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Yvonne Enman Forskningshandläggare,
skribent och redaktör för Bulletinen.

Nu håller du det första numret av
Bulletinen i ny tappning i din hand

H

är finns en hel del att läsa om kost, detta
kontroversiella, spännande och viktiga
område. Men också ett ämne som kan
leda till väl häftiga diskussioner emellanåt. Jag
minns en god vän som konstaterade att det var ju
inte konstigt att jag fått SLE med tanke på allt fett
fläsk jag åt. Om det vore så enkelt att slippa våra
sjukdomar skulle även jag sluta med fläsk, som jag
tycker väldigt mycket om.
Det är det inte för det finns inte några riktlinjer
där man med hundraprocentig säkerhet kan säga
att det eller det fungerar för personer med den
eller den sjukdomen. Våra kroppar är olika på
individnivå.
Det är viktigt för mig att framhålla att var och
en själv måste känna och tänka efter, notera och
dra egna slutsatser om hur den vill leva sitt liv,
och det gäller även för kosten. Sedan är det desto

roligare när någon funnit det den mår bra av och
orkar leva därefter. I år kommer vi att i varje nummer av Bulletinen fokusera på en grupp sjukdomar,
vaskuliter i nummer ett. Därefter följer systemisk
skleros (sklerodermi), Sjögrens syndrom och SLE.
Dessutom väver vi in lite om någon/några andra
sjukdomar i alla nummer.
I detta nummer finns exempelvis en artikel om
en forskningsstudie om influensavaccin och SLE/
Sjögrens syndrom. I nästa kommer bland annat en
forskningsstudie att presenteras om vaskuliter och
ytterligare något om kost.
Petra och jag vill gärna att Bulletinen ska vara en
önskad tidning som fyller en funktion. Därför ber
vi er att höra av er till mig med både ris och ros.
Eller till Bulletinens Facebooksida, kanske kan vi
få till en diskussion om innehållet där. Glöm inte
att det är tillsammans vi kan göra skillnad.

De reumatiska systemsjukdomarna
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, Kutan leukocytoklastisk vaskulit, Urtikariell vaskulit, Behçets
syndrom, Polyarteritis nodosa (PAN), Kawasakis sjukdom, CNS-vaskulit, Jättecellsarterit,
Temporalarterit, Polymyalgia reumatika
Takayasus arterit
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”Reumatiska inflammatoriska systemsjukdomar kommer alltid att vara A och O
för oss. För vem ska bevaka det ovanliga om
inte Bulletinen gör det?”
Stöd Reumatikerfonden
Bankgiro 900-3195 Plusgiro 90 03 19-5
eller reumatiker.se ”Ge en gåva”
Angelica Nordeke 41, lever med diagnoserna RA och SLE. Genom
livsstilsförändringar och särskild kost kunde Angelica minska sin
smärta. Sidan 16–17.
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Kosten påverkar inte bara besvären av reumatiska sjukdomar, utan också hur väl man svarar
på behandlingen mot dem. Det räcker dock inte att kompensera med kosttillskott, utan
näringen behöver komma från kosten man äter, det visar Cecila Lourduss avhandling om
kostens påverkan på pateiner med reumatisk sjukdom.
Text Susannah Elers Foto MostPhotos, Privat

Avhandling om kostens
betydelse vid RA och SLE
– den kostomläggning som
många patienter troligtvis gör
efter att ha fått en reumatisk
diagnos är sällan bestående,
säger Cecilia Lourdudoss.
Att kosten kan ha betydelse
för patienter med autoimmuna
sjukdomar är känt inom forskningen. Merparten av dessa
studier har dock handlat om hur
kosten påverkar sjukdomen i
sig. De flesta studier som gjorts
behandlar reumatoid artrit (RA,
ledgångsreumatism). För SLE
finns det betydligt färre.
Cecilia Lourdudoss, filosofie

doktor vid Karolinska institutet,
har i sin avhandling studerat
sambandet mellan kost och
behandlingsresultat hos patienter med RA och SLE. Fem
epidemiologiska studier gjordes
med hjälp av data från tre stora
svenska register som inkluderade
RA- och SLE-patienter samt
kvinnor från den generella
populationen. Två av dem
handlar om SLE.
– De personer som inkluderades i studierna hade vid studiestart fått rapportera sitt kostintag från det senaste året, och

därefter räknades ett uppskattat
medelintag ut per dag av flertal
olika livsmedel och näringsämnen.
Smärta och reumatism
Med de flesta reumatiska sjukdomar följer smärta. Det är
inte studerat men kanske kan
omega-3 hjälpa i någon mån
även för andra än dem med RA.
– Många patienter med RA
har smärta, och det är inte
alltid man kan dämpa den med
behandlingar. Laboratorievärdena kan se bra ut, men patien-
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kost
Cecilia Lourdudoss har en bakgrund inom biomedicinsk laboratorievetenskap och
folkhälsonutrition. Hon har ett stort intresse i kost och kostens betydelse hos större
populationer. Efter disputationen började Cecilia arbeta vid IQVIA där hon medverkar i
olika epidemiologiska forskningsstudier inom framför allt cancer.

ten har ont även om den inte
har inflammation. De som hade
högre omega 3-intag från kosten
hade mindre av den här smärtan.
Kost och SLE
Studierna visade att betakaroten,
linolsyra och vitamin B6 var
associerade med en minskad
kortisondos under en längre
tidsperiod hos SLE-patienterna.
För många personer med SLE
kan ett orosmoln vara den ökade
risken för hjärt- och kärlsjukdom som följer med åderförkalkning. Något som en studie
visade var möjligt att påverka
med ett högre intag av riboflavin, fosfor, selen och tiamin.
– Det är intressant att påpeka
att de här resultaten bara syntes
om näringen kom från kosten
och inte från kosttillskott, säger
Cecilia Lourdudoss.
Medelhavskost
Det finns studier som visar att
medelhavskost kan minska inflammation och ledbesvär hos
en del personer med RA och
även SLE, troligtvis beroende på
att kosten bland annat innebär
en ökad mängd fleromättat fett
(bland annat omega 3), som har
antiinflammatoriska egenskaper.
Många lägger därför om sin kost
när de diagnostiseras med en

inte studerade detta vid SLE så
kan det mycket väl vara samma
sak för dessa personer.
– Troligtvis kan det ha varit
så att många ändrade sin kost
strax efter diagnosen, men att
ändringen inte var bestående.
Det var ungefär det resultat
vi förväntat oss att se. Jag tror
att den största anledningen till
detta är att det inte finns några
fastställda kostrekommendationer för reumatiker, säger Cecilia
Lourdudoss.
Avhandling vid Karolinska
institutet skriven av Cecilia
Lourdudoss.
reumatisk sjukdom, även om det
idag inte finns några allmänna
kostrekommendationer för personer med dessa sjukdomar.
Cecilia Lourdudoss tittade därför också på hur människor anpassar sin kost efter en reumatisk diagnos. I studien jämfördes
kostintaget hos kvinnor som fått
RA med kostintaget hos resterande kvinnor i gruppen.
– Man kanske ändrar på sin
kost efter diagnos, men frågan
är hur pass långvarig den ändringen är. Det vi kunde se var att
kvinnor som fick RA inte ändrat
sin kost efter en längre tid, trots
sin RA-diagnos. Även om vi

