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Vad baseras SLE-diagnosen på?
Åke har ”Herr Sjögren” som evig följeslagare
Raynauds var första symtom på systemisk skleros

Tema
vaskuliter och
Raynauds fenomen
Mellan tre och fem procent av befolkningen har Raynauds fenomen
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Yvonne Enman Redaktör och ansvarig
utgivare för Bulletinen.

Snart är den här ... Våren!
detta nummer av bulletinen bjuder på två lite
mer framträdande teman. Det ena handlar om Raynauds fenomen som inte i sig klassas som reumatisk
inflammatorisk systemsjukdom, men som ofta följer
med som sekundär till någon reumatisk diagnos.
Den kan dessutom vara väl så arbetsam att leva med
och sjukdomen kräver en plats i Bulletinen.
Det andra är vaskuliter, blodkärlsinflammationer.
Tack till överläkare Per Eriksson som skrivit en
översiktsartikel för att bena ut begreppen.
Nu ser vi fram emot våren, som i Stockholmstrakten fått ett bakslag med snö och isande vindar. Ändå
hör vi vårens första fågelsång och skatorna har bråda
tider att bygga sina höghus. På marken tittar en

liten frostnupen
snödroppe upp
bland fjolårslöven.
För mig personligen betyder den
mycket, också
som en symbol
på naturens (kroppens) okuvliga
styrka. Jag måste konstatera att även när vi nås av
sorgliga besked, när någon av våra kamrater med
reumatisk sjukdom inte längre finns bland oss, så
är våra kroppar fenomenala på att strida mot den
sjukdom som försöker förstöra för oss.

Till minne av Barbro Montelius
Barbro Montelius finns inte mer bland oss. Bulletinen säger Tack
Barbro för din insats för tidningen! Texten nedan har vi med tillstånd från ansvarig utgivare Ingvor Thorén hämtat från Kontakten, Reumatikerdistriktet i Stockholms läns tidning.
Barbro
Montelius avled i november
bara dagar före sin 80-årsdag.
Barbro hade primär Sjögrens
och senare fick hon även bland
annat Ménières sjukdom. Gällande Ménières sjukdom blev
hon intervjuad av Året Runt
och förekom även på Reumatikerförbundets hemsida.
Hon jobbade i många år som
diagnosombud på Reumatikerdistriktet i Stockholm, och även
i vår förening, för SLE och
Sjögren det vill säga de inflamvår vän och medlem

matoriska systemsjukdomarna.
Hon var sekreterare i vår förening under många år och skrev
många av våra verksamhetsberättelser. Barbro hade under
många år hattparaden hemma i
sin trädgård i Sollentuna därför
att SLE och ”Sjögrenare” har
svårt att vistas i solen. Då samlades många hemma hos henne
i sommarvärmen för att äta en
god lunch och samtidigt sätta
fokus på svårigheterna med att
inte kunna vistas i solen.
Hon ägnade stor del av sin

tid och var mycket intresserad
av konst- måleri och textil och
drev under många år också en
måleri- och textilcirkel i föreningen. Hon var även redaktör
för tidningen Bulletinen från
2003 och fem år framåt.
Barbro kommer att bli
mycket saknad av oss alla både
i föreningen men även inom
distriktet och av alla som lärde
känna henne.

Vila i frid Barbro Montelius
Mia Thegel för Reumatikerföreningen Sollentuna-Upplands
Väsby-Sigtuna
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”Reumatiska inflammatoriska systemsjukdomar kommer alltid att vara A och O
för oss. För vem ska bevaka det ovanliga
om inte Bulletinen gör det?”

Angelica Holm arbetar säsongvis utomlands med rehabilitering
av patienter. På sidan 27 beskriver hon sitt arbete.

Stöd Reumatikerfonden
Bankgiro 900-3195 Plusgiro 90 03 19-5
eller reumatiker.se ”Ge en gåva”
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Sle-forskning
Christopher Sjöwall är överläkare & universitetslektor i reumatologi
vid Reumatologkliniken i Östergötland & Linköpings universitet

Vad baseras
SLE-diagnosen på?
De symtom och sjukdomsmanifestationer som förekommer vid systemisk lupus
erythematosus (SLE) är många till antalet och inte sällan varierande. Uttrycket ”ingen
patient är den andra lik” är kanske mer korrekt för SLE än för någon annan sjukdom.
Text Christopher Sjöwall
medan vanligt förekommande

manifestationer från leder,
huden, slemhinnor och njurar
vanligtvis är relativt lätta att
identifiera kan mer subtila
manifestationer, såsom till
exempel neurologiska symtom,
passera under radarn eller bedömas ej ha samband med SLE.
Sjukdomsförloppet vid SLE
är ofta oförutsägbart och kan
innehålla lugnare perioder, följt
av skov där sjukdomsaktiviteten
är högre.
Såväl SLE-sjukdomen i sig
själv som vissa läkemedel och
samsjuklighet (exempelvis diabetes) kan bidra till permanent
organskada, vilken är starkt
kopplad till sänkt livskvalité och
försämrad överlevnad. Behandling med hydroxiklorokin (Plaquenil®) är associerad med lägre
grad av organskada och detta

utgör ett av flera viktiga skäl till
att patienter med SLE bör använda detta läkemedel om inte
särskilda skäl talar emot.
Klassifikationskriterier
räcker inte
Den stora spridningen av symtom vid SLE vållar ofta problem
gällande diagnostik, både i klinisk vardag och i forskningssammanhang. Genom åren
har stora ansträngningar gjorts
med att sätta ihop meningsfulla
kriterier för att vetenskapligt
klassificera och differentiera de
många reumatiska sjukdomarna,
men diagnostiska kriterier för SLE
saknas. Med start på 1970talet har dock American College
of Rheumatology (ACR), och
senare arbetsgruppen ’Systemic
Lupus International Collaborating Clinics’ (SLICC), utarbetat

klassifikationskriterier för SLE.
Trots att klassifikationskriterierna skapats för att beskriva och
karaktärisera patientmaterial
främst i forskningssammanhang
med strävan efter en hög träffsäkerhet (specificitet) för etablerad sjukdom är det fullt möjligt
att uppfylla klassifikationskriterier för SLE utan att SLE-diagnos
föreligger.
Följaktligen kan enbart klassifikationskriterier aldrig användas
för att ställa en SLE-diagnos,
utan behandlande läkare måste
uppfatta att SLE är den rimligaste diagnosen. En ansenlig del
av patienter med SLE – inte sällan de med nydebuterad sjukdom
– kommer därmed inte heller att
uppfylla ACR:s relativt stränga
kriterier (men kan emellertid
komma att uppfylla dem efter ett
antal års sjukdom).
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Sle-forskning
Foto Region Östergötland

Vid Linköpings universitetssjukhus bedrivs intensiv forskning om reumatiska sjukdomar, däribland SLE.
Vardagsdiagnostik
Hur hanterar då reumatologen
diagnostik av SLE i sin vardag?
Jo, många reumatologer finner
Fries & Holman’s diagnostiska
princip användbar i det dagliga
kliniska arbetet. Enligt denna
princip krävs för SLE-diagnos:
(1) Förekomst av antinukleära
antikroppar vid åtminstone ett
tillfälle; samt (2) tecken på systemsjukdom med engagemang
av åtminstone två organsystem
(hud, leder, njurar, blod, lungor,
nervsystem samt hjärt- och
lungsäckar); och (3) frånvaro av
annan diagnos som bättre kan
förklara patientens symtom.
Nya kriterier behövs
I ett gemensamt projekt har den
europeiska reumatologföreningen (EULAR) och ACR under
några års tid nu arbetat med att

ta fram nya kriterier för klassificering av SLE med det övergripande målet att identifiera
potentiella deltagare för kliniska
studier. EULAR & ACR:s förslag på nya SLE-kriterier har
under senare år presenterats på
flera internationella möten och
förväntas komma att accepteras under 2019. Dessa kriterier
skiljer sig till viss del mot såväl
ACR:s reviderade kriterier från
1982 och 1997 (se faktaruta)
samt från SLICC-kriterierna
från 2012, bland annat genom att
manifestationer ger olika antal
poäng. Exempelvis ger njurengagemang (nefrit) högre poäng än
ledinflammation (artrit).
Forskningsstudie
Vid Reumatologkliniken i
Östergötland har vi nyligen
genomfört den första oberoende

utvärderingen av de föreslagna
SLE-kriterierna från EULAR &
ACR och även jämfört med äldre
grunder för SLE-klassifikation.
I studien använde vi oss av 56
bekräftade SLE-fall samt 55
individer med SLE-liknande
sjukdom som remitterats till oss
under frågeställningen ”SLE”.
Majoriteten av fallen som remitterats under frågeställning ”SLE”
visade sig i själva verket ha andra
diagnoser än SLE, exempelvis
primärt antifosfolipidsyndrom
(APS), primärt Sjögrens syndrom
eller reumatoid artrit (RA).
Studiens resultat visade att
de föreslagna EULAR/ACRkriterierna hade en diagnostisk
känslighet på 93 procent, vilket
till exempel kan jämföras med
83 procent för 1997 års ACRkriterier. Tillförlitligheten för alla
undersökta kriterievarianter var
5
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Sle-forskning
Foto Ryno Quantz

likartat, cirka 85 procent. Träffsäkerheten (det vill säga specificiteten) för de nya EULAR/
ACR-kriterierna uppnådde emellertid endast 73 procent, vilket
dock var jämförbart med 2012
års SLICC-kriterier (75 procent)
men klart lägre än för 1982 års
ACR-kriterier (94 procent).
Resultat utan procent
Sammanfattningsvis fann vi att
de föreslagna klassificeringskriterierna från EULAR & ACR
presterade jämförbart (men inte
bättre) avseende diagnostisk
känslighet, träffsäkerhet och tillförlitlighet med de tidsmässigt
närmast föregående och moderna
SLICC-kriterierna från 2012.
Däremot förefaller deras träffsäkerhet (specificitet) för SLE vara
lägre jämfört med de äldre ACRkriterierna från 1982 och 1997.
Verkligheten gäller
Även om äldre klassificeringskriterier från ACR (från 1971, 1982

och 1997) och SLICC (från
2012) sammanställts för klinisk
forskning får vi nog som kliniker
erkänna att många av oss tenderar att använda oss av dem som
en kompass i den kliniska diagnostiken. Således är det viktigt att
framtida SLE-kriterier uppfattas som rimliga, tillförlitliga och
presterar bra med avseende på
diagnostisk känslighet och träffsäkerhet. Det är fullt rimligt att
hög känslighet i kombination
med hög träffsäkerhet inte är
möjligt att samtidigt uppnå med
användning av en uppsättning av
kriterier. Däremot kan den givna
situationen vara avgörande för
huruvida känslighet eller träffsäkerhet är av största vikt; exempelvis är det angeläget att ha
enbart inkludera ”säkerställda”
SLE-fall i en klinisk läkemedelsprövning (hög specificitet) medan
det i den diagnostiska situationen
rimligen är viktigast att missa så
få fall med nydebuterad SLE som
möjligt (hög känslighet).

