjan Dahlström, båda från Linköpings universitet, har utvärderat de nya kriterier som ACR och
EULAR, den amerikanska och den
europeiska reumatologföreningen, tillsammans nyligen föreslagit.
De konstaterade att denna första
jämförelse med äldre kriterier gav
god känslighet men endast måttlig träffsäkerhet.
Kriterier krävs för att skapa enhetlighet i de deltagare som ska
ingå i studier, exempelvis när forskarna ska undersöka en frågeställning eller ett läkemedel.
Bilden visar en annan av
Christophers postrar.
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med SLE inte tar sin medicin!
Varför?
Forskarna slog fast att de som
följer sina ordinationer lever med
en bättre kontroll över sin sjukdom, har lägre sjuklighet och för
tidig död samt en högre hälsolivskvalitet. Antimalariamedel är
standardbehandling och påverkar
sjukdomen positivt på flera sätt,
ändå konstaterades att troligen
är det endast hälften som tar sina
piller.
En faktor som måste beaktas är
rädslan för den behandling som

föreslagits. Här måste naturligtvis
patienten informeras och övertygas om den nytta som behandlingen gör. Så klart inte överdriva
fördelarna, men diskutera och
om patienten inte tänker ta sin
medicin så ska den inte heller
förskrivas.
Ett förslag för att komma tillrätta med detta är att lägga stor
vikt vid att patienten är en aktiv
partner angående sin sjukdom
och dess behandling och därmed
också delansvarig.

I Lupuskongressen deltog
forskare från alla världens hörn.
Bulletinen kan inte rapportera
vem och från vilka länder författarna till alla abstrakt och postrar, samt alla föreläsare som
den här artikeln handlar om är.
Vi saknar helt enkelt plats för
det. Du som är intresserad kan
besöka:
https://lupus.bmj.com/search/
volume:6%20issue:Suppl+1%20
jcode:lupusscimed%2sort:firstpage%20direction:ascending
?facet%5Btoc- section-id%5D
%5B0%5D=Abstracts

Hej Christopher Sjöwall!

Vad tycker du spontant var det viktigaste ur
patientens synpunkt på kongressen?
– Eftersom det finns ett stort behov av nya läkemedel för
patienter med SLE är det alltid intressant att höra
om vilka nya terapier som just nu finns i kliniska
prövningar. Jag uppskattade även föreläsningar
om individualiserad medicinering, så kallad
”personalized medicine”.

Hej Lars Rönnblom!

Vad tycker du spontant var det viktigaste ur
patientens synpunkt på kongressen?

Hej Ioannis Parodis!

Vad tycker du spontant var det viktigaste ur
patientens synpunkt på kongressen?
– Det känns viktigt med nya studier om gamla väl
beprövade läkemedel. Det är naturligtvis bra att till
exempel antimalariamedel har skyddande effekt vid SLE,
men det blir ännu bättre om vi vet exakt vilken effekt de
verkligen har och på vad, och inte minst hur de
påverkar hälsorelaterad livskvalitet.

– Den 13:e världskongressen om SLE visade på en osedvanligt stor
forskningsaktivitet omkring orsakerna till varför sjukdomen har
så många olika kliniska uttryck. Samtidigt finns nu en stor förståelse för att behandlingen av varje SLE-patient måste individualiseras i mycket högre grad än vad vi kanske tidigare trott. Att så
många studier med nya läkemedel till SLE-patienter misslyckats
beror därför sannolikt på att vi valt ”rätt preparat till fel patient”,
men detta ser nu ut att kunna ändras i framtiden till ”rätt
preparat till rätt patient”.
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Den här artikeln handlar om genetisk forskning. I slutet skriver Sarah att varje individ har sin egen genuppsättning och därför kommer att behöva sin individanpassade behandling. Det är en bekräftelse på det reumatiska
trädet som vi vid många tillfällen talar om. Vi påpekar att de reumatiska sjukdomarna har så många likheter
med varandra men ändå är vi alltid till slut vår egen sjukdom, det enskilda lövet på trädgrenen. /Redaktionen

Text Sarah Reid Bild Privat

Den sammanlagda genetiska
risken vid SLE är kopplad till
sjukdomens prognos
SLE är en autoimmun sjukdom som kan drabba nästan alla organ i kroppen. Vilka organ som
involveras och hur allvarligt de påverkas skiljer sig åt mellan olika individer. Framsteg inom
läkemedelsutvecklingen och ökad kunskap i hur man anpassar behandlingen till varje patients
behov, har gjort att den långsiktiga prognosen har förbättrats avsevärt.

Men det finns mycket kvar att
göra för att göra behandlingen
mer individanpassad och så effektiv som möjligt. Man vill, förutom
att ha tillgång till patientens sjukhistoria, pågående symtom och
provvärden, också kunna förutse
sjukdomens fortsatta förlopp när
man bestämmer vilken behandling som ska sättas in.
Genom mitt arbete som doktorand i forskargruppen för
reumatologi vid Uppsala Universitet hoppas jag kunna bidra
till utvecklandet av nya metoder
som kan vara till hjälp att förutse
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sjukdomens framtida utveckling.
Med hjälp av dessa skulle man
kunna skräddarsy varje enskild
patients behandling och minska
risken för skov, komplikationer
och onödiga läkemedelsbiverkningar.
Varje liten gen bidrar
Under de senaste tio åren har
kostnaden för en genetisk analys
sjunkit nästan ofattbart snabbt.
Idag går det att utföra väldigt
stora undersökningar och jämföra
skillnader i vår genetiska kod hos
tusentals personer samtidigt. På så

vis kan vi hitta de genvariationer
(singel nukleotid polymorfier,
SNPs) som ökar risken för sjukdomen. I samarbete med andra
forskargrupper har vår grupp
genom sådana studier hittills
bidragit till att 35 genetiska
varianter som ökar risken för
SLE upptäckts. Totalt finns nu
över 100 kända varianter med
koppling till sjukdomen.
I de flesta fall är den ökning av
risken, som var och en av dessa
ger upphov till, så liten att den
inte på långa vägar ensam kan
ge svaret på varför vissa personer
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En högre genetisk belastning vid SLE är kopplad till en ökad risk för njurinflammation
A) Våra resultat visar att den fjärdedel av personer med SLE som hade högst genetiskt riskvärde
(högriskgruppen), hade en ökad förekomst av njurinflammation jämfört med fjärdedelen med lägst
riskvärde (lågriskgruppen).
B) Risken att drabbas av en så allvarlig njursvikt att den krävde dialys eller njurtransplantation, var
tydligt förhöjd i högriskgruppen jämfört med i lågriskgruppen.

får SLE och andra inte. Inte heller kan var och en av generna
förklara varför sjukdomsbilden
skiljer sig så mycket mellan olika
individer.
Många gener ihop
Hittills har kopplingen mellan
genetiken och sjukdomens prognos mest fokuserats på enskilda
gener. Den studie som jag arbetar
med, och som jag i april presenterar vid den internationella
SLE-konferensen i San Fransisco, är den första att undersöka
om den sammanlagda effekten
av ett stort antal gener påverkar
sjukdomens långsiktiga prognos.
Hos 1 001 patienter och 2 802
friska personer analyserade vi
57 olika genetiska varianter som
ökar risken för SLE. Baserat på
hur många riskvarianter var och

en hade och hur mycket var och
en av dem ökar risken för sjukdomen, fick vi fram ett riskvärde
för varje person. Därefter gick vi
igenom journaler för att se om
långsiktiga problem av sjukdomen
skilde sig åt mellan individerna
med högst riskvärde (högriskgruppen) och de med lägst riskvärde (lågriskgruppen).
Våra resultat visar att sannolikheten att få SLE är tolv
gånger större i högriskgruppen
än i lågriskgruppen. Den här
riskökningen som vi kan se när
man räknar samman de olika
riskvarianterna som individen
har, är klart större än när man
ser till bara enskilda riskgener.
Vi såg också att patienterna i
högriskgruppen var i genomsnitt
nio år yngre när de fick sin SLEdiagnos. Det tror vi kan tala för