Sammanfattning
– Kosten kan ha inverkan på
sjukdomsbilden och även ha betydelse för svaret på antireumatiska behandlingar hos patienter
med SLE. Framför allt behövs
studier där fler personer med
SLE ingår för att ge fler och
säkrare resultat, avslutar Cecilia
Lourdudoss.

Tips!
Vill du läs mer finner du
avhandlingen via länken
https://openarchive.
ki.se/xmlui/bitstream/
handle/10616/45378/Thesis_Cecilia_Lourdudoss.
df?sequence=1&isAllowed=y
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Elisabet Svenungsson är överläkare på reumatologen
Karolinska universitetssjukhuset i Solna.
Anders Bengtsson är överläkare på reumatologen
Skånes universitetssjukhus i Lund.

Reumatologens kostråd
till sin SLE-patient

Efter samtal med professorerna och reumatologerna Elisabet Svenungsson och Anders Bengtsson,
som båda är experter på SLE, kan deras råd om kost sammanfattas som följer i artikeln.

Text Yvonne Enman
att ge kostråd till personer

med SLE är inte enkelt eftersom själva sjukdomen yttrar sig
på många olika sätt. Dessutom
har en fjärdedel av alla med
SLE också sekundärt Sjögrens
syndrom och då kan andra
kostförslag gälla. Inte nog med
det, ungefär 15–17 procent har
APS, antifosfolipidantikroppssyndrom.
Kostråd vid Sjögrens syndrom
har en egen text bredvid denna
artikel. Personer med APS står
ofta på blodförtunnande behandling och då är det speciellt
viktigt att tänka på K-vitamin.
Gröna grönsaker måste fördelas
jämt över dagarna så det inte blir
för mycket grönt någon dag.
Allmänna kostråd
Båda reumatologerna är ense om
att det finns många aspekter på
vilken kost som kan förordas.
Problemet är att kunskapen om
kost är otillräckligt undersökt.
Att kost är viktigt liksom hur
den påverkar sjukdomen, det
finns ingen tvekan om den

saken. Något som stöds av
dagens alla studier kring tarmfloran. Det finns evidens för en
enda sak och det är att hjärt-/
kärlsjuklighet går att påverka
med kost och där finns konkreta
råd. Allt tyder på att medelhavskost som innehåller bra fetter
med olivolja, nötter och frön
som exempel, kan fungera bra.
Flera studier har givit tummen
upp för fet fisk som innehåller
mycket fleromättat fett. Kanske
kan det också vara en fördel att
minska på rött kött.
Vegetarisk kost
Professorerna uppmanar inte
någon att vara vegetarian, men
avråder inte heller. Viktigt är att
hålla koll så inte några brister
uppstår. Vegetarisk kost kan i
grunden vara väldigt bra och
kanske är det svårare att bli
ohälsosam med en färgglad nyttig tallrik framför sig än att äta
en allmän kost där snabbmat får
stor plats, och där man kanske
inte tänker så mycket på vad
man stoppar i sig.

Alfalfagroddar kan utlösa SLE.
Anders tycker det är lite fånigt
att groddarna alltid dyker upp
eftersom risken är kraftigt överdrivet. Det finns belägg för farligheten i djurförsök och i olika
fallrapporter, men det behövs
mycket stora mängder för att
påverka. Varningarna bör inte få
för stort utrymme. Det kan leda
till att man aktar sig för mycket,
och därmed påverkar det som
ingår i allmänt hälsosam kost.
Fasta
Varken Anders eller Elisabet har
sett några studier på fasta och
SLE. De rekommenderar inte
fasta och vet inte om det kan
vara farligt vid aktiv sjukdom.
De avråder snarare och hänvisar till att det händer så väldigt
mycket när man fastar. Frågan är
hur kroppen orkar med det och
speciellt tillsammans med medicinering.
Alkohol
Nästan alltid när kost diskuteras
kommer frågan om alkoholens
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kost
vara eller icke. Anders Bengtsson berättar att den allra första
alkoholstudien som gjordes,
gjorde han. Därefter var det
många som följde efter med
studier av andra sjukdomar än
SLE. Han tror att det är jättesvårt att forska på detta och att
forskningen ger osäkra data.
Kanske studeras andra faktorer
som följer med olika sätt att
leva. Epidemiologiskt visas ett
visst skydd, men det ger honom
inte tillräckligt på fötterna för
att uppmana till alkoholintag.
Det behövs djurstudier.
Mer kunskap behövs
Dagens kunskapsläge ifrågasätter även de positiva effekter på
hjärta och kärl som ett glas vin
per dag ger, eftersom alkohol
kan föra med sig andra problem.
Ingen av läkarna avråder, men
ingen av dem rekommenderar
heller alkohol. Elisabet höjer
också ett varningens finger för en
del medicinska behandlingar och
hur de interagerar med alkohol.
Samtidigt som hon påpekar att
humörmässigt kan ett glas vin då
och då kanske hjälpa personen
att hantera sin sjukdom.
Kortison
Så var det det där med kortison,
denna undergörande drog som
samtidigt ställer till det. Både
Elisabet Svenungsson och
Anders Bengtsson påpekar att
de alltid när någon påbörjar en
kortisonbehandling uppmanar
till att personen ska hålla sitt
vanliga matintag för att inte gå
upp i vikt. Och nog kan alla som
någon gång behandlats med kortisontabletter skriva under på det!

Yvonne Enman är forskningshandläggare,
skribent och redaktör för Bulletinen.

