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De reumatiska systemsjukdomarna

får man svära i kyrkan? Många tycker att det 
är underbart med en sommar där temperaturen 
kryper upp i medelhavsnivå. Men inte alla! Jag 
tror att det finns fler än jag som lidit sig igenom 
supersommaren. Men äntligen är det höst och här-
liga svala grader att gärna avnjutas på kolonilotten 
tillsammans med aromatiska tomater, söta höst- 
hallon, lite syrliga björnbär och rotfrukter att ta 
hem till grytan.

Hösten innebär också att få sätta tänderna i 
Bulletinen nr 3 för i år. I detta nummer har vi 
försökt ta reda på vad Sjögrens syndrom innebär, 
egentligen. För det är inte ”bara” torra ögon och 
mun, även om de symtomen stör vardagen nog så 
mycket. Det är också en lite undanskymd diagnos 
när livet överskuggas av en huvuddiagnos eller 
något som inte syns och som därför ignoreras som 
icke-existerande och utan problem för den person 
som känner tungan klistra fast sig i gommen. Och 
det är en sjukdom som kan angripa många andra 
delar av kroppen.

Vi får också ta del av två lite annorlunda  
porträtt där döden besegrats och livet återvunnits. 
Fantastiska berättelser som visar hur det kan vara 
att ha en reumatisk inflammatorisk systemsjuk-
dom. Dessa berättelser får inte överskugga alla 
vardagshjältar som har sin jobbiga sjukdom; och 
så är det, och så har det kanske varit länge, och så 
kommer det mer eller mindre att förbli.

Denna gång skrivs baksidan av en ”vanlig” med-
lem som också tidigare varit aktiv i sin lokalför-
ening. En av oss alla som förstår att Reumatiker-
förbundet är vår förening, den som kämpar för att 
vi ska få bättre liv och som består av oss personer 
med reumatism.

Trevlig läsning!

Sjögrens syndrom – en undanskymd sjukdom

Yvonne Enman Forskningshandläggare,  
redaktör och ansvarig utgivare för Bulletinen. 

systemisk lupus erythematosus (SLE)
Sjögrens syndrom
antifosfolipidantikroppssyndromet (APS)
systemisk skleros/sklerodermi
mixed connective tissue disease (MCTD)
undifferentiated connective disease (UCTD)
autoinflammatoriska sjukdomar (fd febrar)

Myositer
polymyosit, dermatomyosit,  
inklusionskroppsmyosit

Vaskuliter
granulomatös polyangit (GPA, fd Wegeners), 
eosinofil polyangit med granulomatos (EGPA, 
fd Churg-Strauss), mikroskopisk polyangit 
(MPA), IgA-vaskulit (fd Henoch-Schönleins 
purpura), kryoglobulinemisk vaskulit, kutan 
leukocytoklastisk vaskulit, urtikariell vaskulit, 
Behçets syndrom, polyarteritis nodosa (PAN), 
Kawasakis sjukdom, CNS-vaskulit, jättecellsar-
terit, temporalarterit, polymyalgia reumatika,
Takayasus arterit

Känner du att Riksföreningen för småkärlsvaskuliters frågor är för viktiga för att försvinna?  
Kontakta Reumatikerförbundet: Tfn: 08 505 805 00 eller maila info@reumatiker.se

Tema i Bulletinen nr 4–2018 blir SLE.  
Du som har önskemål på innehåll i artiklar.  
Hör av dig!
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Nummer  Manusstopp     Utgivning
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Tidningen tar upp olika behandlingsmetoder och 
läkemedel i såväl intervjuer som i faktadelar. Det är 
vad uppgiftslämnare delger. Reumatikerförbundet 
rekommenderar inga enskilda behandlingar av 
något slag.  Artiklarna i Bulletinen får nästan alltid 
kopieras med källhänvisning. Vänligen kontakta 
oss innan, så att det är ett material som får använ-
das fritt. 
 

”Reumatiska inflammatoriska system- 
sjukdomar kommer alltid att vara A och O  
för oss. För vem ska bevaka det ovanliga  
om inte Bulletinen gör det?”

Stöd Reumatikerfonden
Bankgiro 900-3195  Plusgiro 90 03 19-5
eller reumatiker.se ”Ge en gåva”
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Hur påverkas ögonen vid Sjögrens syndrom.
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sjögrENs sYNdroM

Primärt  
Sjögrens syndrom
Primärt Sjögrens syndrom är en autoimmun systemsjukdom som drabbar kroppens  
exokrina körtlar och ger upphov till bland annat mun- och ögontorrhet. Cirka en tredjedel  
av patienterna får även engagemang av andra organsystem, så kallade extraglandulära  
manifestationer där den allvarligaste av dessa är lymfom.
Text Docent Thomas Mandl

Thomas Mandl är  docent och överläkare vid  
Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Han disputerade 
2008 med sin avhandling Autonomic dysfuntion in  
primary Sjögrens syndrom. 

sjögrens syndrom, SS, är en 
autoimmun systemsjukdom som 
företrädelsevis drabbar kroppens 
exokrina körtlar, såsom saliv- och 
tårkörtlar. 

Sjukdomen delas in i primärt 
SS, pSS, och sekundärt SS, sSS. 
Vid pSS saknas annan bakom-
liggande reumatisk sjukdom till 
skillnad från sSS då patienten 
har SS i tillägg till annan reu-
matisk sjukdom såsom RA, SLE 
eller systemisk skleros. 

I bakgrunden till varför någon 
får SS finns genetiska anlag och 
det förs en diskussion om att 
eventuellt kan virus utlösa sjuk-
domen hos personer med speci-
ella genetiska förutsättningar.

Sedan spelar även hormonella 
faktorer och sannolikt också om-
givningsfaktorer in. Själva sjuk-
domsprocessen sker genom att 
immunförsvaret angriper krop-
pens exokrina körtlar. Hos cirka 
en tredjedel kan inflammationen 

även engagera andra organ- 
system och ge upphov till så 
kallade extraglandulära mani-
festationer (EGM).

  

Fakta

Exokrin körtel är en körtel 
som utsöndrar sitt sekret  
via kanaler till kroppens  
externa miljö. Endokrin  
körtel insöndrar direkt i  
blodomloppet.
 
Källa: Wikipedia

Vita blodkroppar kallas också 
leukocyler och ingår i kroppens 
immunförsvar. 

Foto M
ost Photos
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sjögrENs sYNdroM

Lymfocyter, en slags vita blod-
kroppar, infiltrerar drabbade 
organ och autoantikroppar som 
anti-SSA och anti-SSB pro-
duceras, typ I IFN (interferon-
systemet) aktiveras tillsammans 
med för sjukdomen centrala 
cytokiner, proteiner som är bud-
bärare mellan olika celler i krop-
pen. Inflammationen gör att de 
exokrina körtlarna fungerar allt 
sämre och bildar mindre mängd 
sekret, med torrhet som följd.

• Inflammationen i salivkört-
larna ger upphov till en minskad 
salivproduktion och muntorrhet. 
Det kan underlätta att dricka 
ofta för att återfukta slemhin-
norna och underlätta sväljning. 
Muntorrheten kan även föror-
saka karies och svampinfektion i 
munhålan. Ibland kan salivkört-
larna till och med svullna.

• Ögontorrheten ger huvudsak-
ligen upphov till irritation och 

Vad händer i kroppen?
grusighetskänsla i ögonen. Även 
ljuskänslighet och smärta kan 
förekomma.

• Torrhet i andra exokrina  
körtlar kan inkludera: torr hud,  
torr näsa, torra luftrör och torrt 
underliv med smärtsamma sam-
lag som följd. Även bukspotts-
körteln kan involveras (se Bulle-
tinen 1–2018).

• En del personer med syste-
misk sjukdom beskriver feber, 
viktnedgång och nattliga svett-
ningar, som inte behöver vara 
associerade till samtidigt före-
kommande lymfom.

• Ibland förekommer ledvärk, 
ofta i småleder. Ett mindre antal 
får regelrätta artriter med mor-
gonstelhet och någon gång med 
felställningar. Regelrätt ledde-
struktion är ovanligt och antyder 
då samtidig ledgångsreumatism, 
RA.

• Cirka en tredjedel lider av 
Raynauds fenomen, kalla och 
vita fingrar, beroende på attack-
vis dålig blodförsörjning.

• Sällsynt är solöverkänslighet, 
subakut kutan lupus och vaskulit 
i små kärl (blodkärlsinflamma-
tion) som kan gå över av sig 
själva. Ofta ger torra luftrör torr-
hosta, men få får lungsjukdom. 
Domningar och nedsatt känsel 
kan förekomma. Ibland engage-
ras njurarna i sjukdomen.

• Trötthet är mer eller mindre  
ett kardinalsymtom.

• Samtidig generaliserad smärta 
är vanligt.

• Överrepresenterat vid pSS är 
olika problem från matsmält-
ningsapparaten och sköldkörteln.

• Foster till kvinnor som är 
anti-SSA positiva kan få hjärt-
block.

Behandling
Den allmänna behandlingen är 
ännu så länge inriktad på sym-
tomlindring av torrhetsbesvä-
ren, men anti-inflammatorisk, 
immunmodulerande behand-
ling har sin plats vid behand-
ling av mer allvarliga manifes-
tationer av sjukdomen.

Muntorrheten: Öka vätske-
intag och använd sockerfria 
sugtabletter eller tuggum-
min. Ibland kan tabletten 
pilokarpin som vissa gånger 
lindrar torrhetsbesvär ge bi-
verkningar i form av svettning, 

gastrointestinala symtom och 
trängningar vid vattenkastning. 
Noggrann munhygien, frekventa 
tandvårdsbesök och fluor är vik-
tigt. Svampinfektioner i munnen 
är vanliga och kan kräva längre 
behandling med antimykotika.

Ögontorrheten: Främst olika 
typer av tårsubstitut med olika 
viskositet. I regel är frekvent an-
vändande av lättflytande tårsub-
stitut att föredra dagtid medan 
mer trögflytande gelberedningar 
som stannar kvar lite längre på 
ögats yta föredras av andra. Salva 

kan vara ett alternativ till natten 
då dessa stannar kvar länge i 
ögat, men å andra sidan ger sud-
dig syn när den väl applicerats. 
Om dessa inte ger tillräcklig 
lindring kan hyaluronhaltiga 
preparat provas, och ögonläkare 
kan förskriva cyklosporin ögon-
droppar eller installera tårkanals-
pluggar som kan vara effektiva 
vid svåra symtom. 

Övriga exokrina symtom:  
Torrhet i huden underlättas med 
olika mjukgörande krämer, torr-
het i näsan med nasala oljor och 
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Vanligt med 
Lungengagemang  
Ungefär 10 procent av alla personer med primärt Sjögrens 
syndrom (pSS) får problem från lungorna. En betydligt större 
andel besväras av torrhosta som konsekvens av sjukdomen 
och vid mer djupgående klinisk undersökning finner man 
tecken till inflammation i luftvägarna hos en stor andel.  
Glädjande nog är lungengagemanget dock som regel milt.

eftersom det finns gott om 
körtlar i luftvägarna och det är 
mycket vanligt med muntorrhet 
är det inte märkligt att många 
har problem från luftrör och 
lungor. Torrheten drabbar mun-
nen, vilket kan ge sväljnings- 
svårigheter, i näsan kan torra 
slemhinnor ge upphov till näs-
blod och i luftrören kan torrhosta 
och heshet irritera. Ett gott råd 
är att försöka undvika ställen 
med torr luft och luftkonditio-
nering.

Från mun/näsa till lungor
Inflammationen kan drabba 
samtliga delar av luftvägarna och 
flera studier har funnit att drygt 
40 procent har problem med 
hosta. En stor andel har hyper-
reaktiva bronker som lätt blir 
irriterade. 

obstruktiva besvär
Många har obstruktiva besvär 
där ansträngningsrelaterad and-
nöd förkommer som vid astma 
och KOL. 

När luftrören är svullna och 
inflammerade kan det skapas 
luftrörsförträngning, vilket i sin 
tur kan ge upphov till andfådd-

het och kramp i musklerna runt 
luftrören. Det kan pipa och 
utandningen kan vara förlängd, 
allt tillsammans ger hosta och 
upphostningar. Ofta kommer 
besvären i bättre och sämre pe-
rioder och kan faktiskt vara helt 
bra dessemellan. 

Reumatisk lunginflammation
Ibland drabbas personer med 
pSS av reumatisk lunginflam-
mation (kallas också interstitiell 
lungsjukdom) som inte är fram-
kallad av virus eller bakterier. 
Det är de vita blodkropparna 
som invaderar lungorna. Oftast 
läker lungorna ut utan ärrbild-
ning och symtomen är ofta helt 
symtomlösa, ibland kan de ge 
symtom men ytterst sällan leder 
det till för tidig död.

Inflammation kan också ge 
upphov till lymfom, en cancer-
form som är överrepresenterad 
vid SS.

Vem får lungproblem?
Lungengagemang drabbar 
framför allt patienter med mer 
omfattande immunologiska av-
vikelser. Uppskattningsvis har 
10–20 procent av dem symtom 

Text Docent Thomas Mandl

torrhet i underlivet med glid-
medel i samband med samlag. 
Även bromhexin i högre dose-
ring kan användas för lindrande 
av torrhosta. Extra-glandulära 
manifestationer (EGM) kan  
behöva behandlas med syste-
miska antireumatiska läkemedel. 

Ledvärk och artriter: Olika 
läkemedel mot värk, kortison 
och antimalariapreparat. När 
detta inte räcker används i  
första hand metotrexate och  
i enstaka behandlingsresistenta 
fall biologisk behandling med 
rituximab (anti-CD20), som 
riktar sig mot de i sjukdomen 
centrala och överaktiva B-lym-
focyterna. 