att genetiska orsaker har större
betydelse hos dem som insjuknar
tidigt i livet, medan miljöfaktorer
kan spela större roll hos dem som
är äldre när de får sin SLE.
Svårare sjukdom för högriskgruppen
När det gäller långtidsprognos,
fann vi att patienterna i högriskgruppen hade en högre förekomst
av permanenta organskador och
att de drabbades av dessa tidigare
i livet. Framför allt verkar det
vara njurarna som påverkas när
den genetiska belastningen är
hög. Patienter i högriskgruppen
hade dubbelt så hög sannolikhet att sjukdomen skulle angripa
njurarna och de var i genomsnitt
tjugoett år yngre, då de först
drabbades av sin njurpåverkan.
Njurproblemen var också av en
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allvarligare karaktär i högriskgruppen och sannolikheten att de
skulle få en så allvarlig njursvikt
att det krävdes dialys eller transplantation var mer än fem gånger
högre än i lågriskgruppen.
En ny pusselbit
Vår studie är den första som
påvisar en koppling mellan den
sammanlagda genetiska belastningen vid SLE och hur allvarligt
sjukdomsförloppet blir. Vi tror
att denna insikt bidrar med en
viktig pusselbit till förståelsen av
mekanismerna bakom sjukdomen.
Samtidigt hoppas vi att vår
metod, som i nuläget verkar
kunna förutspå sjukdomsutvecklingen på gruppnivå, i framtiden
ska kunna förbättras och kunna
hjälpa till att styra behandlingen
för den enskilda patienten.
Men innan vi kan nå dit, krävs
mer forskning. Även om vi ser
en ökad sannolikhet för njursvikt
i högriskgruppen, hade hälften
av patienterna i gruppen ingen
njurpåverkan alls. Vi kommer nu
att försöka ta reda på ännu mer
om varför vissa drabbas värre av
sjukdomen än andra.
Var person är unik
Värt att nämnas är slutligen att
bland de drygt tusen patienter
med SLE som ingick i vår studie fanns det inte en enda med
samma uppsättning av riskgener
som någon annan. Det speglar
kanske sjukdomsuttryckets stora
variation, och understryker att
varje person med SLE är unik
och i behov av ett individanpassat
omhändertagande i sjukvården.
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” Varje person med SLE är unik
och i behov av ett individanpassat
omhändertagande i sjukvården.”

PORTRÄTT AT-LÄKARE

Text Yvonne Enman

Forskande läkare
Det har hunnit gå ett år sedan
Sarah Reid tog sin läkarexamen.
Tanken är att hon ska få tillfälle
att kombinera kliniskt arbete som
läkare med forskning. Hon vill
gärna arbeta på reumatologen,
men vikariat växer inte på träd
och speciellt inte innan någon
genomgått sin AT-tjänstgöring.
‒ Från början tänkte jag läsa
biomedicin, men eftersom jag
gärna vill ha kontakt med och
möjlighet att medverka till att
människor kan må bättre så valde
jag läkaryrket, berättar Sarah
Reid.
Att hennes forskning, som för
övrigt ingår som projekt inför en
framtida disputation, handlar om
SLE förklarar hon med att autoimmunitet intresserar henne.
‒ Under placeringen på reumatologen under utbildningen
kände jag att det nog var där jag
ville arbeta i framtiden. Både patienterna och sjukdomarna i sig
berörde mig starkt. När jag sedan
började göra mitt examensarbete
i forskargruppen och fick sätta
mig in ordentligt i mekanismerna
bakom SLE, visste jag att jag
hamnat rätt.
Programmet på SLE-kongressen i San Fransisco har givit Sa-

rah chansen att få lära sig mycket
genom att lyssna på alla föreläsningar och inte minst att få synpunkter på sin egen presentation.
‒ Jag presenterade data på
SLEuro i Düsseldorf förra året
och det gav många goda tankar
inför min fortsatta forskning.
Fritid
Sarah Reid är uppvuxen i Uppsala och därför var det smidigt
att fortsätta studera där. Den
närmaste familjen består av man
och två barn (en pojke som är 12
år och en flicka som är 3 år), samt
två katter. Tillsammans rör sig
familjen gärna i skogen där Sarah
får tillfälle fota både naturbilder
och barnen. Annars kan det bli
besök på Lekland och ibland
något museibesök.
På den lilla egna tid som blir
över läser hon gärna klassisk
litteratur och försöker lära sig
spela piano.

Allmäntjänstgöring (AT)
AT kompletterar grundutbildningen med praktiska erfarenheter som
krävs för läkarlegitimation oavsett yrkesinriktning. Den tar 18 månader
att genomföra.
Källa: https://slf.se/din-karriar/
utbildning/at/
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SJUKDOMSFAKTA MCTD

Text Ingrid Lundberg som är professor vid
Karolinska Institutet i Stockholm

Mixed Connective Tissue
Disease (MCTD)
Mixed Connective Tissue Disease, eller förkortat MCTD, är en ovanlig reumatisk
inflammatorisk systemsjukdom som beskrevs första gången 1972 som en enskild sjukdom.
Namnet reflekterar den första beskrivningen av en grupp patienter med MCTD.

De beskrevs ha en blandbild av
kliniska manifestationer som vart
och ett kunde finnas hos patienter
med redan identifierade reumatiska systemsjukdomar (eller bindvävssjukdomar som de kallades
då): Systemisk Lupus Erytematosus (SLE), polymyosit och systemisk skleros (skleroermi), därav
namnet. Ursprungligen identifierades dessa patienter via tester av
antikroppar där dr Sharp i USA,
som först beskrev denna patientgrupp, hade iakttagit en grupp
patienter med höga antikroppar
riktade mot ett protein (antigen),
(U1RNP=ribonukleoprotein)
som finns i cellkärnor. Antikropparna kom att kallas antiU1RNP-antikroppar.
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I den första rapporten beskrevs
patienter med MCTD efter en
kort tids uppföljning och de
beskrevs ha en mycket bra behandlingseffekt av kortison och
god prognos. Vid långtidsuppföljning av samma patientgrupp
några år senare såg man dock att
flera av patienterna utvecklade en
kronisk sjukdom med kroniska
förändringar i huden i form av
förtjockad hud och sväljningssvårigheter, vilket har bekräftats i
studier. I senare studier har man
också sett att en del med MCTD
utvecklar allvarliga symtom från
hjärta och lungor. Sjukdomsbilden och prognosen visade sig
således vara mer varierande än
man först trodde.

Symtom
Det vanligaste första tecknet
på MCTD är så kallade vita
fingrar, kallas också Raynauds
fenomen. Vita fingrar då man
utsätts för kyla är vanligt hos
unga personer utan koppling till
sjukdom. Det som skiljer vita
fingrar vid denna sjukdom är att
symtomet uppkommer plötsligt,
även vid plusgrader, till exempel
då man duschar eller badar, och
att fingrarna förutom att de blir
vita också blir blåa och ibland
vid uppvärmning byter färg ytterligare en gång till att bli röda.
I stort sett samtliga patienter
med MCTD-diagnos får ”vita
fingrar”. Över 90 % får också en
diffus svullnad av händerna med
svårigheter att sträcka ut fing-
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rarna och att knyta handen.
Ledinflammation, artrit, är
ett annat vanligt symtom. Ledinflammationen drabbar vanligen
många små leder, liknande den
som ses hos personer med SLE
och kan likna ledgångsreumatism,
men medför oftast inte skador
på brosk och ben i leden. Även
inflammationer i enstaka stora
leder kan förekomma, såsom i
knä och armbågar.
Sväljningsbesvär till följd av
nedsatt rörlighet i matstrupen är
också vanligt och har setts hos
upp till hälften av vuxna patienter
med MCTD.
Hudförändringar är vanliga,
och olika varianter kan förekomma. Förtjockad hud på fingrarna,
lik den man ser hos personer med
systemisk skleros har rapporterats
hos cirka en tredjedel. En diffus
rodnad i ansiktet, liknande den

man kan se hos personer med
SLE, var ungefär lika vanligt.
Muskelinflammation, myosit,
beskrevs i den första
rapporten om
patienter med
MCTD.
Myosit är
mindre
vanligt
förekommande än
ledinflammationer och
hudförändringar
och finns hos cirka
30 %. Myositen vid MCTD
liknar den vid polymyosit och
dermatomyosit i form av muskelsvaghet främst i lårmuskler, skulderparti och nacke med förhöjda
muskelenzymer i blodet och med
inflammation i muskelvävnad.
Muskelsvagheten kan komma