Kost och
Sjögrens syndrom

Ett samtal med reumatolog Marika Kvarnström ges denna
lilla sammanfattning om kost och Sjögrens syndrom. Hennes
forskningsintresse är just Sjögrens syndrom.
Text Yvonne Enman

olika
körtlar för lite sekret vilket leder
till torrhet i exempelvis ögon
och mun. Muntorrheten kan
påverka ätandet. Några specifika
kostrekommendationer beträffande näringsinnehåll finns
inte för sjukdomen Sjögrens
syndrom. Men det finns flera
aspekter som gör att några tankar kring kosten kan vara av
betydelse för det dagliga livet.
Det kan vara riktigt besvärande
att äta på grund av salivbrist.
Ofta behöver man dricka flera
gånger under måltiden för att
kunna svälja.
vid sjögrens producerar

Kokta grönsaker
För att underlätta och undvika
skador på slemhinnorna ska maten vara lätt att tugga och svälja,
vilket den blir om den innehåller
mycket vätska och en del fett.
Bra tips för att uppnå detta är
att äta kokta grönsaker, sås till
lagad mat och oljedressing. Vid

mycket stora besvär med samtidiga önskemål om att gå upp i
vikt, kan matolja hällas i lämplig
mängd över maten. Att gurgla
med matolja, vilken sort som
helst, kan också användas innan
sovdags för att minska den torrhet som gör att munnen känns
hopklistrad och leder till att
man vaknar flera gånger under
natten.
Vid Sjögrens syndrom kan
produktionen av så kallad bukspott från bukspottkörteln vara
lägre än normalt. Bukspott har
till uppgift att bryta ned fett och
proteiner i maten innan dessa
näringsämnen tas upp i blodet
från tarmen. Det betyder att de
proteiner (enzymer) som ska
hjälpa till att bryta ner framför
allt fet mat inte räcker till, och
resultatet blir diarré. Dessbättre
går det att ersätta denna brist
med kapslar som innehåller
bukspottkörtelenzym och som
äts tillsammans med maten.
7
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Ingrid Lundberg är professor och reumatolog
vid Karolinska universitetssjukhuset.
Helene Alexandersson är docent och fysioterapeut
vid Karolinska universitetssjukhuset.

Kreatin som kosttillskott
Vid inflammatorisk muskelsjukdom, myosit, är förlust av muskelmassa ett vanligt symtom.
För att återfå muskelmassa och muskelstyrka är det viktigt att få i sig proteiner för att
musklerna ska växa och bli starkare.
det är också viktigt att den

immundämpande behandlingen,
som är standard vid myosit,
kombineras med träning. För
att ytterligare förstärka effekten
av träning kan man kombinera
träning med dagligt intag av
kreatinpulver. Kreatin finns i
musklerna och används av muskelcellerna vid muskelarbete.
Om man äter kött eller fisk får
man i sig det kreatin som behövs för dagligt behov. Tillskott
med extra kreatin används av en
del elitidrottare.
Krävs träning
En kontrollerad studie visar att
tillskott av kreatin utöver det
man får i sig via födan, i kombination med träning ger bättre
muskelstyrka än enbart träning

Fakta
Det finns inte några studier
eller tankar om att viss
kost skulle kunna påverka
myositsjukdomen, utom
vad gäller vid den så viktiga
behandlingen med träning.
I den här artikeln får vi fakta
från en nyligen genomförd
studie vid Karolinska institutet.

om man har myosit. Tyvärr blir
man inte starkare av att bara inta
kreatinpulver, det ger nämligen
bara effekt i kombination med
träning.
Tala med doktorn
Kreatintillskott kan medföra
vätskeansamling i kroppen, vil-

ket kan påverka njurarna och ge
ökad belastning på hjärtat. Man
bör därför rådfråga sin läkare
om det är tillrådligt innan man
köper kreatinpulver.
Rätt sorts pulver
Det finns flera företag som säljer
kreatin på nätet. Det är viktigt
att det är ett rent och kontrollerat pulver om man vill prova
detta.
I vår studie användes kreatintillskott under 5 månader, vi
kan därför inte rekommendera
långtidsbehandling, utan föreslår
att man gör en månads uppehåll
efter max fem månaders tillskott. De tre första dagarna tas
en laddningsdos på 8 gram per
dag och därefter tas dagligen en
underhållsdos på 3 gram per dag.

Systemisk skleros/sklerodermi

Vaskuliter

Nummer 2 av årets Bulletin blir
ett temanummer om sklerodermi. Det finns mycket att säga
om kost och denna sjukdom
och därför sparar vi kostartiklarna till det numret. Ämnet

Det finns inte några
specifika kostråd till
personer med vaskulitsjukdomar. Alltså är det
vanliga kostråd som
gäller.

behandlades på FESCA och på
Riksföreningens årsmöte kommer Kristofer Andréasson att
föreläsa om mage, tarm och kost.
Vi väntar alltså med att ta upp
båda till nästa nummer.
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Forskningsanslag till vaskulitforskning
Thomas Hellmark
Granulomatos med
polyangit och mikroskopisk polyangit.
Anslag: 250 000 kronor.
Uppgift: Undersöka hur bra
dagens behandlingar fungerar
och vilka biverkningar de har
på lång sikt. Finns det nya och
bättre preparat för att minska

mängden återfall? Undersöka
vad som sätter igång en sjukdom
genom att studera immunförsvaret hos patienterna. Baserat
på dessa fynd kommer nya
sjukdomsmarkörer att utvärderas och mer specifik terapi att
kunna tas fram.
Betydelse: Det finns ett stort
behov av förfinad diagnostik och

att kunna avgöra vilka patienter
som håller på att utveckla skov.
Dagens behandling är inriktad på
att dämpa inflammationen och det
går inte att bota patienterna, vilket
naturligtvis är ett av forskningsgruppens långsiktiga mål.
I nummer 2 av Bulletinen
kommer en artikel om Thomas
forskningsstudie.

Aladdin Mohammad
Jättecellsarterit och
ANCA-associerade
vaskuliter.
Anslag: 100 000 kronor.
Uppgift: Förbättra kunskapen om
jättecellsarterit och ANCA-associerade vaskuliter, studera möjliga
bakomliggande mekanismer, samt

utreda möjligheter till att förhindra eller minimera risken av
hjärt- och kärlsjukdomar, stroke,
allvarliga infektioner och tromboemboliska sjukdomar.
Betydelse: Dessa vaskuliter
liknar andra reumatiska inflammatoriska systemsjukdomar.
Eftersom inflammation tycks

vara en central aktör i sjukdomen
och i samsjukligheter, exempelvis
som vid åderförkalkning, kan
resultatet få betydelse för en
betydligt större grupp individer
än de som har vaskuliter.
Aladdin har berättat om olika
vaskulitdiagnoser i flera
Bulletinennummer.