Solöverkänslighet och  
subakut kutan lupus:  
Lokalt och systemiskt korti-
son, antimalariapreparat och i 
behandlingsresistenta fall även 
rituximab.

Purpura på underbenen: 
Mycket sällan behövs kortison 
och antimalariapreparat. 

Vid svåra EGM: Kurer med 
systemiskt kortison, klassiska 
antireumatiska medel såsom 
azatioprin, mykofenolat mofe-
til, cyklofosfamid och då inget 
annat hjälper även rituximab. 

Tröttheten: är svårbehandlad 
och kräver i regel multidisci-
plinära insatser. Ökad fysisk 
aktivitet i form av aerob träning 
kombinerad med farmakologisk 
behandling av värk, depression 
och inflammation kan förbättra 
tillståndet. 

sjögrENs sYNdroM
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och patologiska fynd vid bild-
diagnostik med datortomografi 
eller vid spirometri. En tumregel 
är att 1/2 av alla pSS-patienter 
har symtom från luftvägarna, 
1/4 har avvikande spirometri 
eller HRCT och 1/8 har kliniskt 
relevant lungsjukdom.

rökning
Flera studier har visat en lägre 
förekomst av rökning hos pa-

tienter med etablerad pSS. En 
studie baserad på två stora häl-
soundersökningar från Malmö 
fann en lägre förekomst av 
rökning bland individer som 
senare diagnostiserades med pSS 
jämfört med kontroller som inte 
utvecklade pSS. Om detta står 
för en immunologisk mekanism 
eller om patienterna har slutat 
röka på grund av tidiga symtom 
är inte helt klart.

Fakta 

Möjliga undersökningar

• Spirometri är en funktions-
test av lungorna som är enkel 
att genomföra.

• Datortomografi (HRCT,  
high resolution computer 
tomography).

• Lungbiopsi det vill säga att 
man tar en mycket liten bit 
lungvävnad och undersöker 
den, är mycket ovanligt men 
kan förekomma då man vill 
utesluta lymfom.

Torra luftvägar –  
mycket vanligt!

• Behandling – Hostmedici-
ner – bromhexin och acetyl-
cystein.

Förträngda luftvägar

• Både astma och KOL  
förekommer.

• KOL mycket vanligt och  
inte bara relaterat till  
rökning hos dessa patienter.

• Behandling – Luftrörs- 
vidgare, inhalation av 
kortison och RÖKSTOPP!!!

reumatisk  
lunginflammation

• Ovanligt.

• Oftast god prognos.

• Behandling – Vid  
symtom – framförallt  
behandling med kortison.  
I svårare fall antireumatiska 
läkemedel och eventuellt  
Mabthera. Fler biologiska  
läkemedel på väg!!!

Foto Johnér bildbyrå

Ibland drabbas personer med pSS av reumatisk lunginflammation 
(kallas också interstitiell lungsjukdom) som inte är framkallad av 
virus eller bakterier. Det är de vita blodkropparna som invaderar 
lungorna. 
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Mag- och tarmkanalen
Att ha problem med magen och tarmen påverkar ofta hela livet. Inte endast rent fysiskt utan 
det kan ge en sjukdomskänsla som sänker livskvalitén. Vid primärt Sjögrens syndrom (pSS) 
kan mag- och tarmkanalen ställa till problem.

bland de exokrina kört-
larna, alltså de som utsöndrar 
sin vätska till den yttre miljön 
likt tår- och salivkörtlar, ingår 
mag- och tarmkanalens körtlar 
eftersom tarmen räknas som en 
inveckning av huden. Även dessa 
kan ha försämrad produktion av 
sekret, vilket ger torrhet i magen 
och tarmen. Torrheten påverkar 
körtlarnas uppgift att producera 
slemhinneskyddande substan-
ser och att bilda matspjälkande 
entzymer, proteiner som reglerar 
hastigheten på kemiska reaktio-
ner inne i kroppen.

Text Docent Thomas Mandl

sjögrENs sYNdroM

tips är att avstå från ”torr” föda 
och oftare äta halvfast, lite ”blöt” 
mat eller att fukta strupen med 
vätska. Låter enkelt men kan 
vara socialt handikappande när 
man behöver harklar sig, ibland 
sväljer fel och kanske undviker 
restaurangbesök. Reflux, det 
vill säga att magvätska läcker 
upp därför att magmunnen 
inte sluter tätt, kan vara ett an-
nat problem och saliv förmår 
inte neutralisera det sura mag-
innehållet. Symtomen kan vara 
sura uppstötningar, halsbränna, 
bröstsmärta, klump i halsen eller 

Inflammation
Inflammation är en del av pSS 
och ibland kan även det centrala 
nervsystemet som styr tarmarnas 
rörelse och känsel samt levern 
bli inflammerade. Detta drabbar 
5–10 procent av personer. 

Matstrupen
Salivproduktionen är så gott 
som alltid nedsatt i munnen, 
vilket kan göra det svårt att 
svälja mat. Ibland beror svälj-
ningsproblemen på störd rörelse, 
det händer 30–40 procent, eller 
förträngningar i matstrupen. Ett 

Foto Johnér bildbyrå
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ibland nattlig astma. Tips kan 
vara att sova lite högt med hu-
vudet, att inte äta före sänggå-
ende, att undvika kaffe, rökning 
och fet mat. Behandlingsmässigt 
kan magsyrehämmande läkeme-
del som exempelvis Omeprazol 
eller Gaviscon, som bildar ett 
skum mellan mage och mat-
strupe, hjälpa.

Magsäck och tarm
Även magsäcken kan bli inflam-
merad och ibland kan töm-
ningen av den bli störd. Ungefär 
60 procent av alla med pSS får 
en samsjuklighet med atrofisk 
gastrit. 

Det är en autoimmun sjuk-
dom där det bildas antikroppar 
mot syrabildande celler och där 
det bildas mindre tillväxtsti-
mulerande ämnen med saliven 
samt där magsäckens slemhinna 
kan bli skörare. Ibland blir upp-
tagningsförmågan av vitaminet 
B-12 störd och det kan leda till 
brist på B-12.

Irritable Bowel Syndrome
Andra problem från magen och 
tarmen kan vara att personen 

känner smärta från den övre 
delen av magen, får en uppblåst-
hetskänsla, mår illa eller rapar. 
Detta är nära besläktat med IBS, 
Irritable Bowel Syndrome, en 
störd funktion i mag-och tarm-
kanalen.

I normalbefolkningen är en 
procent glutenintolleranta, för 
personer med pSS är siffran fyra 
till fem procent. Gluten är en 
beståndsdel i mjöl. Inflammatio-
nen som kommer av gluten kan 
ge tunnare slemhinnor i tunntar-
men, sämre näringsupptag och 
därmed näringsbrist. Som tur är 
är det mycket ovanligt, men för 
dem som drabbas mycket besvä-
rande med kronisk inflammation 
i tjocktarmen som kan föra med 
sig vattniga diarréer.

Bukspottskörteln
Bukspottskörteln ger sällan 
symtom men kan vara inblan-
dad i Sjögrenbilden ändå. Den 
minskade mängden bukspott 
gör att fettet i maten blir sämre 
spjälkad, vilket kan ge mag-
smärta. Det kan ses i blodprov 
och räddningen är tabletter med 
bukspottsentzym.

sjögrENs sYNdroM

”I normalbefolkningen är en procent 
gluten-intolleranta, för personer med 
pSS är siffran fyra till fem procent.”

•   SLE, systemisk lupus  
       erythematosus

•   APS, antifosfolipidanti- 
       kroppssyndrom

•   MCTD, mixed connective  
       tissue disease

•  UCTD, undifferentiated  
       connective disease

•   Sjögrens syndrom

•   Systemisk skleros, sklerodermi

•   Någon myosit

•   Någon vaskulit

•   Autoinflammatorisk sjukdom,     
       fd. febrar 
 
I Bulletinen finner du artiklar som 
fördjupar din kunskap om diagnoser 
och forskningsläget. Här finns också 
personporträtt om hur livet kan se 
ut för den som har någon/några av 
diagnoserna.  

Prenumerera nu så får du för  
120 kronor årets återstående två 
nummer och de fyra nummer som 
kommer ut under 2019. Läs mer på 
reumatiker.se  
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För många personer med reumatiska sjukdomar ger tänder och munhåla en daglig påmin-
nelse om sjukdomen. Orsaken kan vara medicinering, yttringar av själva sjukdomen eller både 
ock. Oavsett varför betyder det sämre livskvalité och kostnader.

med sjögrens syndrom,  
primärt som den diagnos man 
har eller sekundärt när den 
kommer tillsammans med annan 
sjukdom, följer inflammation 
och muntorrhet.

− Många gånger vänjer sig 
patienten vid att munnen är torr 
eftersom försämringen i sjuk-
domen sker gradvis. Det blir ett 
normaltillstånd som hälso- och 

sjukvården inte alltid tar på 
allvar, säger tandläkare Royne 
Thorman.

Idag är bilden av SS lite  
annorlunda än tidigare, det går 
att skönja ett mönster i sjuk- 
domen. Forskningen om sjuk- 
domens genetiska koppling 
kommer att på sikt ge resultat, 
även om den nya kunskapen 
visar att det inte är en utan 

många gener som är inblandade. 
Komplexiteten förstärks av att 
levnadsvanor och tidigare tand-
sjukdomar banar väg för inflam-
mation.

Forskning
− Forskningen har visat att ju 
mindre man provocerar inflam-
mation desto bättre. Kroppen 
ska belastas så lite som möjligt 

Tänder är bra att ha
Text & Foto Yvonne Enman
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och därför bör man försöka und-
vika allt som skapar inflamma-
tion, exempelvis övre luftvägs-
infektion och sår i munhålan.

Inte roligt
Resultatet av torrheten kan sam-
manfattas i att maten inte sma-
kar, det skaver mot tänderna, det 
blir sår i munnen, svårt att svälja, 
på morgonen sitter tungan fast 
i gommen, det blir infektioner 
och patienterna får söka vård 
med akut tandvärk.

− Tänderna går sönder, 
spricker, och under dem ligger 
det ibland karies som funnits där 
ganska länge utan att märkas. 
För patienter med kroniska sjuk-
domar märks inte de lokala hän-
delserna i munnen förrän tänder 
går sönder eller det börjar värka.

En svensk studie som ge-
nomförts på flera olika centra i 
landet (multicenterstudie) kallas 
PAROKRANK-studien. Den 
visar att kvinnor med tandloss-
ning, inflammation i munhålan, 
är mer predisponerade för hjärt- 
och kärlsjukdom än män.

− Därmed angränsar resultatet 
till att kvinnor med SS blir risk-
patienter, säger Royne.

Nya tänder
När tänderna inte går att rädda 
är det tekniskt möjligt med im-
plantat, även om risken är högre 
att skruvarna inte fäster direkt 
eller att det blir infektion runt 
dem.

− Normalt är livslängden för 
implantaten 15 år eller längre 
med en 5–10 års funktion i 90 
procent av implantaten. Fixtu-
rernas fäste hos patienter med 
muntorrhet förväntas bli kortare. 

Ändå måste jag poängtera att 
det finns så mycket gott med 
att ha fasta tänder. Fasta tänder 
betyder i de flesta fall att det är 
lättare att prata och äta!

En annan lösning är lösa pro-
teser vilkas funktion påverkas av 
graden av muntorrhet.

− Ibland är tandlöshet faktiskt 
ett alternativ. Eller att bara  
använda en protes i överkäken. 
Det går förvånansvärt bra att 
lära sig att tugga mot en under-
käke utan tänder.

Tandhygienist
Att besöka tandhygienisten kan 
ibland upplevas som brutalt, 
men Royne ser besöken som  
ytterst viktiga.

Tänder är bra att ha − Vi propagerar för att man ska 
gå till en tandhygienist därför 
att regelbundna besök minskar 
risken för munhålesjukdomar. 
Det är inte farligt att det blöder. 
Forskning visar att det blir en 
liten inflammatorisk ökning två 
dagar efter intensiv behandling 
i munhålan. Då kan sänkan 

Med.dr. och specialisttandläkare Royne Thorman driver sedan 
2010 Agea Dental i Näsby park, lite norr om Stockholm. Hit kom-
mer patienter med speciella problem från hela Sverige på remiss 
från ordinarie tandläkare i hemlandstinget. Naturligtvis söker sig 
de flesta patienter hit privat utan remiss genom registrering på 
klinikens hemsida.

Royne Thorman dispute-
rade 2009 med sin avhand-
ling om njursjukdom och 
munhålan: Oral health  
in patients with chronic  
kidney disease. Numer  
följer han forskningen, men 
är inte aktiv som forskare.

sjögrENs sYNdroM
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gå upp lite, men sedan ner så 
mycket mer.

Enda gången det idag bör 
övervägas att i förebyggande 
syfte ge antibiotikaskydd är till 
patienter med tidigare historia 
av blåsljud på hjärtat, inflamma-
tion i hjärtklaffarna eller hjärt-
klaffproteser. Mycket infektions-
känsliga multisjuka patienter 
kan också komma ifråga.

Tips
− Jag ser en uppgivenhet hos 
patienterna över hur de möts 
eller inte möts av vårdgivarna.   
Bemötandet är helt individuellt 
och det blir ofta upp till patien-
ten att se till att de får de upp-
lysningar som behövs för att få 
den hjälp de behöver med olika 
hjälpmedel.

Var och en måste få tips på 
hur den ska skapa bäst komfort 
i munhålan genom att fråga och 
få prova ut vilken typ av hjälp-
medel som fungerar för att hålla 
så rent i munnen som möjligt.

− Målet är att leva länge med 
det som finns.