tidigt i sjukdomen men också
uppträda senare. Myositen vid
MCTD verkar ha bättre effekt
av kortison och vanliga
immunhämmande
läkemedel jämfört med vid
polymyosit
och dermatomyosit,
och därmed
en bättre
prognos för
att återfå muskelfunktion. Dock
finns väldigt få detaljer rapporterat om myosit vid
MCTD.
Lungpåverkan är relativt vanligt och kan förekomma hos upp
till 50 %. Dels kan den uppträda
i form av en kronisk inflammation i lungorna som kan utvecklas till kroniska förändringar med
bindvävsomvandling, så kallad
lungfibros, och dels som inflammation i lungsäcken, pleurit.
Svårighetsgraden av lungpåverkan kan variera stort, hos en del
kan man påvisa förändringar på
skiktröntgen av lungorna utan
att de ger symtom. Hos ett fåtal
personer kan man få påtagliga
symtom i form av hosta och andfåddhet. Inflammation i lungsäcken är mindre vanligt och ger
främst symtom i form av smärtor
i bröstkorgen vid djupandning.
Hjärtpåverkan i form av högt
tryck i lilla kretsloppet, är en
ovanlig men allvarlig manifestation, som kan leda till hjärtsvikt.
I en norsk studie fann man genom noggrann undersökning med
ultraljud av hjärtat av samtliga
patienter med MCTD ett högt
tyck i lilla kretsloppet hos 3 %.

”Lungpåverkan är
relativt vanligt och
kan förekomma
hos upp till 50 %.”
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Påverkan på njurarna eller
nervsystemet är ovanligt. En del
personer med MCTD kan få en
ansiktssmärta till följd av påverkan på en av nerverna till ansiktet
(trigeminusneuralgi).
Behandling
Det finns inga kliniska prövningar utförda med patienter med
MCTD. Det finns inte heller
någon generell behandling som
rekommenderas av experter, utan
behandlingen baseras på symtom
och organpåverkan hos den enskilda individen.
Vita fingrar och köldkäslighet
behandlas i första hand genom
att man klär sig varmt och undviker kyla precis som vid andra
tillstånd där detta symtom förekommer. Om dessa förebyggande
åtgärder inte är tillräckliga finns
läkemedel som vidgar blodkärlen
såsom så kallade calciumblockerare. Vid svårare köldkänslighet
och spontana eller svårläkta sår
kan dropp ges med iloprost. Andra läkemedel som kan övervägas
vid smärtsamma sår på fingrarna
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är sildenafil och bosentan.
Vid symtom på inflammation
i leder, muskler, hjärtsäck, lungsäck eller i lungvävnaden används
vanligen kortison, ofta tillsammans med ett immunhämmande
läkemedel som methotrexate,
azathiprin, cyklosporin eller
mykofenylat mofetil, i syfte att
minska kortisondosen. Studier
saknas dock som visar att dessa
läkemedel har en kortisonsparande effekt. En del experter föreslår
plaquenil (antimalariamedel) som
immundämpande behandling på
samma sätt som vid SLE, men
studier saknas som stöd för att
plaquenil har effekt vid MCTD.
Vid högt tryck i lilla kretsloppet används ibland blodförtunnande läkemedel. Här kan man
också använda bosentan, sildenafil eller iloprostliknande vid svårläkta sår.
Erfarenheten av biologiska läkemedel vid MCTD är mycket
begränsad. Enstaka fallrapporter
finns med gynsam effekt av rituximab vid svår ledinflammation,
myosit och låga blodplättar. Det

finns också enstaka rapporter
med gynsam effekt av TNFblockad för behandling av svår
ledinflammation.
Prognos
Prognosen varierar beroende av
vilka organ som är påverkade.
Studier med långtidsuppföljning
är begränsade. För en del patienter med MCTD går sjukdomen
över i en fas med mindre inflammation, men symtom som köldkänslighet kan finnas kvar under
många år liksom symtom från
ärrvävnad med till exempel stram
hud på händerna. För andra kan
den inflammatoriska processen
pågå i många år och kräva immundämpande behandling.
Vi har idag inget sätt att
förutspå prognosen för den enskilda individen med MCTD.
Patienter med MCTD bör stå
under regelbunden kontroll av
reumatologspecialist, åtminstone
så länge sjukdomen visar tecken
på inflammation och kräver immundämpande behandling.
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MCTD hos barn
Under 2018 presenterade doktor Siri Opsahl Hetlevik från
Oslo universitet och Rikshospitalet i Oslo en avhandling
som grundade sig på en unik
studie av MCTD hos barn.
Studien baserades på en uppföljning av samtliga levande
personer med diagnos MCTD
före 18 års ålder i Norge.
Siri identifierade 59 personer
och kunde undersöka 52 av
dessa med en genomsnittlig
sjukdomstid av 16 år. Samtliga
personer hade köldkänslighet och
vita fingrar. De vanligaste övriga
symtomen var precis som hos
vuxna med MCTD ledinflammationer, svullna händer och
påverkan på lungorna. Under
uppföljning fann Siri att ledinflammationer, muskelsvaghet
och hudutslag var vanligast under de första åren efter diagnos,
medan dessa symtom tenderade
att läka ut vid längre tids sjukdom. De ersätts vanligare av förändringar med bindvävsökning i
lungorna och sväljningssvårigheter till följd av nedsatt rörlighet i matstrupen. Två tredjedelar
av patienterna bedömdes fortfarande ha kvarvarande inflammation av sin sjukdom framför
allt i lungor och leder, medan
sjukdomen hos 16 % hade läkt ut
helt och patienterna hade kunnat
sluta sin behandling. Patienter
med höga antikroppsnivåer av
anti-RNP antikroppar och reumatoidfaktor hade störst risk att
ha kvarvarande inflammation i
sin sjukdom vid undersökningen.
Allvarlig sjukdom i form av påverkan på lungor eller hjärta var
mycket ovanligt, hos färre än 5 %.

”Ledinflammationer, muskelsvaghet och
hudutslag var
vanligast under
de första åren
efter diagnos”
Få forskningsstudier
Mycket få studier finns på patienter med MCTD. Särskilt
saknas studier avseende riskfaktorer för att bättre förstå
hur sjukdomen uppkommer,
men också kliniska studier med
långtidsuppföljning och effekt
av behandling. Då MCTD är
ett ovanligt tillstånd krävs att
forskning görs med deltagare
från många olika centra och ett
internationellt samarbete är nödvändigt. För kliniska studier med
långtidsuppföljning vore uppföljning i ett gemensamt internationellt register ett sätt att få ökad
kunskap. Undertecknad känner
dock inte till att det existerar
något sådant register för patienter med MCTD.

Doktor Siri Opsahl Hetlevik
försvarade sin avhandling om
barn med MCTD i december
2018. Titel: Long-term outcome and clinical manifestations in juvenile-onset mixed
connective tissue disease.
Ingrid Lundberg var opponent. Avhandlingen kommer
att läggas upp på duo.uio.no.
Den finns inte där ännu, men
den kommer så småningom.

Länk till avhandling om
MCTD av Silje Reiseter
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/64931/
PhD-Reiseter-2018.

MCTD kan drabba både barn och vuxna och är vanligare hos
kvinnor än män. I en norsk studie fann man cirka 2 nyinsjuknade vuxna per 1 miljon invånare och år och en förekomst
av 38 personer per 1 miljon vuxna invånare. Ofta är det unga
vuxna som insjuknar med en topp kring 40 år. Barn utgjorde
färre än 20 % av dem som fick diagnosen MCTD.
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SJUKDOMSFAKTA SYSTEMISK SKLEROS

Denna artikel är en genomgång av nuvarande behandling då flera organ kan påverkas vid systemisk skleros,
vad man kan göra själv som patient samt vad som är på gång inom forskningen och vad som kanske blir
aktuellt i framtiden.

Text Karin Gunnarsson, ST-läkare reumatologi Karolinska Stockholm
Foto Yvonne Enman

Behandling vid
systemisk skleros –
idag och i framtiden
Systemisk skleros är en ovanlig
reumatisk systemsjukdom som
kan ge fibros (överdriven ärrbildning) i både hud och inre
organ. Det är mycket olika från
patient till patient på vilket sätt
sjukdomen uttrycker sig och
vilka besvär man får. Orsaken till
sjukdomen anses vara autoimmunitet (det vill säga att kroppens
immunsystem börjar attackera sig
själv) och skada de små blodkärlen i exempelvis fingrar och tår.
Dessutom sker överdriven ärrbildning, även kallat fibros eller
skleros.
Förr ansågs systemisk skleros
vara en mycket svårbehandlad
sjukdom och att det inte fanns
mycket göra för patienterna.
18

Framsteg har dock gjorts inom
forskningen under de senaste
decennierna. Samtidigt hade vi
som jobbar med systemisk skleros önskat att vi skulle kunna
erbjuda våra patienter en ännu
mer effektiv behandling. Vilken
behandling man behöver styrs
helt av vilka organ som påverkats.
Någon botande behandling finns
ännu inte.