Mårten Segelmark
MikroRNA vid
systemisk småkärlsvaskulit.
Anslag: 150 000 kronor.
Uppgift: Vid systemiska småkärlsvaskuliter som granulomatos med polyangit och
mikroskopisk polyangit är
svårigheten att förutse återfall

ett stort kliniskt problem. I forskningsprojektet undersöks små
budbärar-molekyler, så kallade
kallade mikroRNA som läckt ut
från kroppens celler till blodbanan, kan användas för diagnos
och för att förutsäga sjukdomarnas förlopp.
Betydelse: Idag finns inget
bra sätt att förutspå vem som

ska drabbas och när. Om återfall
kunde förutsägas skulle just dessa
patienter kunna ges en kort
behandling som bröt förloppet
innan permanenta skador inträffat. I framtiden kan dessa typ
av test komma att användas vid
många reumatiska sjukdomar för
att bland annat ställa tidig diagnos.
Se artikel sidan 20.

Aleksandra Antovic
Venös tromboembolism, VTE.
Anslag: 100 000 kronor.
Uppgift: Identifiera och förstå
utbredning och bakomliggande
orsakerna till VTE hos patienter

med autoimmuna systemiska
sjukdomar som SLE, systemisk skleros, ANCA-associerade vaskuliter och idiopatiska
inflammatoriska myopatier.
Betydelse: Målet är att
definiera patienter med hög

risk för VTE-komplikationer och
justera för bättre behandlingsstrategier. Kunskap och klinisk erfarenhet
från denna forskning bör leda till
gynnsam prognos för patienterna.
Se artikel i Bulletinen nr 3-2017
sidan 21.

Reumatikerförbundets forskningsanslag 2018
Totalt delades 15 490 000 kronor ut ur forskningsfonden samt avkastning från interna och
externa stiftelser. Totalt delades 6 625 000 till reumatiska inflammatoriska systemsjukdomar.
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Ändrad kost fick
Barbro att må bättre
Barbro Wennerbloms 71-åriga liv har präglats av sjukdom. Men sen hon la om kosten har
flera av symtomen mildrats.
– Visst är jag lite bitter, men jag skulle kunna må ännu sämre. Det är skönt att kunna
påverka något själv!
Text Zandra Erikshed Foto Anna Wennerblom
i barbros föräldrahem i säffle stod det ofta fisk
på matbordet. I munnen hade hon ovanligt mycket
amalgam och under hela sin ungdom fick hon vaccin mot halsfluss, i perioder så ofta som var femte
dag. Med facit i hand är det därför ingen överraskning att hon senare visade sig ha skyhöga halter av
kvicksilver i blodet, vilket gjorde henne sjuk. I såväl
Vänerfisken som i vaccinet fanns det nämligen olika former av kvicksilver. När amalgamet togs bort
på åttiotalet blev hon ännu sämre, då tandläkaren
inte skyddade henne tillräckligt från ångorna.

Kvicksilver i massor
De många och svåra sjukdomarna har begränsat
hennes liv, ända från ungdomen. Hon fick halsfluss
flera gånger om året och senare kronisk bihåleinflammation. Varje gång hon blev sjuk tog det lång
tid att få krafterna tillbaka. Giftet i nervsystemet
ledde till återkommande depressioner och störd
sömn. Ändå fick hon ofta höra att hon skulle
”rycka upp” sig.
– När det visade sig att jag hade kroppen full av
kvicksilver var det en aha-upplevelse. Det var inte
jag som var känslig. Jag var tvärtom stark!
Att själv påverka sitt liv
Men kvicksilvret är inte enda skälet till hennes
ohälsa. Efter att hennes 25-årige bror dog av en
allvarlig form av SLE höll hon uppsikt på egna
symtom på samma sjukdom. När hon fick hudproblem misstänkte hon därför tidigt hudlupus,
vilket också bekräftades. Idag lever hon även med
Sjögrens syndrom med tillhörande värk och ledproblem, osteoporos (benskörhet) och fibromyalgi.

”Då lättade värken i knäna,
men jag hade inte en tanke
på att även ögonen kunde bli
bättre.”
Hon har tidigare överlevt lungcancer, utan att ha
varit rökare.
– Det har varit ett elände. Men det som är intressant är kosten och hur man själv kan påverka
sin hälsa genom den.
Redan som ung läste Barbro på om matens påverkan och märkte att bihålorna och halsen blev
bättre när hon fastade. Nu avstår hon från mjölkprodukter och sen hon fick Sjögrens slutade hon
även med gluten.
– Då lättade värken i knäna, men jag hade inte
en tanke på att även ögonen kunde bli bättre. Nu
tar jag bara ögondroppar en gång om dagen, istället för fyra!
Ett steg i taget
Många som lider av reumatisk värk blir veganer,
men eftersom hon redan har problem med matsmältningen och inte tål mat som bönor och nötter, är det inte ett alternativ.
– Man får ta ett steg i taget och se vad varje sak
man lägger till, eller drar ifrån, leder till. Det är så
skönt att kunna påverka något själv!
För Barbro är mat en tröst och glädje, men även
något som tar tid och ork. Den får inte bli för ensidig. Den sociala biten är en annan aspekt.
– Jag älskar att träffa folk och det är viktigt för psyket, men dagen efter blir jag ofta sämre. Det kan
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”Det har varit ett elände.
Men det som är intressant är
kosten och hur man själv kan
påverka sin hälsa genom den.”
vara en krydda jag inte tål eller för att matsmältningen blir sämre när jag pratar medan jag äter.
Barbro måste sitta eller ligga 20 timmar per
dygn. Ett besök hos dottern, en biokväll eller en
tjugominuters promenad måste föregås av en hel
dags vila och ett långt, varmt bad. Då kanske hon
orkar.
– För att inte bli deprimerad måste jag vara så
aktiv som möjligt, även om det gör mig sjukare.
Men jag kunde må mycket sämre och det finns
mycket i livet som är bra.
Till glädjeämnena hör att tända ett ljus, dricka en
kopp te och läsa en god bok. Barbro bor i kollektivhus sedan 30 år, är med i Operans balettklubb och i
en kör. Hon har sin dotter nära och många vänner.
Kan vara svårt för andra att förstå
Genom sitt skenbart aktiva liv kan det vara svårt
för andra att förstå hur sjuk hon faktiskt är.
– Jag är mer än mina sjukdomar, samtidigt är det
ju denna kropp jag lever med. Det är tärande att
känna att jag måste försvara den jämt. De ser ju
bara den pigga Barbro.
Att göra planer är svårt, då hon inte i förväg vet
vad hon kommer att orka och ofta ställer in.
– För andra kanske det ser ut som att jag orkar
det jag vill. Men jag får ofta avboka det jag tycker
är roligt, även resor.
För Barbro, som dansade balett som ung, är det
en stor sorg att inte orka vara så fysisk och social
som hon önskar.