Det finns två typer av fuktig-
hetsskapande hjälpmedel, att 
stimulera den egna saliven och 
att ersätta den förlorade saliven. 
Eller en kombination av stimu-
lerande på dagen och ersättande 
på natten. De stimulerande pre-
paraten går ut på att få salivkört-
larna att tömma sig med hjälp 
av signaler via smakcentra. Om 
saliven är seg kan syrliga saker 
trigga igång produktion av saliv 
och därmed ämnen som hjälper 
till att smälta maten. Stimulerad 
salivsekretion ger också en mer 
lättrinnande saliv.

− Bästa tipset är att prova det 

du har hemma, exempelvis att ta 
bort skalet och stava upp gurka 
som får stå i en skål på bordet 
och så tar du en stav när du går 
förbi. Eller selleri för den som 
gillar det. Viktigt är bara att det 
man äter inte innehåller mycket 
socker.

Den som vill köpa salivstimu-
lerande preparat får helt enkelt 
fråga personalen på apoteket.

För att slippa att tungan fast-
nar i gommen under natten är 
ett tips att blanda kallpressad 
olja med vatten, det spelar ingen 
roll vilken matolja bara den är 
kallpressad.

− En sådan emulsion kan 
vara fräsch och det finns spray 
gjorda på solrosolja att köpa. 
Emulsionen bildar en film på 
slemhinnorna. Det finns också 
en gel gjord på metylcellulosa 
som går att förskriva som ersät-
tande medel. Gelen sväljs ner 
innan måltid, maten fastnar inte 
på vägen ner, och kommer att 
smaka bättre. Slutligen finns 
det fluortabeller som förebygger 
karies att förskrivas vid uttalad 
torrhet.

Ifrågasätt
Royne Thorman poängterar att 
allt det vi talat om ska en erfaren 
tandläkare känna till. Inget av de 
alternativ som finns vad gäller 
vård, hjälpmedel och läkemedel 
på recept och receptfria ska gå 
en vårdgivare förbi.

− Men det kan finnas olika 
kunskap om specialpreparat 
vilket gör att man som patient 
måste vara vaken och ifrågasätta 
om du fått rätt hjälp. Ibland bör 
du kanske tillfråga fler vårdgi-
vare, avslutar Royne Thorman.

sjögrENs sYNdroM

Fakta/ 
tandvårdsersättningar 

Det finns ett allmänt tand-
vårdsbidrag som din tand-
läkare sköter om genom att dra 
av från din räkning, förutsatt 
att han/hon är ansluten till det 
statliga tandvårdsstödet.

• Allmänna tandvårdsbidrag 
gäller mellan 23 års ålder till 
och med 29 då du får 600  
kronor, från 30 till och med 64 
är bidraget 300 kronor och från 
65 års ålder är det 600 kronor.

• Särskilt tandvårdsbidrag ges 
med 600 per halvår med läkar-
intyg. Villkoret är att du fyllt 23 
år och har speciella behov. Hit 
hör SS och fler av de sjukdomar 
som kan tillkomma när man 
har SS.

• Landstingets F-intyg (Funk-
tionsnedsättning) kan sökas 
av multisjuka eller av dem som 
har speciellt svåra problem i 
munhålan. Då ingår tandvår-
den i högkostnadsskyddet och 
för detta krävs ett medicinskt 
intyg. Det är dyrt att ta hjälp av 
både tandläkare och hygienist.

− Vi ser socioekonomiska 
effekter av att tandvårds-
räkningen inte längre går på 
vårdavgiften. Som reumatiker 
med stora behov av tandvård 
bör man själv ta upp frågan 
både om särskilt bidrag och om 
intyg för tandvård på vårdav-
giften med sin tandläkare eller 
reumatolog, säger tandläkare 
Royne Thorman.

Läs mer om olika möjligheter 
till tandvårdsstöd på  
www.forsakringskassan.se
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Hur påverkas ögonen?
Redaktionen bad överläkare Emma Nivenius på sektionen för gråstarr och hornhinna vid S:t 
Eriks Ögonsjukhus i Stockholm svara på några frågor om hur, Sjögrens syndrom (primärt och 
sekundärt, pSS/sSS) kan påverka ögonen. 

Hur stor del av alla med  
primärt och sekundärt Sjö-
grens syndrom har stora/små 
problem från ögonen?
Det ligger i sjukdomens natur 
att tårproduktionen påverkas 
och minskar. Studier av patien-
ter med pSS tyder på att de allra 
flesta har viss grad av problem 
från ögonen, medan patienter 
med sSS rapporterar ögonbesvär 
i 30–50 procent av fallen.

 
När bör ögonläkare kopplas in?  
I svåra fall och i enklare fall?
Ögonläkare bör kopplas in i 
svårare fall. Den första hjälpen 
är tårersättningsdroppar och det 
kan både reumatolog och huslä-
kare ge råd runt och förskriva.

 
Vad kan ögonläkaren  
hjälpa till med?
För dem med mer svårartad 
ögonpåverkan kan det ibland 
vara aktuellt med antiinflamma-
toriska droppar, slutning av tår-
punkten för att minska avflödet 
av tårarna och ibland ögonlocks-
kirurgi för att minska avdunst-
ning. I enstaka fall kan särskilda 
kontaktlinser användas.

 
Hur vanligt är det att hjälp  
behövs av ögonläkare? 
Komplikationer är ovanligt, men 
det är sannolikt ganska vanligt 
att patienten själv söker ögonlä-
kare eller remitteras för under-
sökning och råd. 

Är det skillnad om man  
behandlas för sin SS på  
reumatolog eller vårdcentral? 
(tänker på om reumatolog kan 
ge ”bättre” behandling än vård-
centralen beroende på kunskap 
om behandlingar/läkemedel?
Vad gäller ögonbesvären så bör 
det inte vara någon skillnad, 
förutsatt att behandlande läkare 
är insatt i diagnosen.

 
Kan man bli blind eller  
få svårt nedsatt syn?
Det förekommer svår ögonpå-
verkan med djupa hornhinnesår, 
hornhinneinflammation och 
djupare inflammation i ögonen 
vid både pSS och sSS men detta 
är ytterst ovanligt. 

 
Kan man lättare få andra sjuk-
domar i ögonen på grund av sin 
SS? 
Om man har mycket torra ögon 
så kan man ha lite lättare att få 

bindhinnekatarr, detta är ofta  
självläkande men ibland behövs 
antibiotikadroppar. 

Om man inte bor i Stockholms-
trakten finns det motsvarande  
vård i övriga Sverige?
Ja, den behandling som kan vara 
aktuell finns tillgänglig i hela landet.

 
Finns det något personen själv  
kan tänka på för att underlätta/ 
undvika problem från ögonen?
Det finns många olika tårersätt-
ningsdroppar och det är klokt  
att prova sig fram för att finna  
vad man trivs bäst med. En  
del nyare droppar går inte att  
få på recept, men kan upplevas  
behagligare än de som går att  
förskriva. För den som behöver 
droppar många gånger om dagen  
så är droppar utan konserverings-
medel att föredra. Glöm inte att  
ta paus ofta om du sitter mycket 
framför skärmen. 

sjögrENs sYNdroM
Foto M

ost Photos
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Lymfom  
vid Sjögrens syndrom
Patienter med primärt Sjögrens syndrom (pSS) har en ökad risk för att utveckla malignt 
lymfom. Risken för lymfom är upp till 15 gånger högre hos patienter med pSS än i en 
normalbefolkning.

lymfomrisken är ökad även 
vid en rad andra autoimmuna 
och inflammatoriska sjukdomar, 
men pSS är den sjukdom som 
är förknippad med den största 
riskökningen för lymfom. Det 
är förstås viktigt för sjukvården 
att vara medveten om denna 
komorbiditet och beakta den vid 
uppföljning av patienter med 
pSS. 

Undergrupper av lymfom
Typiskt för lymfom vid pSS är 
en ökad förekomst av en speciell 
lymfomsubtyp, s extranodalt 
marginalzonslymfom (MALT-
lymfom). Hos personer utan pSS 
är MALT-lymfom en ovanlig 
typ av lymfom som vanligtvis 
sitter i magsäcken. Hos patienter 
med pSS sitter lymfomet i stället 
i de stora  spottkörtlarna (paro-
tis) eller i annan salivkörtel, det 

vill säga här uppkommer lym-
fomet i den vävnad som också 
är säte för den inflammatoriska 
sjukdomen. 

Risken för andra typer av 
lymfom är inte säkert ökad hos 
patienter med pSS jämfört med 
en normalbefolkning. Diffust 
storcelligt B-cells lymfom har 
rapporterats vara vanligt vid 
pSS, men detta är generellt en 
av de allra vanligaste typerna av 
lymfom och förefaller inte före-
komma i ökad omfattning hos 
just patienter med pSS. 

riskfaktorer
Orsaken till att patienter med 
pSS har ökad risk för lymfom är 
fortsatt oklar, liksom de exakta 
mekanismerna bakom lymfom-
utvecklingen. Vad man däremot 
har god kännedom om är ett 
antal riskfaktorer för lymfomut-

veckling, vilket underlättar för 
att hitta patienter som ska följas 
särskilt uppmärksamt med tanke 
på den ökade lymfomrisken. 
Gemensamt för riskfaktorerna 
är en association till svårare for-
mer av pSS med extraglandulära 
manifestationer. 

Riskfaktorer som kopplats till 
ökad lymfomrisk är bland annat 
salivkörtelsvullnad, lymfkör-
telsvullnad, palpabel purpura, 
vaskulit, låggradig feber och 
perifert nervengagemang. Dess-
utom kan en del avvikelser i 
blodprover kopplas till en ökad 
lymfomrisk. 

En del strukturer som kan 
ses i biopsier från salivkörtlar 
tagna i samband med utredning 
och diagnostik av sjukdomen 
kan också bädda för senare 
lymfomutveckling. Kunskapen 
om genetiska riskfaktorer för 

Text med. dr. Eva Baecklund

Eva Beacklund är med. dr. och reumatolog vid Akademiska sjukhu-
set i Uppsala. Hon disputerade 2005 med avhandlingen Associations 
Between Rheumatoid Arthitis and Malignant Lymphonas. 

sjögrENs sYNdroM
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lymfomutveckling är fortfarande 
begränsad, men några gener har 
identifierats och forskningen 
inom detta område fortsätter.

  
Könsskillnader
Det finns också ett visst stöd 
för att män med pSS kan ha en 
större risk för lymfomutveckling 
än kvinnor med pSS. Efter-
som pSS är ovanligt hos män 
är kunskapen om yttringar hos 
män relativt begränsad, men det 
finns studier som har visat att 
män oftare har en svårare form 
av pSS med mer extraglandulära 
manifestationer än kvinnor. Det 
innebär att män också kan ha 
mer av de kända riskfaktorerna 
för lymfomutveckling.  

Lymfomutredning
Det vanligaste första tecknet på 
lymfomsjukdom är en långdra-
gen svullnad av salivkörtel eller 
av lymfkörtlar i halsregionen. 
Är det så ska det följas upp med 

biopsi som om möjligt ska vara 
kirurgisk för att säkerställa till-
räcklig mängd vävnad för analys. 

Vid fynd av lymfom sker vi-
dare utredning ofta i samråd 
med onkolog. För kartläggning 
av utbredning och stadieindel-
ning brukar utredningen om-
fatta datortomografi av hals, 
bröstkorg och buk med kontrast 
eller PET-datortomografi med 
kontrast. Laboratoriebild och 
benmärg är sällan påverkade vid 
MALT-lymfom i salivkörtel.

Behandling och prognos 
MALT-lymfom räknas till de 
lågmaligna lymfomen och har i 
allmänhet god prognos. Vanli-
gast vid pSS är att patienten vid 
diagnos har ett MALT-lymfom 
begränsat till en parotiskörtel 
utan annan spridning. Tumören 
är känslig för strålning och strål-
behandling är ofta första be-
handlingsval. Strålbehandlingen 
brukar tolereras väl, men ett 

bekymmer kan på sikt vara att 
torrheten förvärras i det strålade 
området.

Rituximab har använts med 
växlande framgång som behand-
ling för  MALT-lymfom hos 
pSS patienter. 

På sikt finns risk att ett 
MALT-lymfom kan gå över i 
ett mer högmalignt lymfom, 
till exempel diffust storcelligt 
B-cellslymfom. Man kommer 
då i ett annat läge med behov av 
kraftfullare terapi med cellgift 
och risk för högre dödlighet. 
Den här risken är en orsak till 
att tidig diagnos och behandling 
av ett MALT-lymfom är viktig.

Framtid
En förhoppning är att bättre 
behandlingsmöjligheter och 
nya terapier för pSS kanske kan 
minska risken även för lymfom-
utveckling hos denna patient-
grupp, något som blir viktigt att 
följa upp i framtida studier.

sjögrENs sYNdroM
Foto Johnér bildbyrå
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susanne Pettersson är med. dr.  
och leg.sjuksköterska, vid Karolinska  
universitetssjukhuset, Solna.  

Fatigue kan kidnappa livet
En abnorm trötthet som brukar benämnas med den engelska termen ”fatigue” förekommer  
i samband med de flesta inflammatoriska sjukdomstillstånd inklusive Sjögrens syndrom.

Text med. dr, leg.sjuksköterska Susanne Pettersson.

till skillnad från vanlig trött-
het har flera studier beskrivit 
att fatigue är komplex och ofta 
svår att förklara. Fatigue kan 
bidra till olika påverkan med till 
exempel kognitiva, sociala eller 
emotionella aspekter, vilket ofta 
bidrar till att vardagen kan upp-
levas som en kamp där fatigue 
tar kommandot.