Fakta
1997 års reviderade klassifikationskriterier från American
College of Rheumatology (ACR)
för SLE (minst fyra uppfyllda kriterier krävs för att klassas som
säker SLE).
1 Fjärilsexantem.
2 Diskoida utslag.
3 Ljuskänslighet.
4 Munsår.
5 Artrit.
6 Serosit (hjärt- eller
lungsäcks-inflammation).
7 Nefrit (njurinflammation).
8 Neurologisk påverkan
(kramper eller psykos).
9 Hematologisk påverkan (låga
röda eller vita blodkroppar eller
låga blodplättar).
10 Immunologisk påverkan
(antikroppar mot DNA eller
Smith-antigenet eller fosfolipidantikroppar).
11 Antinukleära antikroppar
(ANA; det vill säga, antikroppar
mot kärn-antigen).
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Sjukdomsfakta
Karin Johanson är frilansjournalist.

Raynauds fenomen

Mellan tre och fem procent av befolkningen har Raynauds fenomen, som karakteriseras av att
fingrar bleknar och blir vita eller blå. Personer med vissa reumatiska sjukdomar, som SLE och
systemisk skleros, utgör en riskgrupp för att utveckla den sekundära formen.
Text Karin Jansson Bild privat
– det är bra att försöka kartlägga vad som utlöser besvär i
vardagen, säger Egidija Sakiniene,
överläkare på reumatologen vid
Sahlgrenska universitetssjukhuset
i Göteborg.
Raynauds fenomen finns
både som primär form och som
sekundär. Den sekundära formen
är kopplad till någon bakomliggande sjukdom, vanligtvis
reumatisk som systemisk skleros
och SLE, men kan förekomma
vid vissa andra sjukdomstillstånd,
till exempel ämnesomsättningssjukdomar. Oftast drabbar Raynaud händerna, men ibland också
fötterna och även nästippen. Det
senare är dock sällsynt.
Vad händer?
– Symtomen uppstår främst
vid temperaturväxlingar, oftast
vid kyla, men även vid stress.
Händerna skiftar färg, blir vita
och hos vissa blir de därefter
blåaktiga och sedan röda. Vissa
patienter kan uppleva smärta och
domningar. Enstaka personer har
väldigt svåra besvär, säger Egidija
Sakiniene.
Raynauds fenomen beror på att

Vanligtvis drabbar
Raynaud händerna,
men ibland också
fötterna och även
nästippen, säger
Egidija Sakiniene,
överläkare på
reumatologen vid
Sahlgrenska
universitetssjukhuset i Göteborg.

kärlen i fingrarna drar ihop sig
och blir trängre. När de öppnar
sig igen kan blodtillströmningen
öka och fingrarna blir då blå
eller röda och kan smärta.
Varför kärlen drar ihop sig vet
man inte riktigt.
– Vi vet inte exakt vad det
beror på, men det finns många
viktiga signalmolekyler som
frisätts vid olika biologiska
processer i kroppen och som
kan påverka kärl och få dem att

dra ihop sig. Det kan även vara
det autonoma nervsystemet som
bidrar till detta. Vissa läkemedel
och kemikalier kan också utlösa
Raynauds.
Varför?
Även mekanisk stress, till
exempel arbete med vibrerande
verktyg, kan vara en orsakande
faktor. För den primära formen
är det relativt vanligt att det
finns i släkten. Det ligger nära
7
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Sjukdomsfakta
till hands att tro att fenomenet
är vanligare i de nordiska kalla
länderna, men så är inte fallet.
– Man har sett att det inte
är någon skillnad mellan olika
länder. Det är inte så att varmt
klimat skyddar, utan det är
ungefär tre till fem procent som
får Raynauds över hela världen.
Däremot är Raynauds mycket
vanligare hos kvinnor än män,
speciellt den primära formen.
– Forskarna funderar på om
det kan ha med könshormoner
att göra, för skillnaden mellan
könen blir allt mindre med ökad
ålder. Man kan också säga att
ålder är en riskfaktor för män,
men inte för kvinnor, eftersom
fler män får Raynauds när de
kommer upp i åren.
Den primära formen brukar
vara lindrig och orsakar vanligtvis inga men. Den sekundära
formen debuterar i högre ålder,
och kan vara det första symtomet
av en bakomliggande sjukdom.

Var beredd!
Vad kan man då göra för att
lindra Raynauds? Det beror i
första hand på om det är den
primära eller sekundära formen
man har.
– För patienter som har den
sekundära formen och till exempel en ämnesomsättningssjukdom så försöker man först
åtgärda grundsjukdomen. Då
blir ofta symtomen bättre. Det är
också bra att se över sin läkemedelslista, om det är något läkemedel som utlöser symtomen.
Temperaturväxlingar går så
klart inte att undvika helt och
hållet, men det gäller att vara
förberedd. Varma vantar när
man går ut i kylan och kanske
också värmepaddar att ha i skor
och vantar. Personer som har
sekundär Raynauds med benägenhet till sårbildning på händerna kan få batteridrivna vantar
av sjukvården.
– Sedan har jag också träffat

Varma vantar när man går ut i kylan och kanske också värmepaddar
att ha i skor och vantar, är bra hjälpmedel. Personer som har sekundär
Raynauds med benägenhet till sårbildning på händerna kan få
batteridrivna vantar av sjukvården.

många patienter som upplever att
kaffe eller te bidrar till symtomen,
men det finns inga studier som
bekräftar det. Jag tycker att man
själv kan försöka kartlägga vad som
utlöser sjukdomen och sedan försöka undvika det.
Vad göra?
För patienter med svåra symtom
finns kärlvidgande läkemedel av
flera sorter. De vanligaste är så kallade kalciumkanalblockerare som
finns i tablettform. Det finns även
nitroglycerinsalva att stryka på
fingrarna innan man går ut och
plåster med nitroglycerin.
– Det bästa är om patienten
klarar av att använda läkemedel
bara under vissa perioder på året,
men många behöver kontinuerlig
behandling. Det beror på vad som
passar patienten bäst, förklarar
Egidija Sakiniene.
– Den sekundära formen är svårare och farligare än den primära.
Den kan ge upphov till sår på fingrarna som kan leda till kallbrand.
Tecken på kallbrand är kraftig
smärta och att fingertoppen blir
näst intill svart. Då ska man söka
akut för att få kärlvidgande
behandling, som i vissa fall behöver
ges intravenöst.
Hon berättar att forskare ständigt försöker och får fram nya och
förbättrade läkemedel och behandlingsmetoder. Det har exempelvis
visats att botoxbehandling i
händerna kan vara effektiv.
– Jag har förstått att vissa
patienter upplever bra resultat. Vi
ger inte den behandlingen här på
Sahlgrenska, men vi planerar att
lära oss det. Jag tror att det kan vara
effektivt för vissa patienter, säger
Egidija Sakiniene.
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Porträtt

Raynauds var första symtom
på systemisk skleros
Heleen Lever i Skillingaryd
fick besvär med vita fingrar i
slutet av 1990-talet.
Text Karin Jansson Bild Privat
tio år senare fick hon diag-

nosen systemisk skleros och
Raynauds fenomen. Hon äter
kalciumblockeraren Adalat för
sina besvär med händerna.
Heleen Lever bodde i Nederländerna när hon började få problem med fingrar som blev vita
och sedan blå.
– Det gjorde lite ont när de
blev varma igen, men jag gjorde
ingenting åt det utan tänkte att
det bara var så det var, berättar
hon.
2005 fick hon mer besvär.
Fingrarna svullnade upp och
gjorde ont.
– Jag bokade tid hos läkaren
och fick höra att det förmodligen
var Raynauds. Läkaren sa åt mig
att försöka hålla fingrarna varma.
Vill mer än jobba
Hon lydde rådet, men det blev
inte bättre. I stället fick hon sår
på fingrarna som gjorde ont. Då
hade Heleen och hennes familj
flyttat till Sverige.
Efter ett tag fick hon också
besvär med lungorna. 2009 fick
hon diagnosen systemisk skleros.
– Jag fick veta att det var vanligt att patienter med reumatiska
sjukdomar också hade Raynauds
fenomen. För mig kom symtomen på Raynauds före den

Heleen Lever bodde i Nederländerna när hon började få problem med
fingrar som blev vita och sedan blå.

reumatiska sjukdomen, säger
Heleen.
Även om hennes systemiska
skleros varit stabil de senaste
åren är tröttheten ett stort problem. Heleen jobbar 50 procent
som administratör på en skola
och har sjukersättning resterande 50.
– Eftersom mina lungor inte
fungerar som de ska har jag problem med trötthet. Jag jobbar
halvtid för att orka göra något

när jag kommer hem också, och
inte bara vila.
Små temperaturskillnader
Händerna har känts bättre sedan
hon började äta kalciumblockeraren Adalat för lite över tio år
sedan. Medicinen fungerar blodkärlsvidgande.
– Det finns alltid lite symtom
kvar, även om man tar medicin,
men det är bättre. Ibland
funderar jag på att sluta med
9
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Porträtt
medicinen en period för att se
om det blir någon skillnad, men
det vågar jag inte riktigt.
Heleen har medverkat i en
undersökning om Raynauds
fenomen som gjordes av hennes
arbetsterapeut vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Då fick
hon fylla i en dagbok om sina
symtom (se artikel på nästa sida).
– Det var intressant att titta
lite mer noggrant på det. Jag
märkte att jag inte bara får vita
fingrar när det är kallt, utan vid
temperaturskillnader överlag. Till
exempel om det blåser ut eller
om man badar i bassäng på sommaren. Jag kan också få vita och
blå fingrar om jag är stressad.
Heleen är alltid noga med att
ha på sig vantar eller värmevantar. I alla fall på vintern.
– Jag vet att många med
Raynauds är duktiga på att ha
vantar på sig på sommaren, men
jag försöker vara utan då. Jag
känner mig lite löjlig om jag har

shorts och så vantar på mig, men
jag tar alltid med mig i jackfickan i fall jag behöver.
Hon har ett paraffinbad hemma och doppar händerna så ofta
som möjligt.
– Det hjälper ju inte mot
Raynauds, men det känns skönt
när händerna blir mjuka.
I olika patientgrupper på
internet har Heleen läst flera
smarta tips för att hålla händerna varma och på patientträffar
delas tips och erfarenheter.

– Bland annat en kvinna som
tipsade om att man kan ha
dykhandskar på sig när man
badar. Det är jättebra att folk är
så kreativa och delar med sig.
Själv har hon ett uppvärmt
skrivbordsunderlägg på jobbet
som hon tycker fungerar bra.
– Och så kan man alltid värma
händerna på en kopp kaffe eller
te. Man får försöka komma åt
och göra det när man kan. Och
undvika temperaturväxlingar så
gott det går, tipsar Heleen Lever.

I olika patientgrupper på internet har Heleen läst flera smarta tips för att
hålla händerna varma. Själv har hon ett uppvärmt skrivbordsunderlägg
på jobbet som hon tycker fungerar bra. Och så kan man alltid värma
händerna på en kopp kaffe eller te, berättar Heleen.