– Andra förstår inte hur sjuk jag är och jag känner
ofta att jag måste försvara mig.

– Jag är nog lite bitter, det vore onormalt annars.
Men jag tänker inte ”varför just jag”? Det finns ju
massor av människor som blir sjuka. Jämfört med
min bror har jag fått ut mycket av livet.
Sin positiva inställning tackar hon sina föräldrar
för. Samtidigt ser hon faran med att vara ”för”
optimistisk.
– Det finns en risk att man inte ser allvaret, att
man blir naiv och inte tar tag i problem.
Barbro menar att hon liksom många kvinnor är
uppfostrade till att vara en ”snäll flicka”.
– Det är typiskt kvinnor att driva sig själva för
långt för att man inte vill vara pjoskig. Det har
varit en utmaning att lita på mig själv och att stå
på mig. Hade jag inte gjort det när jag började
hosta blod hade inte min cancer upptäckts.

Att forska om kost
om kost och
olika diagnoser, och undrar varför det finns så lite.
Problemet är att koststudier är svåra att genomföra. Både för forskaren och den person som ska
göra kostomläggningen. Forskaren måste bedöma

många efterlyser mer forskning

om studiepersonen verkligen till 100 procent
genomfört omläggningen. Försökspersonen
måste få in dieten i sitt liv. På hemmaplan med
resultat att olika mathållning ska fungera om
man har familj och socialt med vad det innebär.
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Anna Knights framgångsrika
vaskulitforskning
När reumatolog och överläkare Ann Knight, vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, forskar är hennes huvudintresse vaskuliter. Förra året fick hon 150 000 kronor ur Reumatikerförbundets forskningsfond. Pengarna har hon använt så väl att det redan finns en del resultat, och fler är på väg.
Text Yvonne Enman Foto privat
var de så kallade
ANCA-associerade; GPA, MPA och EGPA.
Ofta får personer med dem svåra systemiska blodkärlsinflammationer, med risk för organskador på
exempelvis lunga, njure och luftvägar. Det var först
på 1970-talet som behandling med cyclofosfamid
och höga kortisondoser minskade den höga dödligheten, samtidigt kunde också de svåra organskadorna begränsas. Prognosen förbättrades även för
biverkningar såsom sent uppträdande cancersjukdomar; urinblåsecancer, leukemier och lymfom.
Orsaken till den ökade risken för urinblåsecancer
tycktes vara kopplad till mängden given cyklofosfamid, medan sambandet vid leukemier och
lymfom är mer komplext. Det är också ännu oklart
varför prognosen är sämre för dessa patienter än
för andra med samma lymfomtyp men utan inflammatorisk sjukdom.

de vaskuliter som studerades

Lymfomprojektet
När de personer som skulle ingå i studien identifierades via patientregister och cancerregister
upptäckte forskarna att relativt många av dem
hade lymfom i övre luftvägarna och inte diagnosen
GPA som de tidigare fått.
Alla prover som tagits runt om i landet på lymfomvävnad undersöktes igen. Dels med modernare
metoder och dels för att söka efter Epstein Barrvirus, PD1-uttryck och andra riskfaktorer. Forskarna
studerade inflammations- samt lymfomvävnad från
patienter som tidigare diagnostiserats som GPA,
men som endast haft lymfom. Frågan var om
lymfom redan fanns i den vävnad som bedömdes
som GPA, så kallad inflammationsdriven lymfomutveckling. PD-1 är ett kontrollprotein som mo-

När överläkare Ann Knight kopplar av blir det
gärna på skidor.
dulerar immunsystemet via påverkan på T-celler.
Många tumörceller kan uttrycka PD-1 och på så
sätt minska kroppens egna möjligheter att försvara
sig mot tumörcellen, med sämre prognos som följd.
Nya läkemedel mot tumörsjukdom har utvecklats
som reglerar PD-1.
− Vi kommer att studera PD-1 markörer från
lymfomvävnad från patienter med vaskulitsjukdom
och relatera detta till överlevnad. Ökat uttryck kan
ge stöd för användandet av de nya cancerläkemed-
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len till lymfom hos patienter med reumatisk sjukdom och lymfom. Dessa studier är ännu inte klara.
Vi söker ökad kunskap om varför lymfom uppkommer och sambanden mellan inflammatoriska
sjukdomar och lymfom. Vi vill förbättra omhändertagande av och prognosen för patienterna.
Leukemi
Resultaten visade att leukemier efter GPA domineras helt av myeloida leukemier och MDS, det
vill säga att de var blodcancer. Patienterna hade alla
varit svårt sjuka i generaliserad GPA-sjukdom och
samtliga hade erhållit cyclofosfamid i relativt höga
doser över långa tidsperioder.
− Vi fann också en avvikelse i kromosom 7 och 5.
Det är en förändring som redan tidigare kopplats
ihop med exempelvis behandling med cyklofosfamid. Cytopenier, för låga eller höga nivåer av vissa
blodkroppar, under sjukdomstiden kan vara ett varningstecken för risk för leukemiutveckling senare.
Leukemierna uppstod i medel cirka åtta år efter
GPA-debut och var vanligaste orsaken till död.
Myeloida leukemier, MDS www.internmedicin.se,
www.blodcancerforbundet.se
Annat behandlingsalternativ
Med tanke på biverkningarna för högdos cyklofofamid och högdos kortison används idag med gott
resultat till exempel rituximab (Mabthera, antiB-cellsterapi) som alternativ behandling för vissa
patienter.
– I en studie har vår forskargrupp beskrivit god
effekt av upprepad mabtherabehandling till patienter som får återfall av sin GPA. Denna
behandling har blivit alltmer vedertagen, men det
finns risker även här.
Ann och hennes kollegor har i en studie
visat att neutropeni efter denna behandling var
vanligare hos personer med GPA och MPA än vad
som tidigare beskrivits hos lymfompatienter och
vid andra autoimmuna sjukdomar. De var också
oftare förenade med komplikationer i form av infektioner som krävde sjukhusvård. Neutropenierna
upptäcktes ofta på grund av feber och andra infektionstecken, men också vid rutinprovtagning.
− Men patienter som haft neutropeni vid en be-