Kroppen och knoppen
I vetenskapliga sammanhang  
delas fatigue ibland in i perifer 
och central fatigue, där den  
perifera syftar till mekanismer 
som kan härröras till perifera 
strukturer som muskulatur,  
medan central fatigue syftar till  
signalämnen och biologiska  
mekanismer som härrör till  
centrala nervsystemet. Denna 
uppdelning förstärkas av att 
många patienter beskriver att 
fatigue vid inflammatorisk  
systemsjukdom upplevs både  
i ”kroppen och i knoppen”.

Ännu har ingen enskild sjuk-
domsfaktor hittats som kan 
förklara fenomenet fatigue, och 
ofta lyfts en kombination av 
biologiska, psykologiska och  

sociala faktorer fram som del-
komponenter. Flera studier har 
sökt samband mellan olika bio-
logiska signalämnen som cytoki-
ner, och även om flera samband 
har hittats är fynden inte enty-
diga. Intensiv forskning pågår 
för att försöka reda ut gåtan om 
vad som orsakar fatigue.

Hitta och skapa balans
Trots att sjukdomsaktivitet och 
inflammation ofta bedöms som 
central visar flera studier att hög 
grad av fatigue förekommer även 
hos personer där sjukdomen 
visar på låg inflammatorisk  
aktivitet. Detta bidrar ofta till 
att det kan vara svårt för sjuk-
vårdspersonal att förstå den 
komplexa påverkan som fatigue 
kan ha på en persons vardag. 

Vid utredning av fatigue behö-
ver man dessutom beakta att det 
finns flera vanliga och behand-
lingsbara sjukdomstillstånd som 
har snarlik upplevelse av trött-
het, som exempelvis blodbrist 
och sköldkörtelsjukdomar. Dessa 
tillstånd förekommer ibland 
parallellt med en inflammatorisk 
systemsjukdom, vilket kan bidra 
ytterligare till komplexiteten.

Hantering av fatigue syftar 
ofta till att hitta en individuell 
balans för att få kraft att orka 
med tröttheten och ta tillbaka 
en del av kontrollen över livet. 
Denna balans kan upplevas som 
en mental kamp där strukture-
ring av vardagen, prioritering 
och planering används för att 
hushålla med resurser och skapa 
en känsla av mening. 

Hitta kraften
Bland ickefarmakologiska  
metoder finns idag starkast stöd 
för att fysisk aktivitet och psyko-
socialt stöd kan minska fatigue 
vid reumatisk sjukdom. Det är 
sällan lätt att ändra beteenden 
som att till exempel börja träna 
eller öka regelbundenheten i 

”Det är inte  
ovanligt att andra 
känslor uppstår 
som en reaktion  
på att leva med 
fatigue.” 

sjögrENs sYNdroM
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Fatigue kan kidnappa livet

fysisk aktivitet. Nyckeln är ofta 
att försöka hitta den tränings- 
eller rörelseaktivitet som upp-
levs som positiv, då det kan öka 
motivation och glädje. Tyvärr 
är det ofta lättare sagt än gjort 
när det känns om fatigue har 
tagit över och ”kidnappat livet”. 
Det är dock viktigt att komma 
ihåg att även andra åtgärder kan 
generera kraft att orka med fati-
gue och minska konsekvenserna 
hos enskilda individer. Trötthet, 
sömn och stress samverkar ofta 
och flera parallella åtgärder kan 
vara aktuella. För att få en balans 
i vardagen kan det ofta behövas 
stöd från vårdgivare i att identi-
fiera faktorer som tillför energi 
för att orka med tröttheten. Det 
kan till exempel ske genom en 

Fakta
Cytokiner är proteiner som för-
medlar kemiska signaler mellan 
olika celler.

individuell kartläggning av fak-
torer som dränerar energi eller 
tillför kraft att orka med denna 
börda.

respekt från omgivningen
Fatigue kan bidra till att en 
individ känner sig mentalt av-
skärmad, och har bland annat 
beskrivits som en känsla av att 
befinna sig i en glaskupa. För 
många är fatigue något som är 
ständigt närvarande, men kan 
även komma med plötsliga 

Fatigue kan bidra till att en individ känner sig mentalt avskärmad.

sjögrENs sYNdroM

oförutsägbara toppar av stark 
trötthet. Det är inte ovanligt att 
andra känslor uppstår som en 
reaktion på att leva med fatigue 
som till exempel ilska, rädsla, 
sorg och hjälplöshet. Det är 
därför viktigt att omgivning och 
vårdpersonal tar upplevelsen 
av fatigue på allvar eftersom 
bördan och konsekvenserna av 
fatigue annars kan upplevas växa 
och bli större. Den som lever 
med fatigue behöver ofta hitta 
sin egen unika uppsättning av 
strategier för balans i vardagen, 
men vårdgivare, familj och vän-
ner i omgivning kan bidra posi-
tivt genom respekt och förståelse 
för att fatigue finns och att det 
påverkar på ett komplext och 
mångfasetterat sätt.

Foto Johnér bildbyrå
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gunnel Nordmark är  docent och reumatolog  
vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

för att kunna genomföra 
stora genetiska studier krävs att 
data samlas från väldigt många 
patienter. Tanken föddes år 2006 
att i första hand bilda ett Skan-
dinaviskt Sjögren-nätverk.  
I Sverige samlades data från 
Uppsala, Malmö, Göteborg, 
Linköping, Örebro och Stock-
holm och lades ihop med 
Bergen, Stavanger och Oslo 
från Norge. Fördelen med det 
svensk-norska samarbetet är att 
läkarna och forskarna arbetar på 
samma sätt med diagnostisering 
och klassificering av olika sjuk-
domsyttringar.

Idag deltar ungefär 30 olika 
kliniker och forskare som alla 
driver olika projekt där de flesta 
bygger på samverkan inom nät-
verket. Jag är koordinator för 
nätverket som till dags dato 
innefattar 1 160 väl karaktäri-
serade patienter, vilket i nuläget 
är en av de internationellt sett 
största samlade kohorterna 
(grupp individer som alla har 
Sjögrens syndrom).  

Vi har tillgång till mängder av 
prover, exempelvis DNA, RNA 
och serum, samt kliniska data 
från majoriteten av patienterna. 
Från en stor andel finns läpp-

spottkörtelbiopsier. Ryggmärgs-
vätska finns insamlat i Stavanger 
eftersom de undersöker faktorer 
som kan påverka den svårbemäs-
trade tröttheten, fatigue.

 
 
 
 
 
 
 

Harmonicss
Vi forskare i Uppsala deltar nu 
i EU-projektet “HarmonicSS” 
som koordineras från Grekland 
och där nästa alla västeuropeiska 
länder deltar. Projektet syftar till 
att likställa det sätt som klini- 
kerna hanterar sina provsvar 
så de går lätt att sammanställa 
och använda på alla forsknings-
kliniker. Provtagning, diagnos-
tisering och uppföljning bör 
också utföras på likvärdiga sätt 
för att kunna användas i kliniska 
studier. Syftet är att undersöka 
olika symtom och sjukdoms- 
yttringar för att kunna under- 
lätta och förbättra för patien-
terna. 

Hjärt- och kärlsjukdom
Sedan tidigare är det känt att 
personer med RA och SLE på 
sikt har en ökad risk för hjärt- 
och kärlsjukdom. Delvis beror 
det på traditionella riskfaktorer 
som rökning, stress, högt blod-
tryck, övervikt och diabetes, men 
också på att sjukdomsaktiviteten 
och olika genuppsättningar  
spelar in. Nu studerar vi om 
patienter med Sjögrens syn-
drom har en förhöjd risk för 
hjärt- eller hjärninfarkt eller för 
blodpropp i ben eller lungor. Vi 
undersöker även om det är vissa 
grupper av patienter med särskil-
da sjukdomsyttringar eller anti-
kroppar som kan ha en ökad risk. 
Den här typen av epidemiologisk 
forskning passar mycket bra för 
oss i Sverige eftersom det finns 
välgjorda populationsregister. 

Infektioner
Med hjälp av nationella  
diagnosregister undersöks om 
infektioner är vanligare hos de 
personer som senare får Sjögrens 
syndrom jämfört med övrig be-
folkning. Det skulle i så fall tala 
för att infektioner kan vara en 
bidragande orsak till att utlösa 
Sjögrens syndrom. 

Sjögrensnätverket
Text docent Gunnel Nordmark

Fakta
Serum är den vätska som blir 
resultatet då man låtit blod 
koagulera och sedan avlägsnat 
blodkroppar och koagulations-
proteiner. Serum innehåller  
proteiner, bland annat anti-
kroppar.

Nätverkande har visat sig vara en framgångsfaktor när det gäller forskning. I Sjögrensnätverket  
som startades år 2006 deltar idag ungefär 30 olika kliniker och forskare. 

FoRSkNINg – SjögRENS SyNDRoM
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Henrik Sjögren,  
en musikalisk fästman

Frank Wollheim är professor emeritus 
vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Henrik Sjögren (1899-1987) föddes i Köping. Han studerade medicin på Karolinska Institutet 
och avlade examen 1928. Tidigt bestämde han sig för att bli ögonläkare.
Text professor emeritus Frank Wollheim

han blev förälskad i kollegan Maria Hellgren, 
vars far var docent i oftalmiatrik, läran om ögat 
och dess sjukdomar, och paret gifte sig 1928. Dr. 
Sjögren var en duktig och omtyckt patientdoktor 
utan tankar på forskarkarriär, men den ambitiöse 
svärfadern önskade att svärsonen skulle disputera.

Inte bara ögon
Omkring 1930 sökte en patient för skavnings-
känsla i ögonen. Dr. Sjögren upptäckte att färg-
ämnet Rose bengal färgade hornhinnan med ett 
speciellt punktformat mönster. Han blev intres-
serad av patientens andra symtom, bland annat 
ledbesvär. Sjögren började systematiskt leta efter 
andra patienter med liknande symtom och kunde 
på kort tid identifiera 19 patienter med vad som 
då kallades för keratitis filamentosa. Han hade 
funnit sitt avhandlingsämne och 1933 försvarade 
han sin doktorsavhandling Zur Kenntnis der Ke-
ratoconjunctivitis Sicca, där han noggrant beskrev 
patienternas sjukdomsbild, presenterade en ny 
modifiering av Rose bengal-testet, och beskrev de-
formerande artrit hos nio av patienterna samt icke 
deformerande ledinflammation hos ytterligare tre. 
Avhandlingen innehöll också biopsifynd med icke 
tidigare beskrivna inflammatoriska förändringar i 
läppkörtlarna.

Nedsablad avhandling
Som opponent fungerade den kände specialisten 
i vävnadsdiagnostik, patologen, Folke Henschen. 
Denne yrkade på dåligt betyg och betygsnämnden 
var lyhörd. Avhandlingen publicerades på tyska och 
blev föga känd utanför den tyskspråkiga världen.

Sjögren blev inte docent och kunde inte arbeta 
vidare på Karolinska Institutet. Istället flyttade  
paret till Jönköping som praktiserande oftalmolo-
ger. De blev snart så omtyckta av sjukhusledningen 
att de 1936 inrättade den första avdelningen för 

FoRSkNINg – SjögRENS SyNDRoM
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i malmö initierades forsk-
ningen om Sjögrens syndrom 
av docent Rolf Manthorpe, som 
kom till Malmö från Köpen-
hamn som efterträdare till Frank 
Wollheim när han blev professor 
i Lund 1982. Forskningslinjen 
resulterade i arbeten och av-
handlingar med både klinisk 
och experimentella framsteg och 
förutom Manthorpe är Lennart 
Jacobsson, Elke Theander och 
Thomas Mandl de ledande fors-
karna. I nuläget är aktiviteten 
av olika skäl något mindre, men 
Thomas Mandl handleder två 
doktorander som kommer att 
disputera under 2019.

Uppsala
I Uppsala finns professor Lars 
Rönnblom som leder en stor 
grupp forskare inom området 
reumatiska inflammatoriska 
systemsjukdomar där Sjögrens 
syndrom, SLE och myosit  
ingår. Tillsammans är de ungefär 

15 forskare där var och en är 
speciellt intresserad av någon  
eller några av sjukdomarna och 
då med sin egen inriktning,  
exempelvis lymfom. Förutom  
forskarna finns doktorander,  
laboratoriepersonal och olika 
samarbetspartners inom och 
utom landet knutna till gruppen.

Ursprungligen var forskningen 
inriktad på interferon och dess 
inverkan på SLE, men nu är 
området vidgat så att forskarna 
tittar brett på riskgener för SS, 
SLE och myosit. Fokus ligger 
på kopplingen mellan riskgener 
och hur de påverkar processen 
då olika organ involveras och 
skadas av sjukdomen, samt hur 
prognosen ser ut för dem.

Ett annat spår är farmakolo-
giskt och rör sig om huruvida 
det i framtiden kommer att med 
nya läkemedel kunna modulera 
det patologiska svaret som risk-
generna ger upphov till. Det vill 
säga om det blir möjligt att med 

Forskning  
i Sverige  
om Sjögrens 
syndrom
Det forskas mycket på Sjögrens syndrom i Sverige. De största 
forskargrupperna finns förnärvarande i Uppsala och Stockholm. 
Betydande insatser har även gjorts av forskare i Malmö.

Text Yvonne Enman

ögonsjukdomar utanför uni-
versiteten med Henrik Sjögren 
som överläkare. Där fortsatte 
intresset för sicca-syndromet 
och under hela tiden fram till 
pensioneringen 1954 publice-
rade Sjögren en rad arbeten, 
mestadels på tyska. Namnet  
keratoconjunctivitis sicca kom  
i allmänt bruk, men upphovs-
mannen Sjögren, förblev okänd. 