Tips på bra kläder
monica holmner, ordförande

i Riksföreningen
för systemisk skleros har skickat bilder på några
värmehjälpmedel, med kommentarer:
Det finns ett antal värmevantar i flera modeller.
Även arbetshandskar. De grå är innervantar som
man ska ha inuti sina vanliga vantar.
Värmepåsar finns för fot och hand. Det är en
rostningsprocess som gör dem varma och de håller värmen 4-6 tim. De värmepåsar som går att
köpa som ska knäckas och kokas håller värmen
kort tid och plasten gör att man kan bli fuktig av
dem. Inte bra!
Jag har en underbar ylletröja med värmetrådar
insydda i. Superbra! Man väljer själv var trådarna
ska sys in.

En liten fundering:
Jag tänker sekundär
Raynauds. För oss är
det livsviktigt med
hjälp till värme eftersom vi saknar förmåga
att värma upp de kalla
kroppsdelarna. Att bara
dricka kallt kan faktiskt
utlösa Raynauds. Det
ser mycket olika ut i
landet om man kan få värmehjälpmedel eller ej.
Det är en orättvisa som vi i Reumatikerförbundet
Riksföreningen för systemisk skleros arbetar på
att förändra.
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Forskning Raynauds fenomen
Foto MostPhotos

Påverkar livet

Förra året kunde med.dr. och arbetsterapeut Gunnel
Sandqvist och hennes medarbetare rapportera om en studie
som undersökte hur Raynauds påverkar det dagliga livet.
Text Yvonne Enman
deltog gjorde 14 personen

med tidig systemisk skleros och
Raynauds. Var sjunde vecka
förde de under en vecka dagbok.
De dokumenterade hur ofta de
hade attacker av Raynauds, hur
länge attackerna varade och hur
de hanterade dem. Dessutom
bedömde de själva sina problem
under dagen som gått. De svarade på frågan hur de upplevt
svårigheten med Raynauds
genom att sätta en siffra mellan 0 och 10. Tillsammans blev
det 98 dagböcker som forskarna
sammanställde och analyserade.
‒ Vi kunde dra slutsatserna att
personerna hade mellan 6 och 9
attacker i veckan och att svårigheterna betygsattes mellan 2–2.9
på skalan. Värdet är ett medianvärde och ger inte en bild av
själv spridningen, som varierade
mellan 0-6, berättar Gunnel
Sandqvist.

‒ Det fanns inte några
skillnader mellan årstiderna
vinter, vår eller höst. Däremot
rapporterades färre attacker och
lägre svårigheter med dem under
augusti månad.
Den skala forskarna använde
kallas Raynaud condition scale,
och med den graderas upplevd
svårighet generellt med Raynaud
under dagen. Den visar alltså inte
relationen till de olika aktiviteter
som gav Raynaudbesvär.
‒ Hade vi kopplat det till
aktiviteter tror jag vi hade fått
högre värde.
Augusti bäst
På frågan om varför attackerna
var färre och mer lätthanterade i
augusti svarar Gunnel:
‒ Augusti var den enda
månaden när vi hade temperatur
på mer än 20 grader. Det är inte
så konstigt att man mår allmänt

bättre när det är sommarvarmt.
Det var framför allt Raynaudbesvär inom fritid och arbete
som minskade. Lättare att promenera och röra sig utomhus
när det är varmare.
En annan intressant kunskap
var att samtliga attacker skedde
i samband med olika aktiviteter
hemma. Ytterligare en var att
användandet av olika värmehjälpmedel varierade. I februari
använde alla utom en person
värmehjälpmedel och ungefär
hälften av personerna använde
dem under resten av året.
Mer forskning på gång
Nu har Gunnel och hennes
medarbetare påbörjat en ny
pilotstudie, det vill säga en liten
forskningsstudie som ofta föregår en större studie.
‒ Vi vill undersöka hur patienter som har erhållit vantar med
värmeslingor som ortopediskt
hjälpmedel upplever dessa. Vilka
aktiviteter som hjälpmedlet underlättar och om det påverkar
upplevelsen av livskvalitet. Vi
vill även veta vad som upplevs
som nackdelar med hjälpmedlet,
säger Gunnel Sandqvist.

Slutsats
Raynauds fenomen ger
• problem
i vardagen.
begränsar livet
• Raynauds
hela året.
Påvisade vikten av intensiv
• kärlvidgande
behandling.
Påvisade vikten av icke• famakologisk
behandling
under hela året.
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vaskulitsjukdomar
Den här strukturerade artikeln om vaskuliter är inte så enkel att läsa och förstå eftersom dessa sjukdomar är
komplicerade då de syns och verkar långt där inne i våra kroppars innersta. Men för den som har någon av
vaskulitsjukdomarna är den delen som handlar om egen sjukdom och översikten intressant, och kan ge svar
på någon av de frågor som uppkommer.

Per Eriksson är reumatolog på
Universitetssjukhuset i Linköping.

Vaskulitsjukdomar

Vaskulit betyder ”inflammation i blodkärlens väggar”. Vaskuliter är en grupp av
sjukdomar med olika symtom, behandling och prognos. Orsaken är oftast okänd.
Text Per Eriksson Illustration Petra Meyer Linderoth

Vaskuliter indelas efter storleken på blodkärlen. Småkärlsvaskulit drabbar de minsta
kärlen (kapillärer, arterioler, venoler), medan storkärlsvaskulit drabbar kroppspulsådern (aorta) och dess grenar fram till armar och hals samt temporal-artärerna
i tinningarna. Vaskulit i medelstora kärl drabbar småartärer, som artärer i fingrar eller
långt ut i njurarnas kärlträd. Mikroskopiskt ses vissa speciella strukturer (så kallade
granulom) vid vissa men inte vid andra vaskuliter. Därav namnet ”granulomatös
polyangit”, tidigare ”Wegeners granulomatos” som är en av småkärlsvaskuliterna.

1 Småkärlsvaskuliter

Granulomatös polyangit och mikroskopisk polyangit
granulomatös polyangit

(GPA) drabbar liksom
”kusinsjukdomen” mikroskopisk polyangit (MPA) små kärl,
men mikroskopiska granulom
saknas vid MPA. Vid båda
sjukdomarna finner man i regel
blodmarkören ANCA (antineutrofil cytoplasma antikropp).
ANCA kan riktas mot proteinerna proteinas-3 (PR3) eller

myeloperoxidas (MPO). PR3ANCA är vanligast vid GPA
men MPO-ANCA förekommer
ibland. Vid MPA kan man ha
antingen PR3-ANCA eller
MPO-ANCA i blodproverna.
Cirka tio nya fall av GPA och
MPA upptäcks i Östergötland
varje år (440 000 invånare).
Både GPA och MPA kan ge
inflammation i njurens kärl-

nystan (där urinen pressas ut
från blodet), så kallad glomerulonefrit. Initialt finner man alltid
röda blodkroppar i urinproverna,
och när sjukdomen fortskrider
försämras njurfunktionen.
Detta kan gå mycket snabbt
och leda till behov av att rena
blodet med dialysbehandling.
Glomerulonefrit ger ofta helt
okarakteristiska symtom, eller
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vaskulitsjukdomar

Under vaskulitparaplyet gömmer sig många
olika sjukdomar. Inflammationen kan drabba
alla storlekar på kärlen, allt från aorta till de
hårfina kapillärerna i fingrarna. Sjukdomarna
liknar varandra, trots olika symtom, behandling
och prognos. I tidigare Bulletiner har vi läst
porträtt om personer som till slut klarat sig
igenom tuffa sjukdomsperioder.

inga symtom alls, men går lätt
att utesluta med prover. För att
bekräfta diagnosen gör man ofta
så kallad njurbiopsi då en röntgenläkare med hjälp av ultraljud
lokaliserar njuren och sedan tar
ett vävnadsprov med hjälp av en
nål. Biopsin undersöks mikroskopiskt av en patolog. I detta
sammanhang är det viktigt att
understryka att röda blodkroppar i urinprov är vanligt vid
många tillstånd, och enbart röda
blodkroppar i urin räcker inte
för att bekräfta vaskulitdiagnos.
Goodpastures syndrom
är en annan sjukdom som kan
likna ANCA-associerad vaskulit
och som kan ge snabb försämring av njurfunktion, med eller
utan lungblödning. Denna

sjukdom beror på antikroppar
mot så kallad glomerulärt basalmembran. Både GPA och MPA
kan ge olika slags vaskuliter i
huden, diffusa smärtor i leder
och muskler, och vidare kan båda
sjukdomarna ge påverkan på
nervtrådar ute i armar och ben
vilket framkallar känselnedsättning, muskelpåverkan (till exempel droppfot) eller nervsmärtor.
Cirka sju procent får vaskulit
i tarmarna vid ANCA-vaskulit.
Vid GPA kan man se tumörliknande röntgenförändringar
i lungan. Detta orsakar hosta,
andfåddhet eller blodhosta, och
vid MPA kan de minsta kapillärerna skadas av vaskulit med
påföljande blodhosta som ibland
blir livshotande. Vid GPA (men
inte MPA) kan man få granulo-

Fakta
Vaskulit är inte en sjukdom,
använder ibland det sulfautan en grupp av sjukdomar
liknande
dapson
med olikaläkemedlet
symtom, prognos
på
ochhudutslagen.
behandling.
Symtomen beror på vilka kärl
och vilka organ som drabbas.
Vaskulit ger oftast inte typiska
symtom, men ibland kan en
kombination av olika organsymtom inge misstanke om
vaskulit, till exempel kombinationen blodhosta och mikroskopiskt blod i urinen.
Vaskuliter sköts i regel av reumatolog eller njurmedicinare
med undantag av GCA som kan
skötas även av andra.

matösa förändringar i näsa,
bihålor och öron som kan
simulera bihåleinflammation
eller öroninflammation.
13
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vaskulitsjukdomar
Prognos
Om GPA och MPA upptäcks
tidigt är prognosen mycket god,
men om patienten har uttalad
njurfunktionsnedsättning är
risken för kronisk dialysbehandling och/eller njurtransplantation
stor. Risken för död ökar vid
uttalad njurskada eller allvarlig
lungblödning. Äldre kan vara
känsligare för kortison och annan immunhämmande behandling. MPA och GPA förekommer
i alla åldrar men framför allt hos
äldre. Medelåldern vid insjuknande i Östergötland är 65 år.
Behandling i akut fas
Vid MPA och GPA syftar
behandlingen till att snabbt dämpa inflammationen i kroppen.
Traditionellt har man kombinerat
hög dos kortison med cyklofosfamid (Sendoxan). Behandlingen
kan variera på olika sjukhus i
Sverige, men i Linköping började vi med rituximab istället för

cyklofosfamid redan 2003, och
numera använder vi inte cyklofosfamid på grumd av dess biverkningsprofil och att cirka tio
procent i vår tidiga patientgrupp
inte svarade på cyklofosfamid.
Rituximab har haft rykte om sig
att verka långsammare, men detta är inte sant varför vi använder
rituximab både vid lätta och
svåra former av ANCA-vaskulit.
Mycket talar också för att
risken för infektioner och biverkningar minskar om man
försöker minska tiden med höga
kortisondoser. Tidigare användes behandling med så kal�lad plasmaferes vid svåra fall av
ANCA-vaskulit, men en stor
internationell studie har nyligen
inte kunnat visa att plasmaferes
gör nytta, varför framtiden för
denna behandling är osäker.
Behandling efter akuta fasen
Efter den akuta fasen är risken
för återfall ganska stor om man

följer patienten under många år.
Dock får vissa patienter aldrig
något återfall, vilket medför att
förebyggande medicin inte är
någon självklarhet.
Förebygga återfall
Internationellt har man på
senare år använt rituxmab återkommande var 6:e-12:e månad
för att förebygga återfall. Men
dels kommer vissa patienter att
behandlas i onödan med risk
för biverkningar, och dels är
risken för återfall efter avslutad
behandling (till exempel efter
tre år) inte mindre när man
slutat med rituximab. I Östergötland har vi strategin att använda traditionella förebyggande
mediciner som metotrexat eller
azatioprin kombinerat med tät
uppföljning första åren. Det gör
vi för att tidigt hitta eventuella
återfall och för att utröna vem
som är i behov av mer kraftfull
förebyggande behandling.