”Vi vill förbättra omhändertagande av och prognosen
för patienterna”.
handling kunde återbehandlas utan att ny neutropeni uppstod, vilket är ny kunskap. Slutsatsen var
att man ska vara observant på risken för neutropeni, och att regelbunden kontrollprovtagning kan
övervägas.
Genetik
I ett nationellt projekt, med centrum i Uppsala,
studeras genetiska riskfaktorer för ANCA-associerade vaskuliter. Projekten innebär ett stärkt
nationellt och nordiskt samarbete kring dessa
komplicerade sjukdomar, med möjlighet till bättre
diagnostik och förbättrade behandlingsmöjligheter
i framtiden.
Nya genetiska data har visat att det finns klara
skillnader mellan de olika diagnoserna och att antikroppsprofilen har betydelse för att särskilja diagnoserna. Denna kunskap kommer att ge
ytterligare möjligheter att studera genetikens, det
vill säga arvets, betydelse för såväl sjukdomarnas
uppkomst som för deras uttryck.
– Vi fortsätter vårt arbete med att identifiera
vilka genetiska varianter som hör till vilka ANCAassocierade vaskuliter och hur genetiken påverkar
sjukdomsuttryck. Sedan planerar vi att studera
prognostiska faktorer, risk för återfall och möjligheter att svara på olika behandlingar, relaterat till
genetiken, säger Anne Knight.
Miljöfaktorer
Trots likheter mellan de olika sjukdomarna har de
också specifika särdrag som antikroppsprofil och
kliniska symtom, samt återfallsrisk. Om miljöfaktorer kan ha någon betydelse för uppkomst av
sjukdomarna är knapphändigt studerat. Därför vill
forskargruppen studera andra orsaker till sjukdom,
samsjuklighet och miljöexposition genom olika
patientenkäter.
Neutropeni lågt antal neutofila granulocyter
som ingår i kroppens försvar mot virus.
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Kostförändringen gjorde
Jenny piggare
En kombination av två situationer fick Jenny Syrén och hela hennes familj att ändra kosten.
Förändringen gjorde henne till en piggare, starkare och gladare person utan näringsbrist.
Text Sandra Dahlberg Foto Privat
redan år 2 000 hade jenny

mycket ont i sina fingrar, knän,
axlar och fotleder. Ett år senare
fick hon problem med att svälja
mat och satte i halsen vid varje
måltid. Allt fler symtom kom
smygande, det var muskelsvaghet, skakningar i armar och ben,
värk och svullnader i leder. År
2012 blev Jenny sjukskriven
efter att hon trillat ihop på
jobbet.
Hon var då så mager att man
funderade på att sondmata
henne. Flytande flöda var det
enda som gick att äta. Hon
orkade ingenting, kunde inte
gå i trappor, inte ta sig upp de
gånger hon trillade, inte borsta
håret eller ta på och av sig kläder
eller skor. Eftersom hon kunde
somna utan förvarning vågade
hon inte köra bil. Allt blev värre
i en rasande takt.
Flera diagnoser
− Jag fick komma till Lunds
reumatologiska avdelning 2014
och där konstaterades det att
jag hade RA och troligen SLE,
säger Jenny.
Senare fick hon en fast kontakt på reumatologen i Växjö,
där medicineringen påbörjades.
Det var också i Växjö som hon
med tiden fick sin SLE-diagnos.

Jenny fick komma till Lunds reumatologiska avdelning 2014,
där konstaterades det att hon hade RA och troligen SLE. Hennes kostomläggning förändrade mycket. Familjens kost består idag av mycket grönsaker, men de är inte vegetarianer utan äter även kyckling, anka och fisk.

Bort med kemikalier
Jenny jobbade tidigare bland
annat som merchendiser, inredare och inom handels. Idag 40
år gammal är hon sjukpensionär. Diagnoserna fick henne att
strukturera om sitt liv.
– Det är nog jobbigast för
barnen att jag inte orkar lika

mycket längre. Innan var vi en
mycket aktiv familj. Jag har blivit mer ”isolerad” i vissa delar av
mitt liv, medan andra delar sakta
börjat vakna på ett nytt sätt,
berättar hon med eftertanke.
Kombinationen av två
situationer gjorde att Jenny la
om sin kost. Näringsdryckerna
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”Jag läste boken Food pharmacy som bland
annat behandlar antiinflammatorisk kost,
även annan litteratur om kost och att odla
själv blev ett stort intresse.”

som hon fick blev hon sämre av
samtidigt som maken fick svår
allergi mot en del tillsatser som
finns i mat. Många tillsatser är
konstgjorda och näringsdryckerna består till stor del av sådana
ämnen. För att komma bort från
konstgjorda tillsatser började
de laga maten på ett helt annat
sätt, nämligen från grunden med
naturliga råvaror. Övergången
blev naturlig och tog sex till sju
år. Det är inte bara i maten som
kemikalier har tagits bort utan
även i sådant som städprodukter,
schampo och ansiktskrämer.
− Det finns bra ekologiska
alternativ.
Medvetna val
Första tiden tog de den enklaste
vägen till att förändra kosten.
Sedan insåg Jenny att det var
bättre att börja från grunden.
Hon började läsa på mer om
kosten och hur den påverkar oss.
− Jag läste boken Food pharmacy som bland annat behandlar antiinflammatorisk kost, även
annan litteratur om kost och att
odla själv blev ett stort intresse.
Familjens kost består idag av
mycket grönsaker, men de är
inte vegetarianer utan familjen
äter även kyckling, anka och fisk.
Barnen får också annat kött,
men inte alls lika ofta som tidi-