Återupprättelse
1943 fick Sjögren emellertid ett 
viktigt brev från ögonläkaren 
Bruce Hamilton i Hobart, Tas-
manien, Australien, med anhål-
lan om att få översätta avhand-
lingen till engelska. Det fick 
han gärna och nu blev Sjögrens 
insats internationellt känd och 
sjukdomen fick sitt namn, Sjö-
grens syndrom, en beteckning 
som den anspråkslöse själv dock 
nästan aldrig använde. Det tog 
tid innan man i Sverige förstod 
betydelsen. 

Upprättelse
Först i samband med sin pensio-
nering fick Sjögren viss upprät-
telse och erhöll professors titel. 
Rolf Manthorpe (min efterträ-
dare i Malmö) och Ulrik Prause 
organiserade 1986 den första 
världskongressen om Sjögrens 
syndrom i Holte utanför Köpen-
hamn. Henrik Sjögren var då för 
svag att närvara men en videoin-
tervju spelades upp och den vals 
som fästmannen komponerat till 
sin blivande fru spelades av reu-
matologen Allan Wiik. Henrik 
var glad och särskilt roade av att 
man vid kongressen även pre-
senterade arbeten med genetisk 
manipulerade ”Sjögren-möss”. 

FoRSkNINg – SjögRENS SyNDRoM
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läkemedel påverka riskgenerna 
så att de inte ger upphov till 
sjukdomsyttringar.

Två forskare som Reumatiker-
förbundet stött med forsknings-
anslag är Eva Baecklund och 
Gunnel Nordmark. Evas område 
är maligna cancerformer och då 
för SS speciellt lymfom. Gun-
nel har bildat och koordinerat 
ett skandinaviskt Sjögrennät-
verk. Naturligtvis ingår studier 
av interferonsystemet i hennes 
forskning, men hon undersöker 
också den genetiska bakgrunden 
och kopplingarna mellan SS och 
hjärt-och kärlsjuklighet.

stockholm
Professor Marie Wahren- 
Herlenius leder sin forsknings-
grupp som innehåller ett 15-tal  
personer samt associerade med-
arbetare på Karolinska Institutet 
i Stockholm. Deras huvudspår 
inom forskningen kring SS är 
att ta reda på varför sjukdomen 
uppkommer.

Det första delspåret baseras 
på en stor internationell stu-
die där forskarna identifierat 
olika genetiska variationer 
som är ökade vid SS. Wahren-
Herlenius grupp vill nu förstå 
dessa molekylernas uppgift i 
olika celler, främst B-celler, och 
i immunsystemet. De vill med 
detta förstå vilka signalvägar 
och cellulära processer, alltså 
hur cellerna kommunicerar i sig 
själva och med varandra och hur 
de styr olika processer, som är 
förändrade vid SS. När de har en 
idé om detta testas den i djur-
modeller och patient-celler för 
att fastställa de hypoteser som 
kommit fram.

Detta spår har givit resultat och 
gruppen har rapporterat att de 
funnit en helt ny proteinfamilj 
som inte rapporterats tidigare. 
Diora-1 är ett av två proteiner 
i denna familj och har visat 
sig finnas oftare i spottkörtlar 
hos patienter med SS än hos 
kontrollpersoner. De genetiska 
variationerna i Diora-1 är också 
associerade med SLE och led-
gångsreumatism. Det finns 
ingen tidigare forskning om 
detta, men Marie tror att san-
nolikt har Diora-1 en grundläg-
gande funktion som kan visa sig 
vara viktig för flera reumatiska 
sjukdomar.

Diora-2 har också undersökts 
men för den fann man inte 
någon association med sjukdo-
marna. Delspår två är inriktat 
mot att förstå varför de flesta 
reumatiska sjukdomar är van-
ligare hos kvinnor än hos män. 
Trots den kvinnliga dominansen 
där fler än 9 av 10 personer med 
SS är kvinnor är kunskapen låg 
om varför det är så. Marie och 
hennes medarbetare undersöker 
i det projektet hur gener med 

SS-associerade variationer skiljer 
sig mellan kvinnor och män  
i immunsystemet.  

Det tredje spåret handlar om 
hur exponering från olika om-
givningsfaktorer spelar roll för 
utveckling av SS. Hitintills finns 
få rapporter om det här. Nu hål-
ler gruppen på att analysera sva-
ren på en enkät, som skickats till 
800 patienter, som bland annat 
handlar om rökning, infektioner, 
yrkesexponering, kostvanor, sol-
exposition och alkoholkonsum-
tion.

Slutligen handlar spår fyra om 
hjärtblock på barn till kvinnor 
med SS som har autoantikrop-
parna SSA och SSB. I samarbete 
med barnkardiologiska forskare 
följs kvinnor med dessa auto-
antikroppar under graviditeten 
med analys av olika variationer  
i immunsystemet hos moder och 
barn. Målsättningen är att förstå 
den molekylära basen till varför 
hjärtblocket utvecklas, och an-
vända kunskapen för att utveckla 
förebyggande behandling och 
biomarkörer för högrisk- 
graviditeter.

Foto Most Photos
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personerna kommer från  
Karolinskas upptagningsområde 
och det betyder att studien är 
befolkningsbaserad och visar hur 
sjukdomen uppkom i det områ-
det. Här finns nu bra möjlighet 
till uppföljande studier som kan 
ge god kunskap om sjukdomen 
primärt Sjögrens syndrom, pSS, 
och hur den utvecklas. 

Hoppas på fler deltagare
Initialt bestod gruppen av 199 
personer, nu av 190,  vilket är ett 
bortfall på endast nio stycken. 
Att några försvinner är normalt 
och beror på att de av naturliga 
skäl avlidit, flyttat eller fått en 
annan diagnos. Hoppas nu att 
många tackar ja till detta förnya-
de erbjudande om att delta.   

då
Diagnosen ställdes efter en ut-
redning med provtagning, ibland 
spottkörtelbiopsi och läkarbesök. 
Påverkan på olika organsystem 
som hud, leder, lungor, mage/
tarm och njurar undersöktes, 
samt mer lokala manifestationer 
som torrhet i ögon och mun. 
Dessutom efterfrågades om per-
sonen hade andra sjukdomar av 
icke reumatisk karaktär som till 
exempel hjärtinfarkt eller cancer.

Nya studien
Reumatolog Marika Kvarnström 
kommer att träffa samtliga  
patienter som tackar ja, eftersom 
det var hon som undersökte ma-
joriteten av dem vid förra tillfäl-
let. Hon har redan startat med 
några få från 2007 och nu kom-
mer takten att öka. Genom den 
nya undersökningen vill Marika 
veta vad som händer med sjuk-
domen pSS över tid.

− Detta känns som en mycket 
viktig uppföljning eftersom 
den kan ge oss kunskap om 

hur sjukdomen utvecklas efter 
diagnos. Har personerna fått 
andra sjukdomar, har nya organ-
manifestationer tillkommit eller 
gamla förvärrats, har patienterna 
utvecklad hud- eller ledproblem?

Det blir ny mätning av tårar 
och saliv. Frågor kommer att 
ställas om torrhet i huden, ma-
gen/tarmen samt i luftvägarna 
och underlivet, men någon gyn-
undersökning ingår inte.

− Under de tio år som gått 
har mycket ny kunskap tillkom-
mit och därför vill vi ytterligare 

år sedan sist
Under åren 2007–2011 samlades information in om alla personer som fick diagnosen primärt 
Sjögrens syndrom på Reumatologiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset. Det har 
gått 10 år sedan dess och nu kommer samtliga att tillfrågas om de vill komma tillbaka för  
ny undersökning.

Text Yvonne Enman Foto Petra Meyer Linderoth

10
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Marika Kvarnströms studier är viktiga för framtiden. 
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år sedan sist

lägga till kunskap genom olika 
frågeformulär och laboratorie-
prover. 

ESSDAI är ett specifikt  
aktivitetsmått för pSS och där 
ingår bedömning av bland annat 
feber, viktnedgång, leder, hud, 
lungor, nervpåverkan och vissa 
blodprovsresultat. ESSPRI är 
ett frågeformulär till patienterna 
som mäter deras egenupplevda 
symtom av torrhet, trötthet och 
smärta. Även allmänna frågefor-
mulär som ska ge en bild av den 
allmänna livskvalitén kommer 
att ingå. I laboratorieundersök-
ningarna ingår specifika forsk-

Den tioåriga uppföljning 
som med.dr. och reuma-
tolog Marika Kvarnström 
bygger sina nuvarande 
studier på är fortsätt-
ningen på en del av de 
studier som ingick i hen-
nes avhandling Pathop-
hysiological mechanisms 
and clinical manifestations 
in primary Sjögren’s syn-
drome and Systemic lupus 
erythematosus (SLE). 

Hon försvarade sin av-
handling vid Karolinsk 
Institutet 2014. Här är  
länken till avhandlingen 
som är på engelska. 
 
https://openarchive.
ki.se/xmlui/bitstream/
handle/10616/41992/
Thesis_Kvarnstrom_Mar
ika.f?sequence=5&isAllo
wed=y 

ningsprover då man vill titta på 
bland annat immunglobuliner, 
celler och olika proteiner i blo-
det. 

− Jag misstänker att personer 
med antikroppar som har sam-
band med bland annat pSS (så 
kallade SSA och SSB) har ökad 
risk för olika organmanifesta-
tioner medan övriga personer 
förvärras framför allt i sitt torr-
hetssyndrom.

Målet är svar på frågor
Hur många och svåra är de 
manifestationer som finns vid 
debut? Vilka uppkommer och i 
hur stor grad ändras de vartefter 
tiden går? Är det meningsfullt 
att dela in pSS i undergrupper 
beroende på om personerna har 
eller inte har de specifika anti-
kropparna SSA och SSB? Om 
det är så, är då prognosen olika 
för olika subgrupper?

− Dessa studier kommer att bli 
betydelsefulla i framtiden både 
för läkaren och patienten, speci-
ellt när diagnosen ställs. Läkaren 
kan berätta något för sin patient 
om hur framtiden kan komma 
att bli vad gäller sjukdomen. 
Patienten som är fylld av frågor 
och oro kan få veta lite mer 
om sin situation, säger Marika 
Kvarnström.

Läs mer om  
Sjögrens syndrom
I Bulletinen nr 1–2018 kan du 
läsa om kost och Sjögrens  
syndrom. 

I Bulletinen nr 1–2018 kan du 
läsa om Sjögrens syndrom och 
SLE – Studier av vaccinering 
mot influensa. 

I Bulletinen nr 2-2018 kan du 
läsa om en studie om buk-
spottskörtelns engagemang vid 
Sjögrens syndrom. 

I Bulletinen nr 4–2017 kan du 
läsa om Hjärtblock vid  
Sjögrens syndrom. 

”Dessa studier kommer att bli  
betydelsefulla i framtiden både för  
läkaren och patienten, speciellt när  
diagnosen ställs.”
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PorTrÄTT

Läkare med rätt  
kunskap gav trygghet 
I maj 2013 fick jag diagnosen EGPA (Churg Strauss vaskulit), men min resa dit blev lite krokig. 
Jag heter Martin och vill berätta om turen att råka träffa en läkare med för mig rätt kunskap.

Text Martin Jansson

det hela började under en  
semester i Spanien februari 
2012. Vi åkte dit för att hälsa 
på mina svärföräldrar som var 
på långsemester under vinter-
halvåret. Under den här veckan 
började jag få nattliga besvär 
med hosta. Uppfattade det inte 
som något annat än en vanlig 
förkylning och funderade därför 
inte mer på det. Jag har fram 
till dess i princip aldrig varit 
sjuk, endast drabbats av enstaka 
förkylningsperioder och aldrig 
behövt sjukskriva mig eller äta 
några mediciner. 

På flygresan hem var det som 
något small till i mina bihålor 
och de svullnade helt ihop. Jag 
upplevde den värsta smärta jag 
någonsin känt. Jag kunde knappt 
sitta stilla och det gick inte att 
prata med mig. Tack och lov 
hade personalen på flygplanet 
någon typ av nässpray som  
lättade något på svullnaden  
i bihålorna och jag kunde stå ut 
tills vi landade.

krävde hjälp
Efter detta gick det snabbt ut-
för, denna dag började hostan 
och det fanns inget som hjälpte. 
Nattetid hostade jag så mycket 
att jag vid flertalet tillfällen var 

tvungen att kräkas. Kontaktade 
efter någon vecka vårdcentra-
len som misstänkte att det var 
förkylningshosta och bad mig 
avvakta, vilket jag gjorde då 
jag inte hade någon feber eller 
andra infektionssymtom. Efter 
cirka tio veckors hostande och 
en viktnedgång på ungefär sju 
kilo (troligen på grund av att jag 
hostade så jag kräktes varje natt) 
stod jag inte ut längre. Kontak-
tade åter vårdcentralen som till 

en början fortsatt ville avfärda 
det hela med att jag endast hade 
kvarvarande symtom efter för-
kylning. Men jag stod på mig 
denna gång och fick boka ett 
läkarbesök. 

Undersökt av läkare
Nästkommande dag blev jag 
undersökt och läkaren miss-
tänkte att jag drabbats av astma 
eventuellt i kombination med 
lunginflammation. Jag fick börja 

Foto Johnér bildbyrå
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Läkare med rätt  
kunskap gav trygghet 

med astmamedicinering och 
skickades till en röntgenmot-
tagning. Det visar sig att jag 
har infiltrat i lungorna och att 
bihålorna är kraftigt svullna. 
Jag påbörjade behandling med 
kortison, vilket gav effekt ganska 
omgående. Under några veckor 
mådde jag ganska bra, men lite 
av hostan kvarstår och nästäp-
pan med svullna bihålor försvin-
ner inte helt. 

Inlagd direkt
En dag vaknar jag upp med 
andningsbesvär och hög feber. 
Jag tänker att jag säkert behöver 
mer och starkare inhalationer. 
Jag ringer till vårdcentralen som 
ber mig komma till dem. Där är 
jag så dålig att de tar hand om 
mig omgående. Min syremätt-
nad i blodet är nere på cirka 80 
procent, min feber är närmare 
40 grader och det väser/fräser 
från mina lungor.