Eosinofil granulomatös polyangit
Eosinofil granulomatös polyangit (EGPA) kallades tidigare
Churg-Strauss vaskulit. Denna
drabbar små kärl, och vid mikroskopisk undersökning påvisas
granulom och en viss typ av vita
blodkroppar som kalls eosinofila
granulocyter. EGPA är mindre
vanligt jämfört med GPA och
MPA, och man börjar luta åt att
EGPA kanske är två separata
sjukdomar. Den ena med dominerande eosinofil inflammation
och den andra med mera vaskulit som liknar MPA-sjukdomen

och med positiv MPO-ANCA.
Till skillnad från GPA och
MPA är astma mer regel än
undantag, och hjärt- och tarminflammation med eosinofila
granulocyter är vanligt.
För övrigt kan samma typ av
skada i nervtrådar ses vid EGPA
som vid GPA och MPA, men
eventuell njurvaskulit är oftast
av lindrig grad. Hudutslag kan
se ut på olika sätt, led- och
muskelvärk förekommer, och
nässymtom som simulerar bihåleinflammation och näspolyper

förekommer även vid EGPA.
Även vid EGPA har man
rekommenderat kortison och
cyklofosfamid vid svårare former
och enbart kortison vid mildare
former.
Tillägg av azatioprin och metotrexat kan försökas. Vid svårbehandlade former av EGPA
kan man idag hämma den signalsubstans som driver eosinofila granulocyter, interleukin-5.
Läkemedlet heter Nucala, men
erfarenheten av detta vid EGPA
är ännu begränsad.
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vaskulitsjukdomar
Hos barn är IgA-vaskulit ofta självläkande utan behandling, men ibland ges kortison. Effekten av behandlingen
är ofta svår att förutsäga. Cyklofosfamid anses numera
ineffektivt och kanske skadligt. Under året återkommer
vi till barnsjukdomarna.

IgA-vaskulit
IgA-vaskulit kallades tidigare
Henoch Schönleins purpura.
Vid vävnadsprov från njure eller
hud kan man påvisa immunglobulin A (IgA). IgA-vaskulit
är den vanligaste vaskuliten hos
barn och då ofta med bättre
prognos än hos vuxna.
Vid typisk sjukdom ses:
1. vaskulit i njurar (glomerulonefrit),
2. vaskulit i tarm (blödningar
och/eller buksmärtor),
3. smärta med eventuell svullnad

framför allt i nedre kroppshalvans större leder och
4. hudvaskuliter i form av purpura (röda prickar ofta lokaliserade på underbenen). Vissa
patienter har bara hudutslag.
Vid isolerad njursjukdom kallas
sjukdomen IgA-nefropati.
Diagnosen IgA-vaskulit bör
liksom vid andra vaskuliter
bekräftas med vävnadsprov.
Speciellt då symtombilden kan
förväxlas med så kallad cryoglobulinemisk vaskulit, vilket inte
kommer att beröras närmare

i denna text. Det finns inga
typiska markörer i blodet vid
IgA-vaskulit.
Hos barn är IgA-vaskulit ofta
självläkande utan behandling,
men ibland ges kortison. Effekten av behandlingen är ofta svår
att förutsäga. Cyklofosfamid
anses numera ineffektivt och
kanske skadligt. Rituximab har
använts men ej utvärderats
i större studier. Hudläkare
använder ibland det sulfaliknande läkemedlet dapson
på hudutslagen.

2 Vaskulit i medelstora kärl

Polyarteritis nodosa
polyarteritis nodosa (PAN)

drabbar medelstora kärl, till
exempel fingerartärer med
störning av cirkulationen och
vävnadsdöd (nekros) av fingertopp som följd. Före 1990-talet
gjorde man inte skillnad på mikroskopisk polyangit (MPA) och
PAN, men numera anses PAN
sällsynt. PAN är ej förknippad
med positiva ANCA-prover,
men kan vara kopplad till hepa-

tit B eller andra infektioner som
givit upphov till så kallade immunkomplex.
PAN kan ge symtom från flera
bukorgan med cirkulationsstörningar i tarm, lever, njurar,
bukspottkörtel med mera, men
även i hjärtats kranskärl, hjärna,
hud, nervtrådar samt ospecifik
muskel- och ledvärk. Vävnadsprov bör om möjligt bekräfta
diagnosen, men ibland kan man

även använda kärlröntgen (angiografi) vid denna diagnos. Behandlingen syftar till att ta bort
eventuellt utlösande faktor (infektion? malignitet/cancer?) och
att dämpa inflammation bland
annat med kortison och andra
mediciner som nämnts ovan.

Kawasakis sjukdom
Detta är en barnsjukdom som
inte kommer att beröras här.
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3 Vaskulit i stora kärl

Jättecellsarterit

jättecellsarterit kallas på

engelska för ”giant cell arteritis”
(GCA). Tidigare talade man
mest om temporalisarterit då
inflammation i tinningens
artärer kunde ge typiska symtom
som huvudvärk, svullet blodkärl
i tinningen, cirkulationsstörning
i näthinnan med övergående
eller bestående blindhet och
även smärta i tuggmusklerna
på grund av cirkulationsstörning. Många patienter hade inte
dessa symtom utan istället diffusa symtom som allmän trötthet, småfeber, viktnedgång med
mera. Typiskt för GCA är att
ingen är yngre än 50 år och de
flesta är över 60 år. GCA är den
vanligaste vaskuliten hos äldre.
Med modern ultraljudsteknik
har man nu insett att många
patienter har vaskulit utanför
tinningartärerna och då oftast
i artärerna på halsen, under

nyckelbenet eller i armhålan.
Vissa av dessa patienter har
ingen inflammation alls i tinningartärerna, och då finner man
normal artär vid vävnadsprov
från tinningen. Vävnadsprov
har fram till nu varit en viktig
metod för att ställa diagnos, men
detta fungerar således inte om
vaskuliten sitter i kärl utanför
tinningarna.
I Linköping har vi tillsammans med avdelningen för
klinisk fysiologi under flera
år använt ultraljud för diagnos av vaskulit i tinning- och
övriga kärlregioner. Metoden
är beroende av stor vana hos
undersökaren, och den tekniska
utvecklingen gör att bildkvaliteten snabbt blir bättre både tack
vare nya ultraljudsapparater men
även på grund av ny mjukvara
till apparatens dataprogram.
Detta gör att ultraljud vid arterit

måste införas stegvis och med
noggrann kvalitetskontroll innan
man slutar med rutinmässigt
vävnadsprov av tinningartär.
Undersökningen bör inte heller
spridas på alltför många personer
om kvalitet ska uppnås. Ultraljud
har fördelen att kunna ge ett
snabbt svar medan vävnadsproverna ofta tar flera veckor att få
svar på. Ultraljud kan uppmäta
kärlväggens tjocklek med en
precision på 0,1-0,2 mm vilket är
betydligt känsligare än vad kärlröntgen med magnetkamera eller
datortomografi kan uppnå.
Behandling
Behandling av GCA utgörs
framför allt av kortison. I studier
har man visat effekt av så kallad
IL6-blockad. Ett observandum
är dock att IL6-blockad ”suddar
ut” stigande inflammationsprover (CRP) vid eventuell infektion, vilket kan vara en nackdel
speciellt hos äldre som ofta har
flera andra sjukdomar utöver
GCA.

I Linköping har vi tillsammans med avdelningen för klinisk fysiologi under flera år
använt ultraljud för diagnos av vaskulit i tinning- och övriga kärlregioner.
Foto Region Östergötland
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Takayasu arterit
Takayasu arterit, TA drabbar
yngre personers artärer framför
allt i övre delen av kroppspulsådern (aorta) och grenarna upp
till huvudet och ut i armarna.
Ibland drabbas aortan ända ner
i buken och i aortans grenar ut
till njurarna. Den mikroskopiska bilden vid TA och GCA
är identisk. Till skillnad från
GCA ses oftare förträngningar
eller stopp i artärerna. Detta
kan ge olika blodtryck i armarna
och ibland trötthet vid arbete i

Behçets sjukdom

Behçets sjukdom är sällsynt
bland skandinaver, men betydligt vanligare bland befolkningsgrupper från Turkiet och österut
mot den så kallade sidenvägen.
Denna vaskulit drabbar blodkärl
av olika storlek både på artäroch vensida.
Typiskt är ”aftösa sår”, det

den arm som drabbas. Man kan
också få cirkulationsstörning
upp till hjärnan eller hjärtat.
Ibland har patienten bara diffusa inflammationssymtom som
småfeber och viktnedgång med
hög sänka i blodprover.
Även vid TA är ultraljud av
betydelse för diagnos och övervakning. Även magnetkamera,
datortomografi och så kallad
CT-PET används för att kartlägga artärerna vid diagnos och
ibland vid uppföljning.

Behandling
Behandlingen liknar den som
ges vid GCA, men då sjukdomen
är ovanlig har det varit svårt att
göra större behandlingsstudier.
Ibland behöver kärlkirurg ballongvidga eller operera blodkärl,
men detta bör helst undvikas
i den akuta fasen då risken för
återfall ökar om inflammationen
inte har lagt sig. Många gånger
hittar också blodet nya vägar,
vilket gör att patienten klarar sig
bra utan kärlingrepp.

vill säga utstansade mer eller
mindre djupa, smärtsamma sår i
mun och underliv. För att ställa
den kliniska diagnosen Behçet
behövs ytterligare något symtom till exempel från ögon, hud,
nervsystem, leder eller tarm. Det
finns inga typiska fynd i blodprover eller vävnadsprover, utan

diagnosen baseras på kombinationen av symtom.
Munsår kan behandlas med
munhålepasta med kortison eller
kortison i tablettform. Azatioprin
eller kolchicin kan provas. Effektivast är nog TNF-blockad speciellt om allvarlig sjukdom, typ
ögoninflammation, föreligger.