gare. När de köper kött är det
kravmärkt och närodlat som gäller. Mjölprodukter har det varit
lite svårare att få ordning på då
det finns olika allergier hos barnen. Med lite pusslande har de
hittat produkter som fungerar.
De köper inte längre smör och
bröd utan gör det själva istället.
I skolan äter barnen samma mat
som alla andra. Maten hemma
blir kryddstark och innehåller
kryddor som stärker kroppen.
Alla hjälps åt
Att odla själv började med att
familjen odlade kryddor för att
använda till olika oljor, krämer
och annat användbart. Idag
innefattar odlingen alla möjliga
grönsaker och rotfrukter såsom
potatis och jordärtskockor.
Framför allt är det sådana produkter som går att lägga in och
förvara längre över vintern.
Odlandet är något som blivit ett
familjeprojekt. Alla hjälper till.
Nya kosten förändrade livet
Jenny är uppvuxen med höns.
Nu som vuxen känns det naturligt att ha det själv. Nya tillskottet är att ha ankor som hon ser
fram emot att pröva ägg ifrån.
Med hjälp av böcker om medicinalväxter tillverkar Jenny fortfarande olika oljor och salvor som

kan hjälpa vid till exempel värk,
istället för att förlita sig helt på
dagens läkemedel.
Kostförändringen har fått
Jenny att känna sig som en piggare, starkare och gladare person
utan näringsbrist. Kosten bidrar
till att hon kan behålla sin vikt.
− Barnen har inga större utbrott av influensa och förkylningar, om det sen beror på kosten i sig eller att barnen faktiskt
blivit större tycker jag är svårt
att säga.
Kostförändingen bidrar även
socialt, genom bra samtal med
andra om hur kosten faktiskt
påverkar vår hälsa.
− Min dietist och min logoped
är de inom vården som är positiva till kostomläggningen. De
hade inte trott att det skulle bli
så stor förändring som det blivit.
Rent medicinskt är det ingen
förändring, men jag känner att
kroppen sakta börjar kännas
bättre, avslutar Jenny.

Fakta
Att vara merchendiser är att
exponera kända varumärken
i större butiker och butikskedjor.
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Kosten hjälpte Angelica
Angelica Nordeke 41, lever med diagnoserna RA och SLE. Genom livsstilsförändringar
och särskild kost kunde Angelica minska sin smärta.
Text Sandra Dahlberg Foto Privat
– jag tror på den alternativa
vägen! börjar hon. Hennes röst
utstrålar värme och livsglädje.
Hon fortsätter helhjärtat att
berätta om sin resa till Peru för
att leva i Amazonas djungel i tre
veckor. Till sin stora lycka har
hon inte behövt äta några mediciner sedan dess.
Angelica Nordeke är 41 år och
utbildad kock. Hon köpte en
handelsträdgård, men det blev
allt mindre mark kvar runt om
på grund av vägbyggen och till
slut fanns i princip endast ett
hus kvar. Då sadlade hon om
och började jobba som massageterapeut.
Starka mediciner
I oktober 2014 fick hon sina
diagnoser, RA och SLE. Det
började redan i maj med att hon
fick ont i en handled. En månad
senare hade smärtan ökat markant. Angelica kunde till slut
inte gå och knappt ta ett glas till
sin mun. På vårdcentralen fann
de ingen orsak till problemen
utan de skickade henne vidare
till reumatologen. Efter flera
månader fick hon en tid och de
hittade direkt vad som orsakade
hennes symtom, RA. Strax efter
fick hon även diagnosen SLE.
De gav henne mediciner i form
av cellgifter, malariatabletter och
värktabletter såsom Orudis (inflammationshämmande, smärt-

Angelica kämpar med kost, träning och meditation. En viktig del
i detta är att få bort stress och oro i tillvaron.

stillande och febernedsättande).
Givetvis fick hon kortisonsprutor i de leder som gjorde ont.
Det kändes inte bra för Angelica att ta alla mediciner. Hon
frågade läkaren om när hon
kunde sluta ta dem. Läkaren
svarade att det inte finns någon
forskning som stödjer när hon
kan sluta med en medicin.
Svaret gjorde henne mörkrädd.
– Men dessa starka mediciner
kommer ju förstöra en hel del

annat i min kropp? frågade hon
vidare.
Läkaren svarade att det är därför hon skulle komma dit och ta
prover. På så sätt har de koll på
när det händer och när det gör
så skulle hon få nya mediciner
och fler mediciner för det.
Motvilligt började Angelica ta
medicinerna. Hon var tacksam
eftersom de hjälpte henne då.
Men trots att hon mådde illa
av dem, så orkade hon tänka
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”Är man dålig
behöver man en
stark person vid
sin sida som kan
hjälpa en se utvägar
till ett bättre
mående.”
och fundera på hur hon skulle
göra för att bli kvitt dem. Hon
frågade om det fanns något hon
kunde göra med kosten. Läkaren
svarade att hon kunde försöka,
men tyvärr trodde doktorn inte
det skulle hjälpa henne speciellt
mycket.
Funderingarna på en kostförändring tog sin började med att
Angelica sökte efter alternativ åt
en vän som fick cancer. Vännen
förlorade sorgligt nog kampen.
Senare kunde Angelica förstå
att det var för sin egen skull hon
letat efter alternativa mediciner.
Eliminering
Till en början slutade Angelica
med gluten, mejeri och socker.
För ett och ett halvt år sedan
slutade hon med alla sina mediciner för att åka på en resa till
Peru.
– Jag var så rädd att få så ont
igen. Bara ett par dagar efter att
jag avslutat medicinerna svullnade lederna upp och jag fick
mer värk.
Övertygelse om att hon funnit en väg bort från medicinerna
gjorde att hon orkade fortsätta
sin resa till Amazonas djungel.
Där levde hon med schamaner i
tre veckor. I deras kost användes

inget salt och i stort sett inga
fetter. De åt i stort sett enbart
vegetariskt, frukt och bär. Fisk
ingick i kosten samt en mindre
mängd olivolja, och så deras
helande plantmediciner.
– Det var skrämmande för
dessa plantmediciner klassas i
vår del av världen som droger.
Personligen är jag emot droger,
men efter att jag tvekat deltog
jag ändå i hela schamanernas liv.
– Denna resa var det tuffaste,
mest skrämmande och bästa jag
gjort i mitt liv! Jag fick lära mig
förändra mitt liv för att inte få
ont igen. Det är lättare sagt än
gjort!
Ingen dans på rosor
Angelica kämpar med kost, träning och meditation. En viktig
del i detta är att få bort stress
och oro i tillvaron. Hon tror inte
dieten måste hållas för alltid.
Däremot innan allt ”skräp” i
kroppen är borta är det att
rekommendera. Som komplement till maten ingår även en
del örter i kosten som stödjer
organen, samt vitaminer. Exempel är örtblandningar som innehåller Solhatt och Groddblad,
örter som stärker lymfan.
– Sedan kanske man inte
behöver göra som jag gjorde och
sluta tvärt med alla mediciner
eller göra en resa till schamaner
i Amazonas djungel. Men ändra
kosten så den stärker kroppen
inifrån och med tiden sedan
kunna trappa ner eller ta bort
mediciner allt eftersom.
Hon är övertygad om att hade
hon bara ändra kosten hade det
också fungerat, men troligen
hade det tagit längre tid!