Jag får inhalationer och de 
skickar mig till Södersjukhuset 
(akutsjukhus). Där läggs jag 
in på en lungavdelning. Under 
tiden tas prover och lungorna 
röntgas på nytt. Jag kommer så 
väl ihåg att lungläkaren sa till 
mig att ” ... det kan antas att du 
har en lunginflammation men 
röntgenbilderna på dina lungor 
stämmer inte riktigt, du har in-
filtrat men inte som man brukar 
se vid lunginflammation ...”

Jag svarade på behandlingen 
med antibiotika och skrevs ut 
efter fyra dygn. Remiss skicka-
des till lungmottagningen och 
en lungläkare påbörjade utred-
ningen av mina symtom. Han 
misstänkte att jag var allergisk 
mot något så jag undersöktes 

för detta, men ingenting hit-
tades. Under sommaren 2012 
drabbades jag av fyra infektioner 
med symtom av lunginflamma-
tion och ska jag vara ärlig så är 
sommaren 2012 en bortglömd 
period, jag kommer faktiskt inte 
ihåg den alls.

Massor med undersökningar
I september 2012 orkar jag 
inte gå fem meter utan att bli 
andfådd. Jag ringer till min fru 
som kommer hem och skjutsar 
mig till akutmottagningen på 
Södersjukhuset. Jag läggs in på 
en avdelning för internmedicin 
och utredning påbörjas igen. Jag 
får genomgå gastroskopi för att 
utesluta att maginnehåll inte går 
ner till lungorna. Jag får genom-
gå ultraljud på hjärtat via mat-
strupen för att utesluta infektion 
i hjärtats klaffar. Bihålorna, som 
vid det här laget är helt igensatta 
med sekret, spolas och de tar en 
mängd med blodprover.

Inga undersökningar ger  
direkt svar på varför jag blir så 
dålig så de börjar misstänka att 
jag drabbats av kronisk bihå-
leinflammation och skickar en 
remiss till öron-näsa-hals-mot-
tagningen. Några veckor senare 
får jag genomgå en operation 
i bihålorna där bihålegångarna 
vidgade så att sekret lättare 

skulle kunna rinna ut. Vi är nu 
framme i februari 2013, ett år 
efter att mina besvär började 
och ingen vet ännu varför jag 
ständigt drabbas av lunginflam-
mationsliknande sjukdomstill-
stånd. Från februari 2012 har 
jag sammanlagt varit sjukskriven 
och ej arbetsför under sex måna-
der. Jag börjar bli trött, mycket 
trött, både psykiskt och fysiskt. 
Min lungläkare tar beslutet att 
skicka mig till ”Mälargårdens 
rehab center” i hopp om att jag 
ska få vila och att jag under rätt 
förutsättningar får chansen till 
rehabilitering och att komma 
tillrätta med mina symtom.

doktor på Mälargården
Under tre veckor bor jag på  
Mälargården och redan under 
första veckan misstänker läkaren 
(som tidigare jobbat i Spanien 
och i Uppsala med EGPA-
patienter) att min sjukdomsbild 
inte beror på astma och när hon 
får se mina tidigare provsvar 
med förhöjda värden av de vita 
blodkropparna eosinofila skriver 
hon ett brev till min lung- 
läkare där hon meddelar att hon 
misstänker att jag drabbats av 
”Churg-Strauss”. Min lung- 
läkare skriver då omgående en 
remiss till Reumatologen som i 
sin tur akut kallar mig att läggas 

”Under sommaren 2012 drabbades jag 
av fyra infektioner med symtom av lung-
inflammation och ska jag vara ärlig så är 
sommaren 2012 en bortglömd period, jag 
kommer faktiskt inte ihåg den alls.”
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sedan jag fick diagnosen har 
jag haft klassiska symtom som 
kommit och gått. Den senaste 
tiden har det dock förvärrats. Jag 
har stora problem med torrhet, 
som förekommer i ögonen med 
repade hornhinnor som följd, 
och i munnen med reducerad 
salivmängd, saliven trådar sig 
i munnen efter natten. Jag blir 
torr i halsen och luftrören, det 
gör mig hes och jag har även 
svårt för att svälja mat ibland. 
Tarmen är trög. Även näsan och 
öronen är torra liksom huden. 
För cirka 7–8 år sedan, redan 
innan jag fick min diagnos, sade 
min dåvarande läkare – ”du har 
dom i särklass renaste öronen”. 
Visst, tänker jag nu, dom är  
ju torra och det bildas nästan 
inget vax.

rosemarie Karlsson 

Jag heter Rosemarie Karlsson och är 72 år gammal. För cirka 
2,5 år sedan diagnostiserades jag med primärt Sjögrens  
syndrom, pSS. Efter alla år med diverse symtom klarnade 
bilden och jag kunde se tillbaka och konstatera att jag med 
största sannolikhet burit på sjukdomen i åtminstone 10,  
kanske 15 år.
Text Rosemarie Karlsson Foto Privat

om hur det kan kännas att ha Sjögrens syndrom. 
Kanske känner du igen dig?

En kort  
berättelse

En aktiv och rörlig person
Jag slutade med gluten för cirka 
tre år sedan och tyckte att jag 
blev mindre svullen i magen. 
Men på senare tid har jag blivit 
det ändå med IBS-liknande 
symtom. Jag har fått förmånen 
att delta i studien om bukspott-
skörteln som gick att läsa om i 
Bulletinen nummer 2.

Tröttheten
Tröttheten har varit stor och 
den har blivit mycket värre på 
senare tid. Den går i skov över 
dagen. Jag kan må ganska bra 
på förmiddagen, sedan äta lunch 
och därefter bli våldsamt trött, 
ibland så trött att jag knappt 
kan lyfta dricksglaset. Detta sker 
plötsligt och kan vara i några 
timmar. Det här gör mig stund-

in på avdelning under en helg 
så de får undersöka mig vidare 
med prover och röntgenunder-
sökningar. De vill utesluta att 
vaskuliten inte drabbat övriga 
organ såsom hjärna, hjärta, nju-
rar och tarmar. 

Så, slutligen i maj 2013 får jag 
min diagnos. Jag har drabbats av 
EGPA.  

Jag har under snart tre år 
dagligen ätit prednisolon (snart 
trappat ut) och azathioprim. 
Har även vid några tillfällen fått 
infusion MabThera.

slutet gott
Idag mår jag bra. Självklart har 
jag då och då funderingar på 
min sjukdom och det paradoxala 
är ju att ingen egentligen kan  
ge några svar. Sjukvården vet 
mycket lite om denna vaskulit 
och behandlingen blir individ-
anpassad. Jag tar blodprover 
med jämna mellanrum, för att 
kontrollera att inte läkemedlen 
skadar min kropp. Jag träffar 
min reumatolog och jag hål-
ler tummarna att jag tillhör de 
förmodade 90 procent av pa-
tienterna där sjukdomen går i 
remission. 

Jag har försökt att på ett kort-
fattat sätt beskriva min upple-
velse. Det är svårt att avgöra om 
jag fått med det viktigaste och 
när jag sitter och skriver dyker 
en massa minnen upp, som jag 
också skulle vilja skriva ned. Jag 
har förstått att min familj under 
de nästan femton månaderna då 
jag var sjuk mådde mycket då-
ligt. Jag tackar idag min fru och 
mina barn som orkade stå ut! Jag 
tackar också mina barns lärare 
som förstod att något var fel och 
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Fakta
IBS är en förkortning av engel-
skans irritable bowel syndrome, 
och betyder ungefär lättretbar 
eller överkänslig tarm. Kallas 
också för kolon irritabile och 
funktionella tarmbesvär.

Källa: Vårdguiden 1177

Fakta
Förutom Sjögrens syndrom har 
Rosemarie också högt blodtryck, 
benskörhet, artros i händer och 
fötter samt hypotyreos (under-
produktion av sköldkörtelhor-
mon).

En kort  
berättelse

tals ledsen och nedslagen. Jag är 
normalt sett en rörlig och aktiv 
person med många olika intres-
sen. Däribland trädgårdsintres-
set, resor med mera. Jag tycker 
det är skönt och tillfredställande 
att jobba ute i trädgården, men 
efter några timmar där blir jag 
oerhört trött, får ont och värk 
i hela kroppen. Trots att jag är 
torr och trots att jag är trött och 
har ont kommer jag att kämpa 
och fortsätta med det jag tycker 
är kul. Även om det kommer att 
ske med reducerad kraft.

Information
Jag upplever att SS är en ganska 
okänd diagnos ute i samhället 
och att den inte uppmärksam-
mas på samma sätt som många 
andra autoimmuna sjukdomar. 
Det vore önskvärt att man 
kunde lyfta fram sjukdomen och 
informera litet mera. Ett stort 
hopp ställer jag till våra duktiga 
forskare, inte minst de som nu 
ska göra en studie kring buk-
spottkörtelns funktion i sam-
band med problem från magen 
hos SS-patienter. I dag finns 
endast lindring av besvär. Jag 
hoppas att SS ska kunna botas i 
framtiden!

Till dess får vi kämpa på och 
göra det bästa av dagen och bli 
100 år gamla, vilket vi enades  
om Yvonne Enman och jag, då 
vi pratades vid.

”Jag upplever att 
SS är en ganska 
okänd diagnos ute 
i samhället och att 
den inte uppmärk-
sammas på samma 
sätt som många 
andra autoimmuna 
sjukdomar.” 
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Polymyosit med  
antisyntetassyndrom
Det kom ett mail som Bulletinen med glädje publicerar. Denna berättelse visar hur nattsvart 
sjukdom ibland kan besegras. När redaktionen talar med Lars hörs det hur lycklig han är idag 
över att ha klarat sig igenom. Tack för att du delar med dig till oss!

i maj 2015 insjuknade jag has-
tigt i vad som visade sig vara en 
reumatisk muskel- och lungsjuk-
dom. Det började som muskel-
värk, feber och hosta, och under 
loppet av några dagar blev läget 
mer och mer akut med andnöd 
och inflammerade lungor.  
Läkarna blev tvungna att söva 
ner mig och lägga mig i respi-
rator på IVA, intensivvårdsav-
delningen, i Skövde, men ingen 
behandling gav önskad effekt. 
Mina lungor blev sämre och jag 
fick hål i lungvävnaden som or-
sakade lungkollaps och hjärtsvikt 
på grund av att blodet blev för 
surt. Vid flera tillfällen kallades 
min fru till sjukhuset för läkarna 
visste inte om jag skulle överleva.

Mardröm
Omedveten om vad som försig-
gick låg jag med IVA-syndrom, 
vilket är ett syndrom som fram-
kallar hallucinationer och van-
föreställning. I mitt fall var jag 
övertygad om jag var på en plats 
där man skulle skörda mina  
organ. Jag såg inälvor växa ur 
väggarna, sköterskorna såg ut 
som gula dockor och mycket, 
mycket mer som enbart går att 
finna i den hemskaste av mar-

drömmar. Det var min ”verklig-
het” under två veckor och jag 
tappade på slutet allt hopp och 
ville bara dö. 

Som en sista utväg tog sjuk- 
huset kontakt med Ecmo-center 
på Astrid Lindgrens sjukhus som 
är specialiserade på att behandla 
svårt lungsjuka patienter som 
inte svarar på behandling, och 
inte överlever med enbart respi-
rator. 

Ecmo
På Ecmo kopplades ett team 
med reumatologer in tillsam-
mans med många andra spe-
cialister. Då kom också vänd-
ningen. Jag vaknade upp ur min 
”mardröm” och det kändes som 
att jag hade fått mitt liv tillbaka, 
trots att jag hade förlorat all 
min muskelmassa vilket gjorde 
att jag inte kunde röra mig själv. 
Jag låg i blöja, kunde inte prata 
och hade slangar från Ecmo-

maskinen i hals och ljumske, 
respirator i halsen, kateter, drä-
nage i lungan som sög ut luft, 
slangar i bröstkorgen direkt till 
vener i hjärtat och i armvecken 
för mediciner. 

Efter intensiv behandling med 
stora mängder kortison, plasma-
feres (rening av blodet), cellgifter 
och antibiotika började jag må 
bättre. Läkarna på Ecmo trodde 
att jag skulle behöva transplan-
tera mina lungor och deras upp-
gift blev att ”snygga till mig” som 
Palle, en av eldsjälarna bakom 
Ecmo, så fint uttryckte det.

Livet nystartar
Det beslutades att jag skulle 
skickas till IVA på Sahlgrenska 
för vidare behandling. Väl där 

Text Lars Nordelv Foto Privat

”Jag fick börja om 
från början med 
allt. Jag fick öva 
upp förmågan att 
borsta tänder.” 

Läkarna blev tvungna att  
söva ner mig och lägga mig  
i respirator. 
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fortsatte jag att tillfriskna men 
läget var fortfarande väldigt osä-
kert. När jag blev så pass frisk 
att jag inte behövde respirator 
fick jag komma till avdelning 
115 som är en slutenavdelning 
för reumatiker. Under ledning av 
forskaren och reumatologen Es-
telle Trysberg fick jag den bästa 
möjliga behandlingen. 

Börja om från början
Jag fick börja om från början 
med allt. Jag fick öva upp förmå-
gan att borsta tänder, jag tränade 
i fyra veckor för att kunna flytta 
mig själv i min sjukhussäng utan 
personal. Jag kunde inte sitta 
utan assistans, än mindre stå el-
ler gå. Eftersom lungorna var så 
sjuka och musklerna hade förtvi-
nat så behövde jag syrgas bara av 
att sitta vid sängkanten och hiss 
för att kunna stå. 