Egen insamling

Vill du starta en egen insamling direkt på Facebook?
Insamlade pengar går oavkortat till Reumatikerförbundet eftersom
Facebook har slopat transaktionsavgifterna helt.
Kanske vill du starta en insamling i samband med en födelsedag, en högtid eller kanske
till minne av någon. Det är enkelt och pengarna gör stor nytta i Reumatikerförbundets
strävan att förverkliga vår vision. Ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på
reumatismens gåta.
Så här gör du om du vill starta en egen insamling.
l
l
l
l
l

Gå till vår Facebooksida och klicka på ”Skapa”.
Sätt ett mål för hur mycket du vill samla in och lägg in slutdatum.
Ge din insamling ett namn och beskriv din insamling.
Välj en omslagsbild eller ladda upp en egen bild om du vill.
Dela på Facebook och bjud in dina vänner att vara med.
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Ido Leden är senior reumatolog, Kristianstad

Antimalariapreparat
som reumatologiskt läkemedel
– kortfattad historik
Då de spanska conquistadorerna på 1530-talet erövrade
Syd- och Mellanamerika lärde de av den inhemska befolkningen att extrakt från kinabarkträdet kunde bota frossa
(malaria). Denna kunskap spreds snart till Europa där
efterfrågan på kinabark snabbt ökade, liksom priset.
Text & bild Ido Leden
kvantitet och kvalitet på

de

sändningar som kom till den
gamla världen var dock mycket
växlande. Dels till följd av svårigheter att hitta och avverka tillräcklig mängd i de otillgängliga
urskogarna, dels på grund av att
mindre nogräknade leverantörer
skickade helt verkningslös bark
från andra växter. Sannolikt var
det dock inte alltid bedrägeri
som låg bakom en sändning
overksam bark utan också okunnighet. Det finns ett flertal
cinchona-arter. Många är svåra
att särskilja och endast en del
innehåller verksam substans.
Kinabarkträdet växer vilt på
Andernas sluttningar, framförallt
i det nuvarande Peru (bild 1).
Linné gav det 1742 släktnamnet
cinchona efter grevinnan Chinchona. Hon var gift med vice-

kungen av Peru. Enligt sägnen
överlevde hon en livshotande
frossa, tack vare behandling med
extrakt på kinabark. År 1820
lyckades de franska farmakologerna P.J. Pelletier och J.B. Caventou (bild 2) isolera den aktiva
substansen, som de kallade kinin.
Kinabark
Under 1700- och 1800-talen
användes kinabark och kininberedningar inte bara mot
malaria utan också som ett
medel mot diverse feber- och
värkstillstånd. Kinin ansågs
också allmänt roburerande (stärkande) och användes i ett flertal
olika ”stärkande” elixir, till exempel kinavin. En rest av denna tids
synsätt och smakprioriteringar är
det kinin som än idag tillsätts i
tonic water.

Antimalariamedel
mot malaria …
Efterfrågan på kinabark ökade
stadigt i Europa under hela
1800-talet och 1900-talets första
hälft. Från barken isolerades och
utvanns ett flertal olika kininderivat med medicinsk verkan
inte bara mot malaria utan också
med effekt på ett flertal sjukdomstillstånd, till exempel rubbningar i hjärtrytmen.
Under andra världskriget var
västmakternas behov av kinin
mot malaria mycket stort. Sålunda har det beräknats att enbart den brittiska krigsmakten
behövde cirka 1 000 ton per år
till sina stridande enheter. Tillgången på råvara skars abrupt av
när japanerna 1942 ockuperade
Java. Amerikanska och brittiska
krigsmakten inkallade omgående
en grupp forskare med uppgift
att framställa rent kemiska
ersättningsmedel. Gruppen
fick i princip obegränsade ekonomiska medel och bara ett år
senare hade såväl klorokin som
primakin framställts (bild 3). Ett
intressant exempel på vad som
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Bild 2. Pelletier and Caventou tillsammans med strukturformeln för kinin på ett frimärke utgivet i Frankrike till
150 års jubileet av kininets renframställning.

Bild 1. Kinabarkträd. Enbart ett fåtal cinchona-arter är kininrika. Cinchona
Ledgeriana är ett sådant. Namnet efter engelsmannen Charles Ledger
(1808-96). Han startade odlingar av kinabarkträd i holländska Indokina, vilket
ingen tidigare lyckats med. För denna bedrift fick Ledger livstidspension av den
holländska staten, som efterhand tjänade enorma summor pengar på handeln
med kinin. Frimärket utgavs 1963 i Kongo.

går att åstadkomma när kreativa forskare tillförsäkras goda
ekonomiska förutsättningar.
Mepakrin är ett annat kininderivat, som fick stor användning
som förebyggande mot malaria.
Det ger ofta gulfärgning av hud
och den yttre hinnan i ögat, vilket skönlitterärt skildrats i flera
böcker från denna tid, bland
annat av Hemingway.
… och som antireumatika
Som redan nämnts användes
ofta kininderivat under 17- och
1800-talen som ett ospecifikt
antireumatikum. Antimalariapreparatens moderna historia i
reumatologins tjänst kan anses
ta sin början 1894 då engelsmannen J.S. Payne publicerar

en rapport om de positiva
effekterna av kininbehandling
vid lupus erythematosus (LE).
En landsman till honom, Francis Page, verkar vara ovetande
om dessa publikationer då han
1951 i en fallrapport publicerar sina erfarenheter av mepakrinbehandling. Sammanlagt
behandlades 18 patienter. De
flesta hade kronisk discoid lupus
(DLE), en akut SLE samt några
DLE och reumatoid artrit (RA).
Flertalet förbättrades såväl i hud
som leder av 300 mg/dag. Detta
gavs tills huden började gulfärgas. Då sänktes dosen till 100
mg/dag. Pages rapport efterföljdes av ett flertal kontrollerade
studier där effekt på framförallt
ledinflammationen vid RA

påvisades. Särskilt gällde detta
om klorokin användes. Detta
preparat kan också, vid långvarig
behandling, ge pigmentering av
hud och slemhinnor, men med
annan färgton, som går i skiffer/
gråsvart.
Länge användes klorokinfosfat
som ett förstahandsmedel vid
RA och var näst efter NSAID

Fakta
Kinabark började användas
som läkemedel redan under
medeltiden och förädlade
former har än i dag sin plats
i behandlingen av olika sjukdomstillstånd. Inte minst av de
reumatiska sjukdomarna, med
några få undantag.
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Bild 2

I frimärkssamlingen
finns även Ido Leden
själv med.

Bild 3. Frimärke utgivet i Kuba 1962 som stöd av kampanj för bekämpning av malaria. Kinabarkträd är avbildat tillsammans med de kemiska
formlerna för klorokin och primakin. Bägge innehåller en så kallad
fem-amino-kinolin-ring. Det är bara antimalariapreparat med en sådan
ringstruktur som också är verksamma som antireumatika.

(icke kortisonbaserat inflammationsdämpande läkemedel) basen i den ”klassiska behandlingspyramiden”. Vid psoriasisartrit
skulle preparatet undvikas efter
rapporter om försämrad hud hos
flera patienter. Biverkningar från
ögonen i form av inlagringar i
näthinnan med nedsatt färgseende och i värsta fall synförsämring, gjorde att regelbundna
ögonkontroller föreskrevs. Med
denna regim var klorokin en
säker behandling i många år,
men den bromsade inte den destruktiva RA-sjukdomen på ett
effektivt sätt. När det stod klart
att methotrexate var effektivare

förändrades behandlingstraditionen och antimalariamedlen
fick en mera undanskymd plats.
Ungefär samtidigt, på 1990talet, stod det klart att hydroxyklorokin, Plaquenil, gav långt
mindre biverkan på ögonen.
Svensk Reumatologisk Förening och Ögonläkarföreningen
samlade bevis och slopade i koncensus de regelbundna ögonkontrollerna förutsatt att Plaquenil
användes.
Gammal behandling blev ny
Att antimalariabehandlingen
kunde ha bra effekt vid SLE
konstaterades, som beskrivits

Fakta
Intressant att notera är att tillsammans med kortison har antimalariamedlen fram till nutid varit de enda läkemedlen som har SLE som
godkänd indikation! Hydroxyklorokins betydelse i behandlingsarsenalen vid SLE har successivt vuxit de senaste tio åren.
Parallellt med nya kunskaper från en rad kliniska studier har kunskapen om verkningsmekanismen ökat. Nu vet vi att preparaten
är immunmodulerande och bromsar ett flertal immunreaktioner.
I dagsläget anses att alla patienter med SLE-diagnos bör förses med
hydroxyklorokin livet ut om de tolererar preparatet.

ovan, redan 1894. Denna kunskap gick förlorad, men levde
kvar lokalt i exempelvis Rumänien där dessa mediciner användes
mot SLE redan på 1930-talet.
Återupptäckten 1951, som också
beskrivits ovan, ledde till ökad
allmän användning vid SLE,
dock mest för mildare symtom
som led- och seninflammationer,
samt hudutslag. Man konstaterade att känsligheten för skov
utlöst av solljus minskade om
patienten behandlades med antimalariapreparat, samtidigt som å
andra sidan läkemedelsorsakade
hudutslag som utlösts av solljus
också finns väl dokumenterade.
Det blev tidigt tradition att
använda hydroxyklorokin vid
SLE varför ögonproblemen aldrig blivit något stort problem vid
denna diagnos. Länge beskrevs
preparaten som potentiellt fosterskadande, främst avseende
utvecklingen av hörseln, men
detta har med samlad modern
kunskap kunnat motbevisas och
preparaten anses nu helt säkra
även under graviditet.
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Här följer fortsättningen från Bulletinen nr 4-2018
på Fia Söyseths berättelse om sitt liv.