Huden
Huden blir ofta förtjockad och
stram vid systemisk skleros även
om detta inte drabbar alla patienter. Det område som oftast
angrips är händerna och fingrarna, men för en del patienter

kan stora delar av hudkostymen
drabbas.
Det är vanligt med mycket torr
hud och ibland kan små sprickor
uppstå i huden, vilket i förlängningen kan leda till sår. Det är
då viktigt att vara ihärdig och
smörja huden förebyggande med
mjukgörande kräm eller olja för
att minska torrheten.
Lättare hudengagemang behandlas vanligen inte med något
läkemedel. Det är viktigt med
rörelseträning i händer och andra
påverkade delar av kroppen för
att minska risken för framtida
stelhet på grund av så kallade
muskelkontrakturer, förstramning av muskler och senor. En
arbetsterapeut eller sjukgymnast
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kan hjälpa till med ett träningsprogram för att förbättra och
bibehålla rörligheten. Huden
vid systemisk skleros blir hos de
flesta patienter mjukare och tunnare successivt inom cirka fem år
efter insjuknandet.
I de fall patienter behöver
behandling för att bromsa
hudstramheten brukar i första
hand cellhämmande behandling
med Methotrexate användas. Om
detta inte anses tillräckligt kan
mer kraftfulla behandlingar som
Cellcept (mykofenolatsyra) eller
cellhämmande Sendoxan (cyklofosfamid) bli aktuellt.
Hos vissa patienter bildas
kalkinlagringar (kalcinos) i och
under huden. De kan vara smärtsamma och störa handfunktionen. Tyvärr är behandlingsalternativen begränsade för denna
hudmanifestation. Kolchicin och
kortison kan provas, men har sällan någon dramatisk effekt. Extra
besvärliga kalkhärdar kan ibland
opereras bort. Det finns dock risk
att kalcinosen kommer tillbaka.
Något man själv kan göra är att
hålla huden mjuk omkring kalcinosen för att minska risken för
sårbildning.
Framtiden
En ny behandlingsmöjlighet vid
mycket uttalad hudskleros som
sprider sig snabbt är så kallad autolog stamcellstransplantation, en
behandling som utförs tillsammans med hematologer (blodläkare). Patientens egna stamceller
från benmärgen samlas in och
fryses ned varpå en kraftfull
behandling med Sendoxan och
andra läkemedel ges. Därefter får
patienten tillbaka sina

Karin Gunnarsson droppar först lite olja på nagelbanden innan hon tittar i
kapillärmikroskopet.

egna stamceller. God effekt har
setts på hudengagemanget (och
även viss effekt på lungfibros om
patienten har det också). Dock är
behandlingen inte ofarlig och ges
ännu bara till en mindre grupp
patienter med mycket uttalad
hudskleros.
När det gäller kalkinlagringarna pågår studier där man provar att injicera en substans kallad
natriumthiosulfat i kalkhärdarna.

Riksföreningen för systemisk skleros har tagit
fram en broschyr som
heter ”Huden vid
sklerodermi” som finns
på de flesta reumatologkliniker.

Raynauds fenomen
Över 90 % av patienterna med
systemisk skleros drabbas av attacker med vita eller blå fingrar
vilket kallas Raynauds fenomen
(se Bulletinen 1-2019). Detta
triggas ibland av kyla eller stress,
men kan också uppkomma spontant.
I lindriga fall kan det hjälpa
med värmehjälpmedel till exempel vantar med värmeslingor för
att lindra symtomen. Det är viktigt att hålla sig varm i allmänhet
och undvika stress och oro i möjligaste mån då dessa faktorer kan
försämra cirkulationen. Rökstopp
är väldigt viktigt för patienter
som är rökare. Fysisk aktivitet har
också en positiv effekt på blodcirkulationen i stort. Ansvarig
reumatolog kan också titta på om
man står på något läkemedel som
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kan försämra Raynauds fenomen, till exempel mediciner mot
ADHD.
Om inte värmehjälpmedel
och andra åtgärder fungerar eller räcker till kan man prova
en kräm med en kärlvidgande
substans (nitroglycerin). Det
finns tablettbehandlingar för
att minska antalet attacker med
Raynauds fenomen och dess
allvarlighetsgrad. Den medicin
som är aktuell i första hand är så
kallade kalciumflödeshämmare,
vanligen Adalat. Om ovanstående
är otillräckligt kan även tablettbehandling med Sildenafil eller
droppbehandling med Ilomedin
prövas.
För patienter som inte tål annan kärlvidgande behandling har
behandling med det antidepressiva läkemedlet Fluoxetin också
provats och visat sig ha viss effekt
mot Raynauds fenomen.
Framtiden
Ett alternativ som är under prövning för att minska besvär med
Raynauds fenomen är Botoxinjektioner. Läs mer om Botoxbehandling i nästa nummer av
Bulletinen.

Sår på fingrar och tår
Vissa patienter får problem med
sår på fingrar och tår, vilket kan
vara svårbehandlat. Om man fått
sår eller har hotande sår brukar i
första hand Ilomedindropp ges.
Det är ett kärlvidgande läkemedel som vanligen ges tre dagar
i rad var sjätte vecka. Infusionen
tar sex timmar och då behöver
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man vistas på sjukhus. Om
denna behandling ej
ger tillräcklig effekt
kan tablettbehandling med
kärlvidgande
substanser
prövas, som
till exempel
Sildenafil eller
Bosentan. Den
senare har i studier visat sig förebygga uppkomsten
av nya sår.
Om såren blir infekterade kan antibiotikabehandling
behövas. För att förebygga infektioner är det viktigt att hålla
huden i så gott skick som möjligt.
Som ovan nämnts är det mycket
viktigt att vara ihärdig med
mjukgörande kräm. Om man får
små hudsprickor som börjar bli
infekterade kan man smörja med
bakteriedödande kräm Microcid
eller Althargo.
Vid uppkomna sår är det också
viktigt med omläggningar och
sårvård, vilket brukar skötas via
hud- eller reumatologklinik.
Framtiden
Ett problem när man ska testa
nya läkemedel mot Raynauds
fenomen och sår är att de metoder som finns för att utvärdera
läkemedlens effekt inte är så bra.
Därför är det svårt att bevisa om
de nya läkemedlen fungerar eller
inte. Utvärdering av metoder för
att mäta cirkulationen i de minsta
kärlen i händerna planeras för
närvarande på reumatologkliniken på Karolinska i Stockholm.

Mag- och
tarmkanalen
Alla delar av mag- och tarmkanalen kan drabbas. Det är vanligt
med muntorrhet och då kan man
prova salivstimulerande tabletter
(exempelvis Xerodent) eller brustabletten Acetylcystein. Vissa
patienter får problem att svälja på
grund av okoordinerade rörelser
i matstrupen. Då är det viktigt
att tugga noga och låta måltiden
ta tid. Det kan också underlätta
att inta maten med lite dryck, till
exempel nyponsoppa.
Det är vanligt att den övre magmunnen inte riktigt sluter tätt.
Resultatet kan bli sura uppstötningar (reflux) vilket behandlas
med läkemedel som till exempel
Omeprazol som gör de sura uppstötningarna mindre sura. Det är
också viktigt att inte äta för sent
på kvällen, undvika läkemedel
som ger stark magsyreutsöndring
och man kan också prova att höja
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huvudänden av sängen.
Vid systemisk skleros kan man
få förstoppning eller diarré. Vid
förstoppning bör man anpassa
kosten och använda laxerande
läkemedel. Orsaken till diarré
kan bero på att bakterier letat sig
upp i tunntarmen från tjocktarmen. Då kan det ibland hjälpa
med en kortare antibiotikakur.
Kostanpassning har visat sig ha
god effekt på symtom från mage
och tarm. Till exempel kan man
prova att utesluta laktos, undvika
en alltför fiberrik kost eller att
ändra till en diet med lågt innehåll av vissa sockerarter så kallad
low-FODMAP. För att uppnå
detta är det ofta bra att ha kontakt med en dietist.