Jag kunde inte röra mig utan 
syrgas, men med tiden blev mitt 
tillstånd bara bättre och bättre, 
och jag blev av med syrgasen 
också. Läkarna kallade det för 
”remarkabelt tillfrisknande”. 
Med andra ord hade jag svarat 

otroligt bra på behandling, som 
förutom cellgifter bestod av bio-
logiska läkemedel.

Mental och fysisk resa
I augusti samma år fick jag till 
slut komma hem och där fort-
satte min rehabilitering som var 
och fortfarande är en mental 
och fysisk resa som kommer att 
pågå livet ut. I september kunde 
jag gå 550 meter utan att sjunka 
i syresättning, i oktober vågade 
jag vara själv med min dotter en 
liten stund, i december kunde 
jag jogga i 10 minuter. I januari 
2016 ville jag pröva att arbets-
träna och i maj bestämde jag 
mig för att börja arbeta 100 pro-
cent och jag fick äntligen gifta 
mig med min underbara Emma.

Triathlon
Den 13 augusti 2016 genom-
förde jag ett triathlon i Väster-
vik. Jag simmade 400 meter i 
öppet vatten, cyklade 2 mil och 
joggade 5 kilometer utan stopp. 
Ett fantasimål som jag satte upp 
i augusti året innan eftersom jag 
behövde träna på att våga tänka 

Fakta
Ecmo = Extracorporeal  
Membran Oxygenering – en  
modifierad hjärtlungmaskin  
som syresätter blodet utanför 
kroppen via ett membran.

på en framtid som såg helt  
annorlunda ut emot den jag satt 
i då. Detta eftersom jag tänkte 
att jag inte hade så länge kvar att 
leva. Då var det helt orealistisk, 
men med tiden tog jag små, 
små steg framåt både psykiska 
(psykologsamtal i ACT som är 
tredjevågens KBT har varit ett 
ovärderligt verktyg) och fysiska. 
Helt plötslig var det realistiskt 
att pröva att göra ett triathlon.

Lars har startat en sluten face- 
bookgrupp för personer med  
myosit:  
https://www.facebook.com/
groups/1675456272728360/ 
 
Och skrivit en blogg från sin tid 
på Sahlgrenska fram tills han 
gifte sig med sin fru. Bloggen 
hittar ni här:  
www.xbyn.wordpress.com

Helt plötsligt var det realistiskt att pröva att göra ett triathlon.
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Sprudlande kvinna  
trots problem
Det var till synes en helt vanlig kvinna som mötte mig utanför det nya fiket på söder i  
Stockholm. Vid första anblick kunde jag aldrig ha anat att Gunilla Ekström lever med flera  
diagnoser. Vi valde ett bord och slog oss ner. Strax efter att vi satt oss frågade hon om ljudet 
var besvärande för en intervju. Till slut gick hon och bad att de skulle sänka volymen.

Text Sandra Dahlberg Foto Yvonne Enman

tidigare har hon jobbat på 
kontor, men sadlade om till att 
arbeta inom hemtjänsten.  
Hennes ton blir öm och varm. 
Det märks att hon älskade det 
arbetet. Att möta och hjälpa 
äldre människor.

Vid 40 års ålder fick hon en 
urinvägsinfektion som satte sig 
på lederna. Det var ett tungt slag 
för henne. Hon blev inlagd på 
sjukhus en vecka. Det var så  
stora bekymmer med hennes 
knän att hon fick lära sig gå 
igen. De tappade vätska från 
knäna. Hon blundar för att hålla 
känslorna inne och säger med 
missmod:

− Det var tufft. Det tog tid, 
men till slut gick det. Jag fick 
mediciner och hjälpmedel.  
Först trodde de att det var RA 
(reumatoid artrit, ledgångs-
reumatism).

Ungefär tio år senare fick hon 
bröstcancer. Därefter kom nästa 
slag, fibromyalgin. Till en början 
fick hon gå ner på halv arbetstid. 
Dessvärre dröjde det inte länge 
förrän hon blev tvungen att sluta 
arbeta. Hon blev sjukpensionär.

Sjögren nästa
När hon var 69 år blommade 
Sjögrens syndrom upp. En dag 
när hon passade barnbarnet 
började det gnistra och blix-
tra i ögonen. När hon träffade 
ögonläkare såg de att det var 
hål på en av hinnorna i ett öga 
som direkt lagades med laser. 
Idag minns inte Gunilla vilken 
hinna, men däremot kommer 
hon ihåg att läkaren kommen-
terade att hennes ögon var väl-
digt torra. Gunilla kontaktade 
vårdcentralen för att tala om att 
hon misstänkte att hon hade 

Sjögrens syndrom. När testerna 
och biopsi i läppen var klara 
fick hon diagnosen. Nu fick hon 
träffa reumatolog på Karolin-
ska Universitetssjukhuset. Visst 
hade hon haft en viss kontakt 
med reumatolog på grund av 
sina knän, men det var inte på 
samma sätt. 

− Det som varit tuffast var när 
min dotter också fick Sjögrens. 
Hon hade redan flera diagnoser, 
säger hon, och sväljer bort en 
darrande röst.

Det smärtar henne mer att se 
dottern få gå med diagnosen än 
att hon själv kämpar dagligen. 

Nej till hög värme
Sommaren som varit har varit 
gräslig med värme och fukt.  
Väderomslag är också något som 
påverkar Gunilla mycket efter-
som hon blir yr, får mer värk och 

sandra dahlberg är  ordförande för Riksföreningen för SLE.
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blir mer känslosam. Men värmen 
är värre, den sänker hennes  
toleransnivå, vilket ställer till det 
ibland i relationer. Fibromyalgin 
gör att det är svårt för henne att 
fokusera länge. Musklerna i ögo-
nen blir trötta och hon måste 
vila dem. Sjögrens syndrom ger 
henne torra ögon, öron, näsa och 
även en del i underlivet. Ändå är 
det den förlamande tröttheten 
som påverkar mest. Att hon inte 
kan göra det hon vill för att  
orken inte räcker. Flera gånger 
under vårt möte ber hon om 
ursäkt för att hon tappar fokus, 
har svårt att uppfatta vad som 
sägs. Även om hon inte rent ut 
sa att det är besvärande kunde 
jag tydligt se det. Det blir ett 
handikapp att ursäkta sig och 
fråga om. Hon beskriver att när 
det blir mycket intryck orkar 
inte huvudet med.

Rutiner hjälper dagen
Även om Gunilla verkar vara en 
strålande glad människa kantas 
hennes vardag av rutiner för att 
minska symtomen från hennes 
diagnoser. Men begränsningarna 
sätter inte stopp för promenader 
och all sång som förgyller  
vardagen. Några andra  
saker som ger henne styrka är 
meditation och rörelse. Genom 
sjukgymnast och en del yoga-
övningar har hon fått fram ett 
eget program med övningar 
som utförs hemma nästan varje 
dag. Hennes artros i knän, rygg 
och nacke har blivit bättre med 
medicinen Arcoxia, rörelsen i 
lederna är viktig.

Gunilla berättar att det finns 
dagar då hon bara sätter sig ner 
och gråter. Speciellt perioder då 

hon mår sämre verkar självför-
troendet också bli sämre. Hennes 
högkänslighet för intryck har 
gjort att hon kan uppfattas som 
just känslig. Även sorgen över 
hur diagnoserna påverkar livet 
blir mer påtaglig vid sämre  
perioder.

− Det är som om allt blommar 
upp igen. En av de värsta sakerna 
med att ha diagnoser som Sjö-
gren och fibromyalgi är att inte 
bli trodd.

Gunilla känner ibland att hon 
inte får stöd. Det är svårt att få 
operationstider. Hon får inte gå 
till Karolinska, eftersom hennes 
prover är bra, utan hon hänvisas 
till vårdcentralen. Vårdcentralen  
i sin tur har inga specialister, 
även om en del verkar intres-
serade eller något mer kunniga. 
Tack vare sin egen påstridighet 
har hon ändå lyckats få en del 
hjälp.

− Det är tufft när man inte får 
en reumatolog som förstår sig på 
diagnoserna, säger hon. Gunilla 
är helt övertygad om att med en 

fast kontakt hos reumatologen 
som kunde diagnoserna skulle 
allt kännas lättare.

Halsoperation 
Ett nytt problem som just nu 
stör Gunilla är att hon snart 
måste opera sin hals. Under den 
senaste året har hon känt att 
något är fel, det känns som en 
ström av hormoner som pumpas 
ut i kroppen. Det visade sig att 
hon har brist på vitamin D. Nu 
ska en bit av sköldkörteln som 
vuxit och lagt sig mot strupen tas 
bort och samtidigt ska läkarna 
titta lite på de sjuka bisköld- 
körtlarna.

Många järn i elden
Gunilla är en sprudlande person 
som håller humöret uppe. Även 
om hennes diagnoser begrän-
sar livet så håller hon igång så 
mycket hon förmår. Frigörande 
dans är något som ger henne en 
flykt från värk och det vardagliga 
grå. Promenader och målande 
hjälper också till.

− Det som varit tuffast var när min dotter också fick Sjögrens,  
säger Gunilla Ekström. 
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eftersom sjukdomen systemisk 
skleros är mångfacetterad och 
behöver åtgärder från många 
håll deltog representanter från 
de flesta yrkesgrupper. Det vill 
säga arbetsterapeuter, fysio-
terapeuter, en dietist, kuratorer, 
läkare, sjuksköterskor och  
undersköterskor samt represen-
tanter från Riksföreningen för 
systemisk skleros.

Lära och bemästra
Sjuksköterskan och patientin-
formatören Amy Andersson från 
Patientforum på Skånes univer-
sitetssjukhus i Malmö öppnade 
dagen med en inspirerande  
föreläsning om patientutbild-
ning. Föreläsningen fokuserade 
på den norska patientunder-
visningsmodellen ”Lära och 
Bemästra”. Modellen ställer 
patienternas och anhörigas 
utbildningsbehov i centrum. 
Utbildningen genomförs i grupp 
i tätt samarbete mellan grup-

pen (patienter och anhöriga), 
stödpersoner (som ofta kommer 
från patientorganisationer) och 
vårdprofessionen (resursperso-
ner).  Stödpersoner är patienter 
som har haft sin sjukdom en 
längre tid och som bidrar med 
sin erfarenhet för att underlätta 
för patienter att formulera sina 
behov. 

Vårdprofessionen bidrar med 
nyanserat faktastöd. 
Särskild information från stöd-
personers erfarenhet hjälper 
patienterna att ta till vara den 
presenterade kunskapen och un-
derlättar att få kontroll över den 
nya livssituationen som patien-
ten och dess familj har hamnat i. 
Det har bildats ett nätverk för 
utbildningsmodellen ”Lära 
och Bemästra” som finns i flera 
landsting och regioner i Sverige, 
bland annat använder sig det 
värmländska reumatikerdistrik-
tet och landstinget av modellen.

Dagens andra del bestod i 

Kartläggning av vårdens  
patientutbildning vid sklerodermi
Vårmötets tema 2018 var patientutbildning för SSSG (Swedish Scleroderma Study Group,  
en intressegrupp inom svensk reumatologisk förening). Fyrtiofyra deltagare från de flesta  
universitetssjukhus samt Västerås samlades i Lund för en kartläggning av befintlig  
utbildning för patienter med systemisk skleros i Sverige.

Text Docent Dirk Wuttge

presentation av den befintliga 
utbildningen för patienter med 
systemisk skleros och erfaren-
hetsutbyte i fyra mindre grup-
per. På de flesta orter finns det 
patientutbildning som dock ser 
olika ut beroende på hur teamen 
är organiserade. Formerna varie-
rar både vad gäller hur ofta man 
har utbildningar, om det finns 
anhörigutbildning, om man an-
vänder sig av stödpersoner och 
undervisningssättet. Vanligast 
är utbildningar i mindre grupp 
med träff av de olika yrkeska-
tegorierna och föreläsningar 
som även kan vara inspelade 
om logistiken med föreläsare 
är komplicerad. Stödpersoner 
förekommer endast på en ort i 
utbildningen.

Tala med varandra
Patienternas behov av att prata 
med andra patienter vittnade 
alla deltagare om. Faktakun-
skapen om sjukdomen och dess 

dirk Wuttge 
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behandling finns samlad i en 
befintlig skriftlig information 
som delas ut på många orter. 
Man var överens om att denna 
uppskattade skrift som är resul-
tat av ideellt arbete bör tillgäng-
liggöras samtliga patienter. In-
formationsskriften behöver dock 
uppdateras och finansiering för 
en ny upplaga efterlystes. 

Det togs även upp att andra 
ämnen behöver inkluderas i 
utbildningarna, såsom sex och 
samlevnad, tandhälsa och arbets-
liv/ekonomi. Då en del patienter 
inte har svenska som modersmål 
behöver strategier utarbetas för 
hur dessa patienter ska få samma 
information, kanske genom en 
nationell utbildning som samlar 
patienter med respektive mo-
dersmål. Sist men inte minst 
konstaterades att utbildningen 
för patienterna behöver upprepas 
och fokuseras på olika aspekter 
beroende på vilket skede patien-
terna befinner sig i. 

Läget gott men kan bli bättre
Det finns bra patientundervis-
ning där det finns team med 
intresse för patienter med syste-
misk skleros. Utmaningarna är 
dock många. Utbildningar kan 
förbättras ytterligare för patien-
ter och deras anhöriga. Det är 
också viktigt att samtliga pa-
tienter med systemisk skleros får 
möjlighet till patientutbildning i 
hela Sverige.