Rik och frisk eller sjuk
och fattig, del 2
handleden blev bara tjockare och

tjockare, och
ondare och ondare. När filmen var slut, kastade
jag mig mer eller mindre ut från biosalongen och
grät. Hade det varit exorcisten jag tittat på eller
Harry Potter? Jag kände det som att min handled
sågades av i pulserande smärta som inte gav vika
en sekund.
Det fortsatte så till en pik på natten. Den värsta
smärta jag någonsin upplevt. Föda barn hade jag
ju gjort med det var inget jämfört med detta. På
morgonen var jag eländig, ledsen och rädd. Vad var
detta?
Under förmiddagen ringde jag min läkare och
han bokade in mig för undersökning. Men när jag
kom till undersökningen hade handleden blivit
mycket bättre. Den såg ut som min vanliga handled igen. Jag började googla på svar runt och hittade då en empatiskt och kunnig doktor i Stockholm. Han var känd för sin kunnighet i endokrina
sjukdomar. Bokade tid hos honom.
Det gick tre dagar sen kom helvetet tillbaka i
vänster handled. Utan att jag varken löptränat eller
varit på bio.

också vid en läppbiopsi att jag hade Sjögrens syndrom. Det märkliga med den diagnosen, som för
övrigt även min mor har som primär Sjögrens syndrom, är att man måste förnya salivproverna för att
diagnosen skulle vara aktuell för behandling. Som
om en kronisk sjukdom plötsligt skulle gå över?
Eller att det fanns någon behandling.
Reumatologen
Jag remitterades av min läkare på vårdcentralen till
Lunds reumatolog. Där fick jag och maken träffa
en överläkare. Han bar sig mest åt som en översittare. Han studerade sina nagelband intensivt och
gungade på sin stol där bakom skrivbordet och jag

Fler än ett svar
I februari åkte jag tåget upp till Stockholm och
Sofiahemmets mottagning. Där tog man biopsi på
min sköldkörtel och alla tänkbara prover på autoimmunitet.
Jag hade en kraftig inflammation i sköldkörteln
och väldigt höga positiva värden på Reumaproverna. Jag hade autoimmun hashimotos och
ledgångsreumatism. Utbrottet av smärta som blossade upp snabbt och sen försvann lika snabbt var
palindrom artrit. Som lök på laxen visade det sig
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”Jag fick möjlighet att lägga
in mig på det fantastiska
reumatikersjukhuset
Spenshult i Halland.”
gjorde om samma behandlingskur tre gånger med
samma resultat. Men de andra två gångerna funkade löpbandet.
Jag fick gå kvar för kontroll på Spenshult med
samma team, vilket var väldigt skönt. Att ha en och
samma läkare och sjuksyrra vid varje besök. Det tog
över två timmar att köra dit så maken fick ta ledigt
från jobbet, vår son och hundarna fick ha tillsyn
och dagen fick helt enkelt avsättas till besöket.

Fia älskar alla sina hundar. För tillfället består flocken
av åtta Chihuahuas, en Pudel och en Rottweiler.

hörde bara fragment av hans mässande att ledgångsreumatism är en dödlig sjukdom, om man
inte behandlar den med cellgifter och kortison.
Sjögrens syndrom var inte ens intressant för honom att diskutera. Det var en sjukdom man fick på
köpet.
I min värld var cellgifter det som man försökte
bota cancer med. Inte ledgångsreumatism.
Spenshult, Yes
Jag fick möjlighet att lägga in mig på det fantastiska
reumatikersjukhuset ”Spenshult” i Halland. Tre
veckors behandling med arbetsterapeut, sjukgymnast, egen sjuksköterska, kurator och egen läkare.
Jag grät och snorade i tre veckors tid och när jag
äntligen fick komma hem, var jag sämre än någonsin. Det var inte sjukhusets fel, inte personalens fel.
Det var jag själv.
Lagom har aldrig varit mitt motto och när jag
fick upprätta ett eget dagsschema, blev det fysisk
träning non-stop. Alla berömde mig och doktorn
min skrockade bullrigt när han berättade för de
andra läkarna att hans patient hade kört slut på
löpbandet. Det hade skurit och totalt gett upp. Jag

Spenshult
Vid ett tillfälle hade jag väntat hela sommaren på
ett läkarbesök för att få byta medicin. Jag genomled sommaren med smärtor och ångest, men till
slut kom dagen då vi satte oss i bilen och styrde
mot Spenshult. Sonen gick i skolan fram till
klockan 14 och därefter skulle farfar biträda som
hund- och barnvakt. Då vi hade kört halvvägs upp
till Spenshult ringde min mobiltelefon. Jag svarade i min trådlösa nya handsfree. Förbindelsen
var knagglig och delar av samtalet föll bort, men
så sprakade det till i öronsnäckan och jag hörde
sköterskan meddela att läkarbesöket denna dag
klockan 9.00 var inställt för läkaren var sjuk. Va?
sa jag. Men det finns väl fler läkare? Det är ju JAG
som är sjuk och behöver hjälp och vård. Inte min
doktor. Jag tror inte att det nådde sköterskan på
andra sidan tråden, för hon meddelade mig att de
återkom med ny tid för mig.
Vid det laget var jag så upprörd och förtvivlad att
jag inte riktigt visste hur jag kunde poängtera att
jag hade väntat hela sommaren och detta läkarbesöket hade vi arrangerat så mycket runt omkring
för att det skulle funka att åka iväg. Allt från att
maken tagit semester till att hundarna skulle få
kissa ute. Det var tyst i telefonen. Jag tog helt
sonika och ryckte loss handsfreen från örat, tryckte
ner sidorutan på bilen och kastade med full reumatisk kraft ut handsfreen rätt ut i luften. Det blev
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väldigt tyst i bilen också. Efter en stund sa maken,
− ”Det var ju ändå ingen bra handsfree. Det kändes
rätt bra va - att bara kasta ut den?!”
Många läkarbesök har det varit
Jag har idag varit sjukpensionär i mer än 9 år.
Tappat räkningen på antalet läkare jag mött under
åren. Bara den biten kräver nästan att skriva en
bok eller gå i psykoterapi. En läkare på en vårdcentral på orten vi då bodde på, tog blodprover
eftersom mitt Hb var 70 och jag var rätt slut. Han
tog oväntat reumaprover. Jag blev uppringd av den
upprörda läkaren som stammade fram att jag nog
omedelbart skulle kontakta reumatologen för han
hade aldrig nånsin sett högre positiva provsvar
på reumatoid faktor. Har du läst journalen undrade
jag?
Framåt
När sonen flyttade hemifrån, bodde vi i en stor kåk
nära havet. Maken och jag funderade på att skaffa
oss ett enklare boende. Vi behövde ju inte 200
kvadratmetar boyta nu när vi bara var två och
hundarna. Under hela mitt liv har jag drömt och
önskat att få bo på landet, på en gård och ha djur,
helst hästar. Man kan inte få allt. Man kan inte
alltid leva sin dröm. Kanske drömmen får förbli
dröm.
Idrotten har dock varit kvar som ledstjärna och
då jag fick en ny bromsmedicin, kunde jag börja
simma. Först 10 meter – sen längre. Vi gick och
simmande jag och maken varje lördag. Sen åt vi
middag och drack vin till melodikrysset. En lördagseftermiddag ringde en väninna till mig som
undrade om området vi bodde i var trevligt och
om kommunen planerade att bygga fler hus där.
Varför? Jo hennes dotter hade varit och tittat på
ett hus i området, inte tyckt det passade alls, men
ändå undrade hon lite kring området. Men du kan
skicka hit din dotter till oss, svarade jag och
tittade på maken som genast fattade galoppen och
nickade.
Dröm i uppfyllelse
Vi lät familjen kika på vårt hus och sen var det
sålt. Vi letade gård i drygt ett halvår och plötsligt
låg den där. Det var bara det att 70 andra familjer

”Vi köpte gården. Vi ritade
stall. Vi lät en byggfirma
bygga jättefint stort stall.
Vi köpte tre shirehästar, vilken
är världens största hästras.
Vi skaffade oss katter och fler
hundar. Vi vågade.”
också var intresserade och parkerade bilar ringlade
sig längs med hela landsvägen.
Alla våra vänner och bekanta undrade varför i
hela friden vi skulle flytta från vårt vackra hus vid
havet för att flytta långt ut i ingenstans på en gård?
Hur skulle vi klara det och hur skulle jag som sjukpensionär och svårt begränsad fysiskt klara av det?
Vi köpte gården. Vi ritade stall. Vi lät en byggfirma bygga jättefint stort stall. Vi köpte tre shirehästar, vilken är världens största hästras. Vi
skaffade oss katter och fler hundar. Vi vågade.
Djur är också livet
Idag har vi en stor häst kvar, och nyligen köpte vi
en liten ponny till. Katterna fick vi sälja då barnbarnen inte tålde katter. Men vi har många chihuahua - fast nog går det minst fem småhundar på en
vanligt medelstor hund, så så värst många har vi
inte. Bara tio.
Livet och det reumatiska har gått upp och ner som livet gör för alla, men kanske mer för den som
är begränsad. Jag har alltid ägt hund, men förr om
åren hade vi stora raser. Idag har vi bara chihuahua
och en dvärgpudel. Jag har aldrig haft barnen
eller hundarna samsovande med mig. Idag ligger
vi i min säng i en enda hög och sover gott.
Vi går promenader när vi orkar. Helst varje dag,
om än kortare. Jag försöker vara ute varje dag med
hästarna och pyssla. Simmar gör jag efter förmåga
och ork. Medicin måste jag så klart ta även om jag
mellan varven inbillat mig att nu är jag frisk, alltså
behöver jag inte medicinen. För att bara efter några
dagar konstatera att jag måste ta medicinen. Det
är som det är helt enkelt, och en får göra så gott en
kan för att få ett bra liv.
Att leva ett gott liv – inte vinna ett krig.
23
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Under många år sökte Åke hjälp för sina magproblem och sina röda, torra ögon.
Men det tog lång tid för vården att hitta upphovet till problemen.

Zandra Erikshed är journalist och fotograf.

Åke har ”Herr Sjögren”
som evig följeslagare
Under många år sökte Åke Lodestad hjälp för sina torra ögon och krångliga mage.
Att det var ”kvinnosjukdomen” Sjögrens syndrom tog det tid att upptäcka.
Text & bild Zandra Erikshed
redo i
hallen och mitt på vardagsrumsbordet ligger gummiband i olika
kulörer, för att locka till träning.
Åke tycker om att läsa, gärna
deckare på originalspråk för
att hålla liv i engelskan. Just nu
plöjer han den omdebatterade
psykologen Jordan B Petersons

två golfväskor står

senaste självhjälpsbok.
Det är överflödigt att nämna
att Åke och Irène lever ett aktivt
liv, byggt på medvetna val som
håller kropp och själ igång. Att
”herr Sjögren” även bor under
samma tak i 80-talsvillan är
inget som märks nämnvärt, även
om Åke då och då refererar till

sin sjukdom som ”eländet”.
− Vi umgås ibland med ett par
där kvinnan också har blivit diagnosticerad med Sjögrens. När
vi ses skojar vi om att Sjögrens
är den femte personen runt bordet.
Annars tänker Åke inte så ofta
på sin sjukdom.
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‒ Han puttrar och går och lever
sitt eget liv, men vi trycker ned
honom så gott det går. Sjukdomen går ju inte att bota, bara
lindra. Mina besvär är långt
mindre än hur många andra har
det, så jag kan inte klaga.
Diagnosen tog tid
Under många år sökte Åke hjälp
för sina magproblem och sina
röda, torra ögon. Men det tog
lång tid för vården att hitta upphovet till problemen.
– Sjögrens poppade inte upp
förrän jag fick en remiss till
sjukhusets ögonklinik.
Efter bara några sekunder
tittade läkaren upp och frågade
om han hade Sjögrens syndrom.
Oväntad diagnos
– Jag hade aldrig hört talas om
sjukdomen och ingen hade föreslagit det tidigare, det är ju som
regel bara kvinnor som får den.
Läkaren menade att Åke var
ett fall för reumatologen och
han skickades tillbaka till vårdcentralen för vidare utredning.
– På vårdcentralen sa de att
det inte var troligt att det handlade om Sjögrens syndrom,
eftersom så få män drabbas.
”Men om du vill att vi tar några
prov så gör vi det”.
Det har nu gått sex år sedan
Åke fick diagnosen, men symtomen hade han levt med i stora
delar av sitt liv. Länge trodde
han att han hade fått något
byggdamm i ögat, då han i sitt
arbete som byggkonsult ofta
vistades på byggarbetsplatser.
– Det var skönt att äntligen
få veta vad det är, istället för
att leva med känslan av att ha