Framtid
I Lund pågår forskning om magoch tarmflora samt undernäring
och läkemedelsupptag vid systemisk skleros.

Leder
Det är vanligt med ledvärk som
ibland beror på inflammation i
lederna (artriter). Vid ihållande
artriter kan behandling med
exempelvis det cellhämmande
läkemedlet Methotrexate ges. I
vissa fall kan en kortare kur med
kortisontabletter räcka.
För att bibehålla rörlighet i
leder och motverka smärta i
rörelseapparaten är det viktigt
med lagom intensiv träning. För
att komma igång med träning

och välja rätt typ och belastning
är det bra att ha kontakt med
en fysio- eller arbetsterapeut.
Arbetsterapeuter är specialister
på träning av händerna och kan
också hjälpa till med hjälpmedel
vid nedsatt handfunktion och
andra funktionsnedsättningar.

”För att bibehålla
rörlighet i leder
och motverka
smärta i rörelseapparaten är det
viktigt med
lagom intensiv
träning”

Raynauds fenomen beror på en spasm
i små blodkärl i fingrarna och att kärlen under sjukdomens förlopp har
byggts om på ett felaktigt sätt. Detta
kan man se i mikroskop, så kallad
kapillärmikroskopi, när man tittar på
kärlen vid nagelbanden.
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Lungor
Sendoxan är den mest studerade
substansen vid behandlingskrävande lungfibros. Cellcept är ett
nyare alternativ som i studier på
senare år visat sig ha lika god effekt som Sendoxan. Mabthera är
en behandling som ej har studerats lika mycket, men som kan bli
aktuell för patienter som inte tål
ovanstående behandlingar. Värt
att notera är att inte alla patienter
med lungfibros behöver någon
behandling. Vid diskret lungfibros överväger riskerna med
behandlingen nyttan och man
fortsätter observera lungfunktionen och ger behandling först om
lungfunktionen försämras mer
påtagligt.
För patienter med utbredd fibros i lungorna som inte förbättrats med given behandling och
som har kraftigt nedsatt lungfunktion kan lungtransplantation
i vissa fall vara ett alternativ.
För att bibehålla eller förbättra
lungfunktion och kondition är
det viktigt med konditionsträning, vilket har god effekt även
om man har lungfibros. Det är
dock viktigt att trappa upp träningen successivt, för råd och
hjälp med detta kontakta fysioterapeut.
Framtiden
Studier pågår om antifibrotiska
behandlingar med substanserna
pirfenidon och nintedanib som
tidigare använts vid så kallad
idiopatisk lungfibros. Många
andra substanser studeras för
tillfället för att undersöka om de
har effekt mot lungfibros vid
systemisk skleros. En av dessa
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kallas tyrosinkinashämmare –
som man hoppas ska kunna hindra både fibrosen och den felaktiga ombyggnaden av blodkärl.

Pulmonell arteriell
hypertension
En ovanlig organpåverkan är
pulmonell arteriell hypertension
(PAH). Detta betyder ökat blodtryck i lungornas cirkulation och
kan upptäckas vid regelbundna
kontroller med ultraljudsundersökning av hjärtat. Det finns flera
kärlvidgande tablettbehandlingar
för att sänka blodtrycket i lung-

kretsloppet om PAH uppstått.
Ofta behövs en kombination av
flera kärlvidgande läkemedel.

I Bulletinen nr 3 och 4 2019
kommer Roger Hesselstrand
att berätta mer om olika
behandlingsalternativ med
transplantation och Izabela
Bartosik kommer att berätta
om behandling med botoxinjektioner.

Karin provar det alldeles splitternya kapillärmikroskopet.

PORTRÄTT ST-LÄKARE

Reumatologin valde Karin
Text och bild Yvonne Enman

Karin Gunnarsson är ST-läkare på Karolinska Sjukhusets reumatologsektion.
I höst har hon avslutat de fem år som krävs av utbildning, både teoretisk och
klinisk, för att bli specialist i reumatologi.

‒ Jag ser fram emot att bli reumatolog även om det innebär
mer ansvar, säger Karin.
Det var reumatologin som valde
Karin och inte tvärtom. Från början valde hon reumatologi för att
det var meriterande. Egentligen
hade hon tänkt bli hudläkare, men
den tanken omprövade hon eftersom hon trivdes så bra både med
kollegorna och med reumatologi.
‒ Jag har ingen tanke på att
byta specialitet, jag är glad att jag
snart blir reumatolog. Stämning
på kliniken är härlig och den
sjukdom som jag valt att studera
lite mer är utmanande.
Det är systemisk skleros som
fångat Karin. Orsakerna är fler.
Sjukdomen är oförutsägbar och
därmed både provocerande och
intressant för vården. För att
kunna ge bästa tänkbara vård till
den här patientgruppen krävs att
man arbetar i team.
‒ Vårt team innehåller fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska, kurator och läkare. Det
är roligt att jobba tillsammans
på detta sätt, vi lär så mycket av
varandra. Dessutom har teamet
många nya medlemmar, vilket ger
energi till arbetet och som också i
slutänden gagnar patienterna.

Karin Gunnarsson
planerar att bli kvar på
Karolinska sjukhuset
och Institutet. Hon
studerar metoder för att
utvärdera cirkulationen
i kroppens minsta
blodkärl vid systemisk
skleros.

Fritid
För att orka med det stundtals
tunga arbetet krävs påfyllnad av
egen ork och energi. För Karin är
naturen en kraftkälla. Som barn
tänkte hon bli naturfotograf, biologi var hennes stora intresse. Då
som nu vandrar och klättrar hon
i berg. Den senaste turen gick i
slovenska alperna. På vintern gillar Karin att basta.
‒ Jag badar i Mälaren varje
vecka året om! Är väldigt avslappnande och ger samtidigt
energi. Väldigt viktigt när det är
mörkt och kallt.
Ökenråttorna hon hade som
barn och ridningen har fått ge
vika för nya intressen. Hon har
ersatt dem med musik och dans.
Hon trummar samba reaggae och
dansar Forró.

‒ Det är en brasiliansk pardans
som egentligen inte har något att
göra med samba, dock med Brasilien förstås. Det finns så mycket
livsglädje i den brasilianska
musiken och den förenar människor. Samtidigt innehåller den
influenser från så många delar av
världen på grund av Brasiliens
historia, avslutar Karin.
ST-läkare (specialiceringstjänstgöring) betyder att en
legitimerad läkare eller tandläkare fortsätter sin utbildning för att bli specialist inom
ett medicinskt område. Under
de fem år det tar arbetar läkaren tillsammans med en
handledare. Det blir många
kurser och man utvärderas på
många olika sätt.
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Text Karin Jansson, frilansjournalist Bild Privat

”Kortisolsvikten är det
jobbigaste”
Det började som en vanlig förkylning som inte gick över. När
värken satte sig på lederna misstänkte Claes Berg, som bor på
Väddö utanför Norrtälje, reumatisk sjukdom.
– Jag jobbade som sjuksköterska och började forska lite. Min
mor hade RA och mormor hade
också något liknande, även om
hon inte fick någon riktig diagnos på den tiden. Så vi har det i
släkten.
Symtomen vandrade runt.
Claes hade ont i käken och
lederna, kunde knappt gå och
hade läckage från njurarna. Husläkaren ville göra alla möjliga
undersökningar, till exempel kolla
urinblåsan, men Claes stod på
sig och ville ha en remiss till reumatologen. Det fick han efter tre
månader.
– Läkaren där sa genast att
du behöver inte göra alla de där
undersökningarna, för du har
troligen SLE.
Att få diagnosen var tungt.
– Jag hade en period när jag
tänkte att ska det vara så här nu?
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Men det gäller att ta ansvar för
sin sjukdom och göra det bästa av
det. Det är många som blir deprimerade när de får beskedet och
då är det viktigt att de får hjälp
av en psykolog också, inte bara av
en läkare.
Sjukvårdskunnig
Claes jobbade som sjuksköterska
tills det att han fyllde 70 för ett
år sedan. Genom sitt sjukvårdskunnande har han intresserat sig
för andra SLE-patienters historia
och erfarenheter av vården. Han
är aktiv i sjukdomsgrupper på
Facebook och brukar även få en
pratstund med sina medpatienter
på reumatologmottagningen på
Danderyds sjukhus.
– Det blir ofta att man pratar i
väntrummet och när vi sitter och
får dropp också. Men jag har haft
tur, min läkare är bra och kunnig
och jag har haft samma i alla år.
Nu ska han snart gå i pension,
så vi får se vem som efterträder.
Syrrorna på Danderyd är förresten väldigt bra också, de är måna
om sina patienter.