Möte var uppskattat. För-
hoppningen är att det kan vara 
startskottet för ett förbättrings-
arbete inom patientutbildning 
om systemisk skleros. SSSG 
tackar Reumatikerförbundet för 
finansiellt stöd av mötet.

när dirk wuttge hälsat alla väl-
komna och tackat Reumatiker- 
förbundet för att de bjöd på 
lunch och fika denna dag fick 
Riksföreningen systemisk  
skleros 15 minuter till att  
presentera oss och lägga fram 
våra önskemål. Jag delade ut 
visitkort, sårböcker, träningstips 
för ansiktet och jag upplevde 
mig själv som representant för 
alla patienter. Jag blev väldigt väl 
mottagen och respekterad för 
våra åsikter och önskemål om 
vad en patientgrupp kan lära ut.

Några av våra önskemål är!

• Vid den första träffen efter 
att man fått sin diagnos bör man 
få träffa tandläkare, gynekolog/
sexolog, kurator, uppföljning 
av patientgruppen, nationellt 
riktig skriftlig information för 
nydiagnostiserade och nationellt 
schema för hudmätning.

• Önskemål från samtliga del-
tagare var att Reumatikerför-
bundet i samarbete med SSSG´s 
läkarkår skulle förnya och trycka 
upp broschyrer om systemisk 
skleros.

• Önskemål fanns från många 
att Reumatikerförbundet ska 
lämna ut deras visitkort till 
samtliga reumaenheter så man 
kan knyta flera medlemmar! 

• Att spela in en grundläggande 
informationsfilm till alla patien-
ter är även det ett önskemål.  
En nationell film som används 
av samtliga landsting så infor-
mationen blir densamma för 
alla!

Möte sssg och riksföreningen  
Systemisk Skleros
Mötet mellan SSSG och Riks-
föreningen gav precis så mycket 
som jag hoppats på! Det var en 
mycket givande dag, även om 
jag i första hand företrädde vår 
riksförening så kände jag mig 
lika mycket som en representant 
från Reumatikerförbundet!
Text Gabriella Hallingström

Patientundervidsning
Amy från Patientforumet före-
läste om deras patientundervis-
ning. Om olika utbildnings-
behov som finns. Men också om 
vikten av att ta reda på de erfa-
renheter som långvarigt sjuka 
samlat på sig för att patienten 
och dennes anhöriga ska hitta 
kunskaper och kunna leva och 
hantera sin vardag. Viktigt är 
det att även ta med de anhöriga 
så att de också kan få ventilera 
sina funderingar. Det framhölls 
att det var av yttersta vikt att 
göra detta i grupp och att tid för 
erfarenhetsutbyte patienterna 
emellan är önskvärt och väldigt 
uppskattat. 

Under den avslutande grupp-
diskussionen ventilerades stöd-
personer och deras betydelse 
samt vilka krav som bör ställas 
på dem. Vårdpersonalens roll 
ska vara mera sammankallande, 
resursplanerande och bidra med 
professionella kunskaper och 
erfarenheter.
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Ordförande:  
Sandra Dahlberg
Haft SLE-diagnos  
i 22 år.  

Sysselsättning: Författare, 
konstnär och aktiv i Riks-
förening för SLE.
Intressen: Kreativitet,  
familj och natur.
Tankar kring föreningen:
Som ordförande hoppas jag 
kunna bidra med framför allt tre 
punkter:
 
1. Informationsspridning  
om SLE.
2. Att bidra med en bra  
kontaktpunkt här i Sverige. 
3. Att ge möjlighet till en per-
sonlig kontakt mellan medlem-
mar och styrelsen.

Vice ordförande:  
Bengt Båvegård
Haft SLE diagnos 
sedan 1998

Sysselsättning: Lärare, före 
detta politiker och numer aktiv  
i Riksförening för SLE.
Intressen: Fotografi, Blogg,  
Wikipedia och Stridsvagnar.
Tankar kring föreningen:
Som vice ordförande hoppas jag 
kunna bidra med framför allt tre 
punkter:

1. Informationsspridning  
om SLE.
2. Ta reda på forskning och 
förmedla den.
3. Försöka göra föreningen  
mer hållbar.

riksföreningen för sLEs Årsmöte 2018
Till en början såg det rätt tomt ut till årsmötet den 18 mars. När det väl var dags ökade antalet 
deltagande med 50 procent. Då bortser vi från den sittande styrelsen 2017. Stämningen var 
god när ordförande Sandra Dahlberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet
Text Sandra Dahlberg

Kassör:  
Rosa Sjöholm
Jag är pensionär och 
dessförinnan ekonom. 

Intressen: Trädgården, att väva 
på vävstol och släktforska.
Tankar kring föreningen: 
Riksförening för SLE har en 
stor och viktig uppgift i att  
informera och sprida kunskap 
om vår sjukdom. 

Därför har jag valt att arbeta  
i föreningen.

Sekreterare:  
Lena Ehrling
Jag arbetar för när-
varande som konsult 

inom läkemedelsbranschen.  
Arbetet tidigare inom terapi- 
området SLE.

suzanne ahlkvist från Reuma-
tikerförbundet klubbades som 
ordförande för mötet och med 
van hand styrde hon mötet ef-
fektivt. Trots att årsmöten kan 
vara väldigt byråkratiska hade vi 
en trevlig stund tillsammans.

Efter förhandlingarna bjöds 
det på fika medan Riksförening 
för SLEs vice ordförande Bengt 
Båvegård höll en föreläsning 
om smärta. En föreläsning som 

passande både tillfället och i 
tiden. Där vikten att stressa av 
och hitta sätt att återhämta sig 
var i fokus. Det gav alla närva-
rande möjlighet att slappna av 
en stund. Efter denna mycket 
uppskattade föreläsning avsluta-
des årsmötet. Sandra Dahlberg 
tackade Suzanne genom att 
överräcka en bukett blommor 
och en fjärilspin.

Den gamla styrelsen lämnade 

sedan med varm hand över till 
den nya. Alla förtroendevalda, 
nya som tidigare, tackar ödmjukt 
för förtroendet och för att ni 
som tog en del av er söndag för 
att delta kom.  Den nytillsatta 
styrelsen hoppas kunna bära för-
eningen vidare och framåt med 
ett hopp om att vi ska bli fler 
medlemmar så vi kan göra ännu 
mer inverkan på såväl Reumati-
kerförbundet som samhället.

Presentation av nya styrelsen
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Intressen: Har häst och hund. 
Mycket aktiv i föreningslivet  
rörande islandshästar, både  
lokalt och nationellt.
Tankar kring föreningen:  
Även om jag själv inte drab-
bats av sjukdomen inser jag hur 
viktigt det är med information 
och kunskapsspridning av denna 
ganska okända sjukdom.

Jag har erfarenheter från  
arbete med andra patient- 
organisationer som jag tror  
kan komma till nytta.

Ledamot:  
Marielle Sandstedt
Jag heter Marielle 
Sandstedt och är 33 

år, bor i Uppsala och sitter med  
i styrelsen som ledamot. Har 
lång erfarenhet av styrelsearbete, 
även från andra inriktningar. Jag 
har varit sjuk länge i min SLE 
och det som har varit viktigt för 
mig är att jag fått träffa andra 
med SLE. 
Tankar kring föreningen: En 
av mina viktiga frågor nu inom 
Riksföreningen är att skapa 
plattformar för medlemmar att 
få träffas både på olika aktivite-
ter och i olika grupper på  
Facebook.

Ledamot:  
Annika Broberg  
Lavén
SLE-diagnosen fick 

jag konstaterad 2006, men hade 
nog – detta sett i efterhand, haft 
olika diffusa symtom i flera år 
innan. Jag är mitt i livet med 
familj och arbete.
Intressen: Fritiden ägnas åt  
familj och vänner, vara ute i skog 
och mark, laga mat och baka 

bröd samt lite tid för lilla  
trädgårdstäppan.
Tankar kring föreningen:  
Utifrån mina erfarenheter  
hoppas jag kunna vara till hjälp 
och stöd i föreningen.

Ledamot:  
Alva Söderlund
Fick min diagnos när 
jag var tio år gammal, 

idag är jag 21 år och sjukdomen 
fortsätter vara aktiv och besvär-
lig. Jag jobbar lite grann med  
merchandise och demo i butik.
Intressen: Har häst och hund 
vilket tar mycket tid men är det 
bästa jag vet.
Tankar kring föreningen: Jag 
tror att vår förening kommer 
göra det lättare att upplysa både 
oss som är drabbade med ny in-
formation samt ge tips och råd. 
Med en kanal som kan växa och 
få större spridning (online) tror 
jag vi kommer komma långt. 

Revisor:  
Annica Fristedt
SLE sedan många år.
Sysselsättning:  

Sjuksköterska på halvtid. 
Intressen: Läsning, promenader, 
naturen och resor.

Revisor:  
Staffan Burvall
Har troligtvis haft 
SLE sedan mitten av 

1970-talet. Fick dock diagnosen 
SLE först 2011.
Sysselsättning: Pensionär och 
egenföretagare. 
Intressen: Bowling, körsång 
(baryton och 1:e bas), släktforsk-
ning, historia och resor.

Ersättande revisor:  
Anna Englund
Jag är 57 år och 
bor sedan några år 

i Åmotsbruk som ligger 7 mil 
nordväst om Gävle. 

Jag och min man bor på en 
hästgård med hundar, katter och 
hästar. Endast en häst är min.

Jag är aktiv i byn och håller 
i friskvårdsgymnastik i regi av 
PRO. Jag pluggar franska, och 
reser till Frankrike så ofta det 
går. Jag har alltid varit aktiv; 
tävlingssimning, gymträning, 
kampsport, stavgång, promena-
der och numera även stallarbete 
och hästhantering.

Valberedning:  
Speranta Petku  
Lapadat
Har haft min  

diagnos sedan 2004.
Sysselsättning: Jobbar som 
tjänsteman på ett kemiföretag 
och är aktiv inom Reumatiker-
distriktet i Skåne och valbered-
ning i Riksförening för SLE.
Intressen: Familjen, resor,  
vänner och mina katter.
Tankar kring föreningen:
1. Informationsspridning om 
SLE, till anhöriga, vården och 
olika arbetsplatser.
2. Påverka politiker.
3. Att träffa människor med 
samma diagnos.

Vakant: En plats till val- 
beredningen. Om du som med-
lem i Riksförening för SLE skulle 
vara intresserad av att ingå i val- 
beredningen kontakta föreningen 
via sleforening@gmail.com  
eller ring 076-091 66 65.
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PoSTTidning b
Reumatikerförbundet
box 6240
102 34  Stockholm

det var till ordföranden i 
Reumatikerförbundets förening 
i Sölvesborg jag slog telefon-
numret när jag och min familj 
var nyinflyttade i stan och jag 
hade fått besked om sjukpension 
på grund av min reumatism. En 
livlina jag tog tag i för att inte 
bli isolerad, men framför allt för 
att hitta likasinnade och kanske 
få utbyta erfarenheter med med-
lemmar med samma diagnos 
som jag själv.

Aktiv medlem  och  
vänner för livet
Jag blev otroligt välkomnad. Jag 
fick information av diagnosom-
budet och föreningen hade kon-
tinuerliga träffar. 

Jag fick erbjudande om att 
hålla föredrag kring mitt liv och 
mina erfarenheter och berät-
tade också om min filosofi kring 
smärtlindring. Då det uppstod 
en plats som sekreterare, erbjöd 
jag mig, vilket genererade i en 
mycket trevlig kurs på Valjevi-
kens rehabcenter. Även en otro-
ligt mysig bussresa till Danmark 
arrangerad av föreningen fick jag 
hänga med på. Allt subventio-
nerat och anpassat för alla med 
olika handikapp och besvär.

Så klart har jag haft långa  
uppehåll mellan de fysiska  
träffarna då skoven duggat tätt, 
men vännerna har ju blivit mer 
än föreningskamrater. De har för 
mig blivit nära vänner som fun-
nits kvar. Jag har varit med på 
vattengympa och gemensamma 
promenader med grillning och 
gott dricka. Den där skräcken 
för isolering och utanförskap 
försvann. Jag fick många kon-
takter. Att ha ett socialt nät är 
än viktigare än något annat när 
man blir sjuk och begränsad. 
Att få nya infallsvinklar och inte 
fokusera på det man inte kan, 
utan det som går att genomföra. 
Föreningen har även arrangerat 
julfester och jubileum med  
inbjudna föredragshållare.

Vill veta mer
Viktigt för mig har också varit 
att hålla mig uppdaterad kring 
forskningen om mina reuma-
tiska sjukdomar. Att kunna söka 
fakta både via förbundets tid-
ningar och även via sociala  
medier. Jag vill ha kontroll på 
nya mediciner, biverkningar,  
fysiska hjälpmedel och offentliga 
rapporter – helt enkelt bulletiner 
kring det reumatiska!

reumatikerförbundet för mig

Fia Söyseth  

Efterlysning 
Det finns en ung kvinna som är 
i stort behov av att få tala med 
någon som varit i samma situa-
tion som hon själv. Hon känner 
att hon inte riktigt förstår det 
som inte går att läsa sig till i 
litteraturen. Känslorna, overk-
ligheten och frågan om detta 
är SLE och om det kan vara så 
här att ha ett skov med engage-
mang i centrala nervsystemet.

Har du varit med om ett rejält 
CNS-skov i din SLE? Trodde du 
att dina problem var psykiska? 
Förlorade du minnet? Kändes 
det som att hjärnan var kapad? 
Orkar du tala med någon som 
just är i slutskedet av en sådan 
tid? Bra om du är 25–35 år gam-
mal, eller hade ditt skov i den 
åldern. Men viktigast är att du 
som nu kan finnas för en med-
syster oavsett ålder hör av dig. 

Kontakta Bulletinen genom 
att maila Yvonne.Enman@
reumatiker.se eller ring/messa 
Yvonne på 070-246 91 12 så 
förmedlar Bulletinen dina  
kontaktuppgifter.
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