Åke Lodestad låter sig inte hindras av sin sjukdom.
Däremot tänker han lite extra på vad han stoppar i sig.

sandpapper under ögonlocken.
Sedan sjukdomen fastställdes
får Åke möjlighet till tandvårdsersättning och ögondroppar på
recept, vilket är både billigare
och bättre. Men ögonen besvärar
honom ännu. Nyligen konstaterades det att glaskroppens slemhinna växer in över hornhinnan.
Den enda läkarkontakt Åke
har är vårdcentralen.
– Jag undrar varför jag ännu
inte har blivit remitterad till reumatologen, men mina symtom
är väl så lindriga så jag behöver
inte tränga mig in där. Det är så
många som mår sämre.
Besviken på vården
Som bärare av Sjögrens syndrom
behöver man gå på regelbundna
läkarkontroller, då det finns en
ökad risk för andra sjukdomar.
– Det är vackra ord, men i
verkligheten finns det inget
system för det. Det är helt upp
till individen att söka hjälp när
besvär uppstår.
För fjorton år sedan fick Åke

prostatacancer, vilket han idag
är frisk ifrån. Han fick själv vara
pådrivande för att prostatan
skulle undersökas, vilket troligen
räddade hans liv. Åkes bror dog
nämligen av samma sorts cancer.
– Jag önskar att sjukvården tog
de prover de ska, direkt. Men
det är pengarna som styr, prover
är dyra, säger Irène som tidigare
har arbetat som biomedicinsk
analytiker.
Irène tycker att man efter 65
år skulle få en hälsokontroll
vartannat år, där till exempel
hjärta, lungor, njurar, lever och
diabetes kollas upp.
– Vi kollar upp våra bilar
mycket oftare än våra kroppar,
säger hon.
Bukspottskörteln
Åke har länge ätit Omeprazol,
utan att få bukt med sina magproblem. En gastroskopi för ett
par år sedan påvisade kronisk
gastrit och kronisk aktiv duodenit. Prover från endokrinologen
talar för att Åke även har en
25
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Att motionera är Åke Lodestads bästa tips för att hålla igång både kropp och själ.
Hans optimism går inte att ta miste på.
– Jag har haft cancer och har Sjögrens syndrom, men annars är allt bra! säger han.

autoimmun tyreoideasjukdom,
men ingen åtgärd har gjorts av
vårdcentralen. Han har ansökt
om att få vara med i en studie
om hur Sjögrens syndrom påverkar bukspottskörteln, men han
har ännu inte fått göra några
tester.
– Jag vill gärna vara med, då
min pappa dog av cancer i bukspottskörtel när han var 54 år.
Jag misstänker att han också kan
ha haft Sjögrens. Studien kunde
vara ett sätt för mig att hålla koll

Fakta
gastrit = magkatarr
duodenit = inflammation
i tolvfingertarmen
tyreoidea = sköldkörtel

och fixa till något om det skulle
behövas.
Vikten av rörelse
Under vårt samtal återkommer
Åke flera gånger till vikten av
motion för att hålla hjärnan
igång.
För femton år sedan började
Åke och Irène spela golf ihop,
som ett sätt att umgås med vänner och röra på sig. En golfresa
till Spanien är planerad i mars.
– Vi har inget sommarställe, så
det är ett bra sätt att komma ut.
Tack vare golfen går vi flera mil i
veckan under sommarhalvåret.
I väntan på golfsäsongen slipar
de på svingen i en golfsimulator,
går på promenader och tränar
hemma. Åke låter inte sjuk-

domen begränsar honom, även
om konditionen är något sämre
och tröttheten ibland är stor.
– Jag kan bli kopiöst trött
mellan varven. Men annars är
allt bra! Det finns inget jag är
hindrad till att göra, varken nu
eller när jag jobbade.

Kort om Åke Lodestad
Ålder: 78 år.
Bor: Linköping.
Familj: Hustrun Irène, barn
och barnbarn.
Diagnos: Sjögrens syndrom.
Gör: Pensionär som gärna
spelar golf, är med familjen
och läser. Tidigare byggkonsult
med egen firma.
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rehabilitering

En fysioterapeut berättar
Angelica Holm arbetar säsongvis utomlands med rehabilitering av patienter.
Så här beskriver hon sitt arbete.
Text Angelica Holm Foto Privat
jobbade på
Vintersol var hösten 2011. Jag
stannade två säsonger. Jag hade
tidigare jobbat på bland annat
reumatologen på Sahlgrenska
sjukhuset. Nu är jag tillbaka en
säsong igen. Har senaste åren
jobbat på neurokirurgen och neuromuskulärt centrum på Sahlgrenska sjukhuset. På Vintersol
är det en blandning av patienter
med reumatiska och neurologiska
sjukdomar som främst kommer
från Sverige och Norge.
första gången jag

Förbättra sin funktion
Jag träffar inneliggande patienter
som är här tre till fyra veckor
(beroende på vilket landsting
de tillhör) och de träffar fysioterapeut och/eller arbetsterapeut
dagligen. De polikliniska patienterna har fysioterapi allt från en
gång i veckan till flera gånger i
veckan under några veckor till
månader. Vi jobbar måndagfredag och förutom individuella
patienter håller vi också i en
grupp varje dag.
Vid inskrivningen tar fysioterapeuten och/eller arbetsterapeuten en anamnes (sjukdomshistorik) och stämmer av
vilka besvär patienten har och
vilka mål den har med rehabperioden. Man gör några tester
av funktionen för att i slutet av
vistelsen göra om testerna för att
utvärdera om patientens mål är
uppfyllda. Utefter målen läggs

– Jag trivs med mitt jobb. Det är roligt och givande att jobba på Vintersol.

lämplig träning upp som sedan
sker tillsammans med fysioterapeut/arbetsterapeut. Vi erbjuder
många olika gruppträningspass
dagligen och efter patientens
målsättning rekommenderar vi
de grupper som är lämpliga att
gå på för var och en.
Träna hemma
Tanken är att patienterna ska
få en intensiv rehabperiod för
att, beroende på sina mål och
livssituation, förbättra sin funktionalitet. Målet är att bli mer
självständig i vardagen och/eller
bibehålla sin funktion för att
kunna fortsätta jobba eller för
att kunna gå upp i arbetstid.
Det är viktigt att patienterna

fortsätter träna när de kommer
hem igen och vi pratar mycket
om hur man ska få in träningen
i sin vardag, olika träningsformer passar ju olika människor. Vi skickar oftast med
träningsprogram hem som
patienten kan göra hemma,
på gym eller i bassäng.
Jag trivs med mitt jobb. Det är
roligt och givande. Jag får följa
mina patienter under en längre
intensivare period och se vilka
framsteg de gör. Värmen,
träningen och möjligheten att
träffa andra med liknande sjukdomar att utbyta erfarenheter
med ger verkligen bra resultat.
Patienterna är oftast mycket
nöjda efter en rehabperiod här.
27
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Eva Ohlsson tränar
regelbundet utomlands
Här berättar hon om sina
tankar kring rehabilitering i
varmt klimat, denna gång på
Vintersol.
Text Eva Ohlsson
Foto Monica Holmner
och
kommer från Julita som ligger i
Sörmland. Vi i Sörmland får åka
polikliniskt till Vintersol genom
landstinget. Det betyder att man
ansöker och får ett visst antal
behandlingar på Vintersol, men
man betalar resa och uppehälle själv. Det finns gott om
hotell och lägenheter att hyra på
Teneriffa. Det går lågprisflyg till
ön så resan behöver inte bli så
kostsam.
Jag har haft systemisk skleros i
över 20 år och varit på flera olika
ställen för rehab i varmt klimat.
Min favorit är Vintersol, men
jag har även varit på Mar y Sol
här på Teneriffa och Reuma-Sol
som ligger på fastlandet ovanför
Alicante. Problemet med fastlandet är att man inte kan åka
dit när det är som kallast i Sverige för då är det för kallt även
på det spanska fastlandet.
jag heter eva ohlsson

Några fördelar här
Jag tycker att några fördelar med
att vara här är att vädret har en
jämn behaglig temperatur att
träna i även i januari. På kvällar
och mornar kan det vara svalt så
tröja och långbyxor behövs.
Vi tränar kontinuerligt med
duktiga sjukgymnaster som inte

– Jag har haft systemisk skleros i över 20 år och varit
på flera olika ställen för rehab i varmt klimat.

tröttnat på sitt arbete. Det är
viktigt för mig och jag har en
arbetsterapeut som är intresserad
av mina händer som vi töjer och
tränar.
Jag börjar dagen med pinn/
sittgrupp, det är skönt att få i
gång hela kroppen redan från
början. Vi har handgrupp flera
gånger i veckan då vi rör på allt
från axlar till fingertoppar. Jag
tycker att det är mycket viktigt
att gå på fotgrupp där vi tränar
tår, fotled och hela benet. Ofta
glömmer man bort fötterna,
men inte här. Därför vill jag
också påminna om den viktiga
fotvården.
Det finns så mycket mer att
göra här men det hinner jag inte.
Skönt att bli ompysslad
Jag är här polikliniskt, men
det är bättre att vara här som

patient. Att bli ompysslad och
slippa tänka på mat till exempel.
Min första sklerodermiläkare
Rolf Dahl på Akademiska i
Uppsala sa att han önskade
kunna skicka alla sina patienter
minst en månad på värmeresa
med träning anpassad för var
och en och att vi skulle bli ompysslade så även själen kunde
läka.
En poliklinisk vardag
på Vintersol
7.30 vakna göra sig i ordning.
Äta frukost. Ta sig till Vintersol.
8.45 startar sitt/pinngympan.
Väcker kroppen så underbart
Pusta ut.
10.00 handgympan och här får
axlarna vara med.
11.00 träffar min man, nu dags
för engelsk frukost och då väljer
vi en engelsk restaurang i första
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Planerad vård i annat EU/EES-land

– Jag tycker att det är mycket
viktigt att gå på fotgrupp där vi
tränar tår, fotled och hela benet.
Ofta glömmer man bort fötterna.

Som EU-medborgare har vi rätt att söka planerad vård i annat EU/
EES-land. Jag tillhör ett landsting som tagit bort all rehabilitering
i varmt klimat, även den polikliniska vården. Sökte därför hos
försäkrings-kassan i år och beviljades fyra veckors intensivrehabilitering på Vintersol, Teneriffa.
Gå in på forsakringskassan.se, gå ner till samlad information
för dig som ska resa, arbeta, studera eller få vård utomlands. Välj
därefter planerad vård utomlands, sedan förhandsbesked. Där
finns all info du behöver samt blankett för ansökan. Observera att
du måste begära en behandlingsplan på det vårdställe du söker
till. Den ska bifogas ansökan tillsammans med utlåtande i din
sjukhusjournal. Om du inte har tillgång till dator kan du också
ringa 0771-524524 och begära planerad vård i annat EU-land. Då
får du blanketten hemskickad via posten.
Sök i god tid för det kan ta cirka fyra till fem månader innan
beslut. Om du beviljas betalar du all vård på plats, skickar sedan
in alla kvitton och rekvirerar pengarna. Du får själv betala upp till
högkostnadsskydd om du inte redan har frikort för perioden.