Imitatören SLE
Eftersom SLE kan ta sig så
många olika sjukdomsuttryck
skojar Claes om att han snart har
”testat allt utom psykos”. Skoven
är för det mesta perikarditer och
pleuriter (hjärtsäcks- och lungsäcksinflammationer).
– Sedan har vi en annan sida,
och det är att medicinerna också
ger biverkningar och skador på
kroppen. Det vill vården inte riktigt ta i beaktande.
Genom åren har Claes testat de
flesta immunhämmande läkemedel som finns tillgängliga. Men
han har mått dåligt på samtliga
och alltid fått återgå till prednisolon.
– Men långvarigt bruk av
kortison ger problem med binjurebarken. Det slutar ofta
med att binjurarna lägger av och
man får tertiär binjurebarksvikt,
samma symtom som vid Addisons sjukdom. Det här är underdiagnostiserat, menar jag. Det
finns patienter som stått länge på
prednisolon och när man tar bort
det får patienten symtom som
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Claes Berg är inte rädd för att ifrågasätta vårdens beslut.

sjukvården har svårt att härleda
till en kortisolbrist.
Binjurebarkssvikt
Binjurebarksvikten är det jobbigaste att hantera, tycker Claes. Det
gäller att justera dosen av hydrokortison efter dagsformen.
– Jag tar hydrokortison tre till
fyra gånger per dag beroende på
aktivitet. Om jag till exempel
ska köra bil 50 mil behöver jag
mer, för det är en stressituation
att vara ute i trafiken. Ibland får
jag för mycket och ibland för lite,
med alla de symtom det innebär.
Det är som en berg- och dalbana.
Att få en infektion i kroppen
innebär också stora risker när
man är immunsuppremerad.
– Man måste alltid vara försiktig så att man inte blir smittad.
Det här gör ju att man blir lite
märklig socialt, med barnbarnen
och dagisbaciller till exempel.
SLE är dessutom en sjukdom
som inte syns utanpå.
Just när det kommer till Addi-

sons sjukdom och binjurebarksvikt tycker Claes att den allmänna
vården saknar tillräcklig kunskap.
– Addisonpatienterna har ett
elände, de är för få för att göra
sig hörda vid en akut svikt och
kunskapen saknas på många akutmottagningar. Sedan är det också
ett problem att få endokrinologerna att köpa det här med
binjurebarksvikt hos patienter
som gått på långvarig kortisonbehandling. De tycker att det är
inte riktig Addison och så blir
patienten bollad mellan andra
mottagningar och endokrinologen. Men min läkare är som
sagt bra och reumatologen kan ju
ta prover för att se om man har en
egen kortisolproduktion eller inte.
Blodproppar
Claes har också antikroppar som
orsakat tromboser och embolier
(blodproppar som finns på en
plats och blodproppar som vandrar) och går därför på waranbehandling. Han har genomgått en

patientutbildning för att ta egna
prover.
– Det gör att jag kan kolla mig
själv och justera dosen, så slipper jag åka in till vårdcentralen.
Sjukdomen tar mycket tid, det är
många vårdbesök och kontakter.
Han påpekar att varje patient
enligt lag har rätt till en fast
vårdkontakt.
– Det är jätteviktigt för oss
SLE-patienter som ofta är multisjuka. Patienten ska inte behöva
vara sin egen case manager, men
det är precis det många får vara.
Många far illa i vården på grund
av mångskiftande symtom som
kräver olika behandling.
Ändrade aktiviteter
Samtidigt måste man ta eget ansvar för sin sjukdom, framhåller han.
– Det är bra att läsa på lite. Jag
brukar alltid ifrågasätta vilka
beslut allmänläkare tar och be om
förklaringar. De kanske ser mig
som en besvärlig gubbe, men tack
vare min bakgrund har jag klarat
mig rätt bra.
Sjukdomen har gjort att Claes
slutat åka motorcykel, som var
ett tidigare fritidsintresse. Jakt
har han också slutat med och han
undviker stora folksamlingar på
grund av smittorisken.
– Aktiviteterna har tyvärr
minskat, men när man inte har
några symtom så mår man ju rätt
bra. Jag har barn och barnbarn
som jag träffar när de är friska
och så bor vi i hus, och det finns
ju alltid något att göra på huset
eller i trädgården. Det gäller att
ta vara på de tidpunkterna och
göra det bästa av dem.
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Eva Milger och
Monica Holmners
Egenvård
När jag pratar om egenvård menar
jag allt det där som ingen berättar
om, men man behöver göra själv.
Cirkulationen är grunden. Vi ska
röra på oss för cirkulationen. Det
var inte länge sedan och det händer
fortfarande att folk får rådet att ta
det lugnt, men det är ju så fel. Vi
behöver träna cirkulationen. Hur
tränar man då cirkulationen? Vi
har ofta en besvärlig Raynauds.
Hjälper det att träna? Ja, men hur?
Var varm!
Man säger också att vi ska hålla
oss varma. Min första läkare Ylva
Rydvald, som nu tyvärr inte längre
finns ibland oss, sa:
1. Håll dig varm
2. Håll dig varm
3. Håll dig varm
Nu efter många år har jag lärt mig
att om jag är mätt och har druckit
bra håller jag mig varmare. Jag
måste sätta på mig vantarna innan
jag går ut. Värmepåsarna måste aktiveras en stund innan jag behöver
dem. Använd halsduk/sjal. Ha alltid extra batterier till värmehjälpmedlen nära kroppen så de inte
laddas ur i kylan. Detta gäller även
batterierna på vantarna. Stoppa in
själva batterihållarna i jackärmen
så håller batterierna längre. När
man väl blivit kall hjälper det inte
alltid att röra på sig, men att dricka
något varmt och stoppa händerna i
armhålorna kan underlätta.
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TIPS!

Kyla
Man säger att Raynauds framkallas av kyla. Förresten vad är kyla?
För mig känns det kallt att sitta
i ett uppvärmt rum på kanske 22
grader om jag sitter i draget av
ventilationen.
Att kliva ur en varm dusch ut i
ett ganska varmt badrum kan ändå
ge Raynauds. Det kan hjälpa att ha
en uppvärmd handduk till hands.
Jag lägger min i tumlaren innan. I
badhuset värmer jag den i bastun.
Klär på mig där till personalens
förskräckelse.
Att dricka kallt kan kyla hela
kroppen. Att äta glass kan framkalla en Raynaudattack.
Sår
Vid sår behöver man inte bara ta
hand om såret man behöver äta
bra också. Hur äter man för att
såret ska läka bättre? Jag lärde mig
genom att läsa i Vårdhandboken.

Smörj!
Undvik att ha händerna i vatten
och mikrotrasor nöter på huden
och den torra kanske fnasiga huden går lättare sönder. Att smörja
huden är att förebygga. Använder
du värmevantarna eller värmefilten så blir du också torrare. Då får
man smörja ännu mer. Varva med
olika produkter. Oljor och krämer.
En får prova sig fram. Handträning kan vara att smörja händer
och kropp. Jobba in oljorna, krämerna ordentligt. Det blir jag
varm av.
Badsäsongen
För alla som tycker om att bada
och simma i sjö och hav, men
får det besvärligt med Raynauds
rekommenderas dykhandskar av
neopren. Det finns flera firmor
som säljer på nätet, det är bara att
googla.
Simma lugnt!

”Nu efter många år
har jag lärt mig att
om jag är mätt och
har druckit bra håller
jag mig varmare.”
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Ny doktor
Fredagen den 3 maj försvarade
sjukgymnasten Henrik Pettersson sin doktorsavhandling
”Fysisk funktion, fysisk aktivitet
och livskvalitet hos patienter med
systemisk skleros” för ett auditorium på Gamla Karolinska sjukhuset. Fem års arbete granskades
av professor Ann Bremander som
var opponent. Efter fyra svettiga
timmar kom glädjebeskedet från
betygskommittén att Henrik gått
igenom den vetenskapliga hårdgranskningen och doktorshatten
är hans!
Vi önskar Henrik fortsatt lycka
till och tackar för hans engagemang i patienterna med sjukdomen systemisk skleros. Och engagemang det har Henrik mycket av

för under sin forskningsinsats har
han hela tiden haft patienternas
väl framför ögonen som en sporre.

I Bulletinen 2-2018 kan du
läsa om Henriks forskning.

Livlig diskussion mellan opponenten professor Ann Bremander och
respondenten sjukgymnast Henrik Pettersson.
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Årsmöte i Riksföreningen för
Systemisk skleros
Linköping var staden och Scandic
City på Gamla Tanneforsvägen
platsen för den unga riksföreningens tredje årsmöte. Reumatikerförbundets ordförande Lotta
Håkansson ledde årsmötet och
inspirerade oss.

Ny i styrelsen som suppleant är
Heleen Lever. Välkommen
Heleen.

Lotta Håkansson

Heleen Lever

Föreningen kan se tillbaka på
ett aktivt år med bland annat
Världssklerodermi-dagen i juni
och en föreläsningshelg med övernattning i Vara i oktober. 2018
var också året då föreningen på
allvar startade sitt intressepolitiska
arbete med ordförande Monica
Holmner och Astrid von Rosen
(ny styrelsemedlem) som stridbara
och skickliga förkämpar.

Lotta Andersson lämnade
styrelsen och avtackades för sitt
stora engagemang och goda
arbete. Lotta fortsätter sitt engagemang som RA-instruktör och
sprider även kunskap om sklerodermi där.

Astrid von Rosen träffar
Christian Malagnino Italien
som använt året 2018 till att
cykla Europa runt för att uppmärksamma och informera om
systemisks skleros/sklerodermi,
eftersom hans mamma har sjukdomen. I Stockholm ordnade italienska ambassaden den 9 augusti
på Bianchi Cycles & Café en
pressträff med lunch för honom.
Förutom media bjöds vår förening in och representerades av Eva
Milger och Astrid von Rosen.

Astrid von Rosen

Monica Holmnér och
Lotta Andersson.

Det behövs personer
med systemisk skleros till
en forskningsstudie!
Läs mer på sidan 2.

Rundabordssamtal
Den 15 november bjöd föreningen in till ett planeringsmöte med målet att starta en serie Runda
Bordssamtal med början i maj 2019. Cirka 15 personer representerande vårdens professioner,
huvudmän och patientföreningar med en samtalsledare ska gemensamt ge förutsättningar för att
lägga upp hur vård, forskning och utbildning om sklerodermi/systemisk skleros ska ske i Sverige.
Monica Holmner och Astrid von Rosen representerade föreningen.
Målet är en god kvalitativ vård för alla med sklerodermi, oberoende av var man bor.
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Presentation av Riksföreningen
för SLE.s styrelse
Katrin Rudgård, ordförande

Jag är inte drabbad själv, men vår 15-åriga dotter Lisa har SLE.
Jag jobbar som fotterapeut på min salong som jag delar med min äldsta dotter.
Dessutom jobbar jag som nattundersköterska med vuxenskadade. Den lilla fritid
jag får över tillbringas i trädgården, med skidåkning och golf. Umgås med barn och
barnbarn, och promenader med vår lilla tokhund Elvis.
Jag har inte varit aktiv i någon förening tidigare, så jag har mycket att lära. Men
det är bara roligt med nya utmaningar.
Mina mål är att få en aktiv och fungerande förening som kan synliggöra och sprida
kunskap om SLE.

Lena Ehrling, sekreterare

Min bakgrund är att jag tidigare arbetat inom terapiområdet SLE, jag har alltså inte
själv sjukdomen. Jag har också erfarenhet av att arbeta med patient- och intresseorganisationer inom onkologi.
Jag är en utpräglad föreningsmänniska med hjärta för islandshästar och min
lokalförening Hrimfaxi, men även för riksförbundet.
Jag hoppas att den här lilla riksföreningen ska växa sig stark och att man hittar fler
engagerade människor som vill bidra till att sprida kunskap och förståelse om denna
ganska okända sjukdom.

Rosa Sjöholm, kassör

Jag är pensionär sedan ett antal år tillbaka. Dessförinnan arbetade jag som ekonom.
Min Lupus blev aktiv sent i livet och min diagnos fick jag när jag var 66 år. Hade då
haft olika symtom under något år. Jag har aldrig haft stora skov, men har alltid varierande besvär av olika grad. Under sommarhalvåret blir det mycket trädgårdsarbete.
Ett annat intresse jag har är släktforskning. Min kreativitet får jag utlopp för när jag
väver eller använder symaskinen. Och så blir det en och annan resa, numera norrut
där UV-strålningen är lägre.
En anledning till att jag engagerat mig i riksföreningen är att vi kan sprida kunskap
om sjukdomen och på så sätt öka förståelsen för diagnosen.

Annika Broberg Lavén, ledamot

Jag är mitt i livet med familj och arbete som administratör. Fritiden ägnas åt familj och
vänner, vara ute i naturen, laga mat och baka bröd samt påta i lilla trädgårdstäppan.
SLE-diagnosen fick jag konstaterad 2006, då jag insjuknade i akut hjärnhinneinflammation, men sett i efterhand hade jag haft olika diffusa symtom i flera år innan.
Med de erfarenheter jag har hoppas jag kunna vara till hjälp och stöd i föreningen.

Susanne Sohlberg, ledamot

Tidigare arbetade jag som hälsopedagog, personlig tränare och med ekonomi.
Jag är sambo och vi har två vita herdehundar. Innan vi flyttade till hus bodde vi
på båt i 12 år i Stockholms skärgård (vi blev mer eller mindre tvungna att göra en
förändring). Mina intressen är hundarna som jag arbetar med när jag orkar, släktforskning, som jag håller kurser i på Folkuniversitetet och som båda är min flykt från
tillvaron när jag behöver min lilla egna ”bubbla att vara i”. Jag älskar naturen och
trädgården; det är som att se allt komma till liv igen efter en kall och tröttsam vinter.
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”All träning är bättre än ingen
träning alls”
Till SLE-dagarna i Umeå kom
ett 30-tal, både de med diagnos sedan lång tid tillbaka, de
som nyligen fått sitt besked
och de som vänwtar, anhöriga
och övriga intresserade. De
var tillresta från Skåne och
Linköping i söder, trakterna
runt om i Västerbotten, Wasa i
Finland samt Boden i norr.
Under tidig fredagskväll föreläste
Kristina Hörnberg utifrån sin
forskning om sambandet mellan
sjukdomsaktivitet vid ledgångsreumatism, RA, och riskfaktorer
för hjärt- och kärlsjukdom (blodtryck, blodfetter, kroppsvikt, tidig
åderförkalkning) och träning.
Hög syreupptagningsförmåga
hjälper till att stärka kroppen och
är viktig för att minska riskfaktorerna. Träning med fysisk aktivitet, minst 30 min/dag i minst
10 minuters pass, samt konditions- och styrketräning, 150 min
fördelat på 2-3ggr/veckan, ger
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en god träning. För att undvika
långvarigt stillasittande är regelbundna korta pauser med muskelaktivitet under några minuter
bra. De över 65 år bör även träna
balansen.
Vid träning frigörs ämnen som
är uppiggande, smärtlindrande
och inflammationshämmande,
neuromuskulära funktioner förbättras, blodflödet ökar till mjukdelar och leder. Sömnen blir bättre och det är välbefinnande med
social samvaro. Råd på vägen var
att stegra belastningen med tiden,
försök träna trots ”fatiguekänslan”
och att pröva sig fram till vad som
passar bäst. I många fall är ”ju mer
desto bättre” bra och inte farligt,
men om det känns svårt att få till
detta så är ”all träning bättre än
ingen träning alls”.
Kvällen avslutades med middagsbuffé med tid för personliga
samtal med igenkännande berättelser, goda råd, tröstande ord och
glada skratt.