Text Suzanne Ahlkvist, förbundsledamot
i Reumatikerförbundet

Viktiga länkar för dig som vill
söka rehab i varmare klimat
Det är tyvärr inte så enkelt att möjligheterna till rehabilitering
i varmare klimat ser likadana ut över hela landet. Det är dessutom
en snårig process, men väl värd mödan om man lyckas. Här finns
länkar till var och hur man kan söka, även fördelat på landsting.
Även den som sitter i rullstol vill
bada. Den här lilla roliga farkosten
är perfekt att rulla ner i det sköna
varma vattnet med.

hand. Sedan en liten promenad
till svenska kyrkan för en våffla.
Sedan latar jag mig fram till
13.30 fotgympa då till och med
tårna får arbeta.
14.15 träffa arbetsterapeut för
lite handstretching.
Det var det schemalagda.
Sedan blir det promenad för
att leta efter en restaurang eller
handla mat till kvällen. Det blir
några steg det också, ofta fyra
till sex kilometer.

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/resa_arbeta_studera_eller_fa_vard_utomlands
http://src.care/ansok-om-finansiering-av-rehab-vistelse/
https://www.vardgivarguiden.se/avtaluppdrag/vardavtal/loudirektavtal/klimatvard---rehabilitering-i-varmt-klimat

Boktips!

En dam och en ö av Birgit Borgholm
Birgit Alander insjuknade som fyraåring i reumatism. Efter att ha
tillbringat större delen av sitt liv på sjukhus med smärtande sjukdom
och behandling åkte hon 23 år gammal, gravt invalidiserad
och rullstolsbunden, till södra Teneriffa för klimatvård. Där blev hon
kvar och en av pionjärerna som lade grunden till rehabiliteringskliniken Vintersol. Hennes okuvliga livsglädje och fantastiska liv i den
lilla fiskebyn Los Cristianos torde inge hopp hos andra med
kronisk värk.

29

Bulletinen-2019-03-05.indd 29

2019-03-06 13:45:54

riksFöreningssidor – SLE

Riksförening för SLE lever vidare
det är nu två år sedan

Riksförening för SLE bildades. I år
höll föreningen sitt årsmöte i
Knivsta den 2 februari. Det var
lite svårt att få ihop en styrelse
men vi lyckades! Vi var en liten
skara som deltog, men engagemanget och gemytet var stort.
Före årsmötet åt vi en liten
lunchbuffé som vår styrelseledamot Annika dukat fram.
Och till kaffet, som vi drack
efter mötet, hade hon bakat
semlor som vi avnjöt utan en
tanke på att det egentligen inte
riktigt var dags ännu. Men så
gott! Ordförande vid årsmötet
var vår förbundsordförande
Lotta Håkansson. Riksföreningens nya styrelse utgörs av
ordförande Katrin Rudgård,
Spånga, kassör Rosa Sjöholm,
Ystad, sekreterare Lena Ehrling,
Örebro samt ledamöterna Annika Broberg Lavén, Knivsta och
Susanne Sohlberg, Nynäshamn.
Övriga förtroendevalda är
Staffan Burvall revisor med
Annica Fristedt som ersättare
och Speranta Petku Lapadat
valberedning. Det händer myck-

Styrelsen med från vänster
Speranta Petku Lapadat, Annica
Fristedt, Annika Lavén Broberg,
Lena Ehrling, Katrin Rudgård och
Rosa Sjöholm. På bilden saknas
Susanne Sohlberg och Staffan
Burvall.
En bukett vackra tulpaner till
Lotta Håkansson som tack för
att hon kom till oss.

et i Reumatikerförbundets regi.
Efter årsmötet höll Lotta en
intressant information om
förbundets verksamhet, politiska

arbete och dess historia.
Därefter avslutades eftermiddagen med att styrelsen höll
konstituerande möte.

Snart dags för SLE-dag
riksförening för SLE

anordnar årets SLE-dag den 10–11
maj i Umeå. På fredagen från
17.00–19.30 och på lördagen
med början 10.00–14.00.
Programmet är inte klart
ännu, men det kommer att bli
föreläsning av forskare, föredrag

av SLE- diagnostiserade och
erfarenhetsseminarium. SLEdagarna är ett bra tillfälle att
träffa andra med samma diagnos.
Alla är välkomna – även
ickemedlemmar.
Mer information kommer att

finnas på www.facebook.com/
RFSLE och //rfsle.blogspot.se/
samt i våra facebook-grupper.
Om du vill komma i kontakt
med Riksförening för SLE, maila
till sleforening@gmail.com
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riksFöreningssidor – SLE

Några rader om
designen av fjärilspin ...
om jag
ville designa nästa års fjärilspin
till Riksförening för SLE, blev
jag väldigt glad och det känns
som en stor ära att få göra det.
Min tanke är att fjärilens form
påminner om två hjärtan som
möts. Att möta andra människor
i samma situation och kunna
dela med sig av sina erfarenheter
gör att man inte känner sig ensam. Det blir lättare att bära sorgen som SLE kan föra med sig.
För mig personligen påminner
även hjärtat mig om min egen
erfarenhet av hur okontrolle-

när jag fick frågan

Om pinsen
Pinsen kostar 50 kronor styck +
porto (för närvarande 9 kronor
per beställning).

rad SLE kan vara. När
jag efter flera år av ett aktivt
SLE-skov drabbades av akut
hjärtsäcksinflammation 2008
och hamnade på hjärtintensiven,
insåg jag hur allvarligt det är
med SLE och att man inte kan
ta vare sig hjärtat eller livet för
givet.
Vänliga hälsningar Eida Steen

De går att köpa antingen genom
att swisha beloppet till 123 000
7922, ange antal pin och adress.
Du kan också maila till
sleforening@gmail.com.
Uppge antal pin, namn och
adress. Sätt in beloppet på
Pg 844 570-2 eller Bg 724-2266.
Hälften av överskottet går till
SLE-forskning.

riksFöreningssidor – systemisk skleros

Kalendarium
Lördagen den 16 mars klockan
14 har vi årsmöte. Vi träffas på
Scandic City, Gamla Tanneforsvägen 51, centralt i Linköping.
Det blir årsmötesförhandlingar,
fika och möjlighet till umgänge.
Låt oss träffas och diskutera vårt
framtida engagemang och det
viktigaste, tala med varandra.
WSD (World Scleroderma
Day) Vår egen dag WSD
arrangeras i Stockholm lördagen
den 15 juni.
Programmet är delvis klart,
det blir föreläsare och go-fika.
På programmet: Docent,

Kristofer Andréasson föreläser om mage, tarm och kost.

reumatolog Kristofer
Andréasson från Lunds Universitetssjukhus föreläser om
mage, tarm, kost och sin forskning delvis i samarbete med

Riksföreningen. Reumatolog
Izabela Bartosik från Lunds
Universitetssjukhus föreläser om
sina erfarenheter av att behandla
Raynauds syndrom med botox.
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posttidning b
Reumatikerförbundet
Box 6240
102 34 Stockholm
Annelie Norberg är tillförordnad
verksamhetschef

Lust, vilja och lite ork
tillhör
den ideella sektorn. Att vara annorlunda är i vårt fall en tillgång.
Vi ingår inte i den privata sektorn. Ett privat företag ska och
måste gå med vinst annars läggs
det ned. Vi är inte heller offentlig sektor. Offentlig sektor
styrs av politiska beslut och
finansieras av skattemedel.
Reumatikerförbundet är
annorlunda och tillhör den
ideella sektorn. Det tycker jag
är bra. Här händer det grejer.
Ibland är det inte så bra det
som sker, men varje dag händer
många bra saker och det är ett
fantastiskt engagemang i våra
föreningar.

vi är speciella vi som

Konsensus
Reumatikerförbundet styrs av
medlemmar. Här tas beslut genom röstning, men kanske ännu
oftare i konsensus. Konsensus
som betyder överenskommelse
är ett av de vackraste ord jag
vet. Tänk att vi i detta land kan
komma överens om så mycket!
Det är egentligen otroligt bra.
Kan det bero på att vi levt i
fred i 200 år? Eller är vi allmänt
konflikträdda? Nåja, ibland är
vi oense så att stickor och strån
ryker. Överens eller oense spelar
kanske ingen större roll så länge
vi lär oss och arbetar framåt. Det
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är värre när föreningslivet stannar upp beroende på att vi sitter
nöjda och inte förmår (kan, vill
och törs) se framåt.
Föreningar i den ideella sektorn är speciella och så har det
varit sen 1800-talet då de började
dyka upp. Nykterhetsrörelsen och
fackföreningsrörelsen är några
exempel. Även De Blindas Förening var tidiga med att organisera sig 1889. Vi människor har
ett behov av att samlas runt det
vi tycker är viktigt. Vi vill hålla
ihop, vi vill stötta varandra, vi vill
berätta vår syn på samhället.
Stöd för varandra
I Reumatikerförbundet vill vi
driva vårdfrågorna framåt så att
de med reumatiska sjukdomar
ska kunna få bästa tänkbara vård
och rehabilitering. Vi vill vara
ett stöd för varandra i våra
lokala föreningar. Här finns
också de rikstäckande föreningarna för SLE och systemisk
skleros. Just nu ligger föreningen
Småkärlsvaskuliter i vila. Så är
det i föreningslivet när orken
tryter. Hade nu Föreningen
Småkärlsvaskuliter till exempel
varit ett privat företag hade de
anställt några nya som höll uppe
företaget. Här bygger det på att
medlemmar engagera sig.
Det ideella engagemanget

lever på människors lust, vilja
och ork. Det räcker väldigt,
väldigt långt. Tänk på alla föreningar som finns runt omkring
oss. Föreningar för barn, ungdomar och pensionärer. Idrottsrörelsen, alla etniska organisationer, alla kennelklubbar, ornitologer och så vi i funktionsrättsrörelsen. Och många, många fler.
Sverige skulle stanna upp om vi
alla la ned. Men vi tuffar på tack
vare alla som ger ett handtag till
sin förening.
Tack för att ni finns
Reumatikerföreningar runt om
i vårt avlånga land ordnar föreningsmöten av skilda slag, träning
i varma bassänger, stavgång,
hantverksgrupper, möten med
politiker, föreläsningar, studiecirklar och mycket, mycket mer.
Och det sker varje vecka! Jag
lyfter på hatten och tackar alla
styrelser och ledare med flera
som ordnar allt detta.
Har du lusten, viljan och lite
ork att engagera dig får du gärna
höra av dig till mig så kan jag
hjälpa dig till rätt kontaktperson.
Annelie.Norberg@reumatiker.se
tel. 08-505 805 35
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