Sjukdom och forskning
Till lördagen var Lena Innala
och Solbritt Rantapää Dahlqvist inbjudna för att föreläsa
om SLE-sjukdomen respektive
forskning. Vid SLE finns en
överproduktion av autoantikroppar och därmed en ökad aktivering av dem, immunmekanismer
samverkar och orsakar vävnadsinflammation och skada samt
bristande/felaktig programmerad
celldöd.
SLE-kriterierna, enligt SLICC
2012, där minst 4 kriterier (minst
ett kliniskt och minst ett immunologiskt kriterium) krävs för diagnos eller biopsiverifierad lupusnefrit (njurinflammation bestämd
genom att man tagit ett litet prov
av njuren och analyserat) i kombination med ANA, antinukleära
antikroppar, och eller anti-dsDNA
antikroppar, anti-dubbelsträngat
DNA.
De vanligaste SLE-manifestationerna är allmänna symtom, ledinflammation/ledvärk, påverkad
hud och slemhinnor och ibland
följt av engagemang av nervsystem, blod, njurar, inflammation
i lungsäcken, mag- och tarmsystem eller hjärtsäck. Behandlingen är beroende på vilken
sjukdomsbild, vilket organ som är
drabbat och sjukdomsgrad.
Allmänna behandlingsråd: Undvika sol (UV-ljus),
levande vaccin, sulfa och
p-piller med östrogen. Alla
uppmanades bland annat att
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sluta röka och att motionera.
Läkemedel som används: NSAID
(inflammationshämmande läkemedel utan kortison), kortison,
antimalariamedel, cellhämmande
läkemedel, osteoporosprofylax
(benskörhet), immunglobuliner
i särskilda fall samt biologiska
läkemedel. Sedan 2004 finns det
nationella behandlingsriktlinjer
för SLE, som nu är inne på sin
version 7, utarbetade av SRF Svensk Reumatologisk Förening,
reumatologernas egen organisation.
Bland aktuella forskningsområden som undersöks finns orsak-/
riskfaktorer för sjukdomen – genetiska och miljöbetingade, sjukdomsmanifestationer, komplikationer samt behandling. Forskarna
arbetar mot att kartlägga sjukdomen för att se vilken medicin som
ska kunna hindra sjukdomen på
bästa och rätt sätt vid olika sjukdomsvariationer. Vid framtagandet av nya läkemedel får ”boten
inte vara värre än soten” det vill
säga medicinens biverkningar eller
medicinen i sig får inte vara värre
än själva sjukdomen.
Längre och bättre liv
Britt-Marie och Sverker
Holgersson samt Ann-Christin
Thuresson delade med sig av sina
erfarenheter av att ha levt med
SLE-diagnos i mer än 30 års tid,
och att vara anhörig. Emellanåt
har det varit tufft och kämpigt
att orka med, att okunskapen
om sjukdomen kan ställa till det
rejält både för den drabbade med
feldiagnoser och onödigt lidande,
anhöriga som fått utstå feltolkningar eller oförståelse från om-

givningen. Det kan vara värdefullt
att få följa med på ett läkarbesök
för att få direktinformation och
träffa vårdpersonalen, hjälpa till
att komma ihåg vad som sagts och
stötta. Betydelsen av att anhöriga
och goda vänner hjälper till samt
att själv blir hörd och bemött på
ett gott sätt är stor. De konstaterade slutligen att den nedslående
prognos som de fått höra i yngre
år, att överlevnadsmöjligheten
låg på runt 5 år, dock hade övervunnits med råge!
Kris byts mot styrka
Eva Letho, som tidigare varit
kurator på reumatologen i Umeå,
berättade att när man får ett
sjukdomsbesked så kommer man
i kris, då är det svårt att förhålla
sig till något som man inte vet
något om. Det är också svårt
att orka hålla distansen till alla
intryck när livet är i obalans och
det är inte ovanligt med depression, som kan vara en reaktion
vid sjukdomsbesked. Då är det

viktigt att stanna upp för reflexion - vänta in för att låta det få
sjunka in och efter ett tag försöka
hitta rutiner i det förvirrade läge
som uppstått. Man får pröva sig
fram att leva, hitta rätta läget och
inte se misstag utan istället konstatera att man har prövat, backat
bandet och testa igen. Att till slut
lära sig att leva med sjukdomen,
med tiden få erfarenheter och
se att svagheterna blir ens styrkor när man väl kommit vidare.
Försöka att ta sjukdomen i hand,
vara den som styr och på detta
sätt försona sig med den. Man är
inte en SLE-reumatiker utan en
person som har en SLE-diagnos.
Livet är dock inte enkelt, men
tillsammans går det bra.
Slutligen ett stort tack till alla
er som kom till dagarna, både
deltagare och föreläsare, er som
hjälpt till med informationen om
dagarna, privatpersoner, Reumatikerförbundet och Reumatikerdistrikt runt om i landet.
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Stina Nordström är ny generalsekreterare på Reumatikerförbundet.

Samarbete gör oss starkare
Det är verkligen ett spännande
och utmanande uppdrag som
jag har fått äran att tillträda.
Vad som särskilt slår mig när jag
summerar mitt första kvartal på
nya jobbet är hur viktigt det är
med samarbete och samverkan i
en organisation som vår.
På förbundskansliet i Stockholm arbetar ett 30-tal kunniga,
kompetenta medarbetare som
varje dag samarbetar med varandra för att vi ska ha nöjda medlemmar som tycker att de har
gjort helt rätt val att gå med i
Sveriges största patientorganisation. I vår stora förtroendemannaorganisation samverkar vi med
24 distrikt och 172 föreningar
som i sitt arbete möter medlemmarna i deras vardag, och som
med sitt stora engagemang ser
till att vi har bra medlemsverksamhet över hela landet.
Förbundet har ett nära samarbete med Unga Reumatiker som
välkomnar medlemmar mellan
0-32 år – barn, ungdomar och
unga vuxna – med reumatisk
sjukdom. Reumatikerförbundet
vill på bästa sätt kunna bidra till
Unga Reumatikers arbete i deras
mission att alla unga reumatiker
ska känna livsglädje och kunna
uppfylla sina drömmar.
Sverige, Norden och Europa
Det finns också mycket viktigt
och riktigt som vi kan göra
genom att samverka med våra
nordiska systerorganisatio32

ner – vilket vi bland annat gör
genom Nordiskt Reumaråd,
NRR. På nästa nivå tar vi steget
ut i Europa och det samarbete
som Reumatikerförbundet har
med EULAR (The European
League Against Rheumatism)
och PARE. Jag har under detta
mitt första kvartal hunnit med
att medverka på en EULARkonferens och för mig var det
oerhört värdefullt att få dela
erfarenheter och idéer med kollegor från hela Europa. Det är
verkligen känslan av att ”tillsammans är vi starkare” som präglar det europeiska samarbetet!
Andra värdefulla samarbeten är
de som vi gör i projekt tillsammans med olika forskningspartners – både på egen hand och
tillsammans med andra aktörer
som exempelvis Riksförbundet
Hjärt-Lung och Astma samt
Allergiförbundet. Att samverka
med andra patientorganisationer
och funktionsrättsförbund i den
gemensamma paraplyorganisationen Funktionsrätt Sverige
är även det ett viktigt sätt för
oss att kunna agera med samlad
kraft.
Forskning
Samarbete innebär också att
Reumatikerförbundet inom
forskningsområdet stöder miljöer och forskningstjänster som
Spenshults forskningsstiftelse,
och att vi ger anslag till forskare. Vi samverkar med andra

forskningsfinansiärer – Vinnova,
SWELife och forsknings- och
innovationsprogrammet EU
Horizon 2020 - för att driva
projekt som på olika sätt ska
resultera i bättre förutsättningar
för att öka livskvaliteten hos
personer med reumatisk sjukdom. Även olika läkemedelsföretag utgör samarbetspartners
till oss i projekt som vi vet är
viktiga för medlemmarna som
exempelvis projektet Reumatisk
sjukdom och familjebildning.
Mot vårt mål
Allt detta samarbete och all
denna samverkan har ett grundläggande syfte: att hjälpa Reumatikerförbundet att nå vårt mål
ett bra liv för alla reumatiker och
lösningen på reumatismens gåta.
Det målet delar vi alla – medarbetare på kansliet, 2 400 förtroendevalda runt om i Sverige och
kollegor i Norden och Europa.
Vi delar också målet med 46
500 medlemmar och ytterligare ett stort antal människor
med reumatiska sjukdomar och
diagnoser som ännu inte blivit
medlemmar.
Samarbete och samverkan gör
oss starkare.
Tillsammans är vi starkare.