– Är man dålig behöver man
en stark person vid sin sida som
kan hjälpa en se utvägar till ett
bättre mående, säger hon med
en passionerad klang av insikt.
Idag äter inte Angelica några
mediciner och har nästan inga
symtom. Kosten består mestadels av frukt och lite grönsaker.
Den smärtan som hon känner
idag är ingenting mot den hon
hade tidigare. Hon hyser en
stark tro att inom en snar framtid är hon symtomfri.
– Det kanske inte passar alla,
betonar Angelica flera gånger,
men man förlorar inget på att
försöka.

Redaktionen
kommenterar
Även om man i dagligt tal
använder termen alternativ
behandling eller medicin
borde ordet alternativ bytas
till komplementär.
Varför?
För att det i vissa lägen kan vara
livshotande att sätta ut sina
mediciner och enbart använda så
kallad icke skolmedicin.
Dessutom kan komplementära
medel påverka den ordinerade
medicineringen på ett icke önskvärt sätt.
Glöm inte tala med din behandlande doktor innan du gör stora
förändringar i din kost eller i din
medicinering.
Solhatt, enchinacea, finns i en
del förebyggande förkylningsmedel. Eftersom tanken är att
stimulera immunsystemet kan
det vara riskabelt att använda
enchinacea om man har SLE.
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Forskning

Sjögrens syndrom och SLE
– Studier av vaccinering mot influensa

För personer med kronisk sjukdom eller som är över 65, kan influensa innebära följder som
till exempel lunginflammation. Idag rekommenderas därför många inom den gruppen att
vaccinera sig. Men det finns en oro bland patienter att vaccinet kan ge biverkningar eller starta
ett skov.
Text Reumatikerförbundet
studier visar nu att personer

som har inaktiv SLE- eller Sjögrens syndrom inte behöver vara
oroliga för att vaccinera sig mot
den årliga influensan, de får ett
gott skydd och inte fler biverkningar eller symtom från sin
reumatiska sjukdom.
Finns det några likheter i de
tre studiernas resultat?
Vid Karolinska institutet har tre
studier i ämnet genomförts. Reumatolog Marika Kvarnström har
arbetat med några av dem inom
Marie Wahrengruppen tillsammans med Susanna Brauner och
Albin Björk med fler.
− Vi kan inte riktigt jämföra
studierna eftersom det inte var
samma vaccin som gavs vid
undersökningarna, samt att
diagnoser och patientgrupper
var olika. Men vi kan ändå se
likheter i resultaten. Studierna
visar att personer med inaktiv
sjukdom får gott skydd mot
influensa av vaccinering, inte får
fler biverkningar och inte blir
sjukare i sin grundsjukdom trots
att olika påverkan på immunförsvaret noterats, säger Marika
Kvarnström.
Hon betonar att tidigare stu-

Marika Kvarnström.

dier som gjorts på patientgrupper med kraftfull medicinering
med immunhämmande läkemedel visat att patienten fått sämre
svar på vaccinering. Något att
tänka på före vaccinering.
Varför är studierna viktiga?
− När man har SLE eller Sjögrens syndrom producerar
kroppen ofta mer antikroppar
än som är en del av kroppens
friska immunförsvar. Normalt är
antikroppars viktigaste uppgift
att upptäcka smittämnen och
kämpa emot dem. De är kroppens skydd mot till exempel
svåra influensor. Till exempel
kan felaktiga autoimmuna
antikroppar vara involverade
tillsammans med andra delar av
immunförsvaret i en attack mot
den egna kroppen. Därför måste

en del personer med reumatisk
sjukdom stå på immunhämmande läkemedel, det vill säga
läkemedel som hindrar kroppen
från att angripa sig själv.
Problemet är att läkemedlen, om de är starka, inte bara
hindrar attacken mot den egna
kroppen. De hindrar även immunförsvaret från att bilda skyddande antikroppar mot vacciner.
Genom studierna vill forskarna bland annat reda ut om Sjögrens- och SLE-patienter reagerar negativt på influensavaccin,
om sjukdomen triggas igång av
vaccinet och vilken skyddande
effekt de får.
Rekommenderas alla reumatiker att vaccinera sig? mot
influensa?
– Vi rekommenderar alla personer som har en inflammatorisk
reumatisk sjukdom att vaccinera
sig mot influensa, men om man
har SLE och hög sjukdomsaktivitet ska man alltid rådgöra med
sin reumatolog först.
Så gick studierna till?
Studie på Sjögrenpatienter med
svininfluensavaccinet – studie 1
Den första studien, som var
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Forskning
på Sjögrenspatienter gjordes
samma år som svininfluensan
bröt ut, år 2009. Då undersöktes
hur vuxna personer med primärt
Sjögrens syndrom reagerade
på vaccinet mot svininfluensa
jämfört med en kontrollgrupp
ur befolkningen utan reumatisk
sjukdom.
Ungefär 20 personer med Sjögrens och 20 kontroller ingick
i studien, alla var kvinnor och
ingen medicinerades med så
kallade DMARD, det vill säga
immunmodulerande läkemedel
(undantag var antimalariamedicin eller låg dos av kortison).
Vaccinet innehöll ett starkt adjuvant, det vill säga ett ämne som
stimulerar immunförsvaret för
att förstärka den produktion av
antikroppar som ska vara skyddande mot influensa.
– Patienterna fick komma för
provtagning samma dag som de
blev vaccinerade, sedan undersöktes de med jämna mellanrum.
De fick också svara på olika
enkäter om hur de mådde. De
blodprover som togs var vanliga
rutinprover samt forskningsprover, där vi kontrollerade olika
proteiner som hör samman med
inflammation och DNA. Det
vi främst ville få fram var hur
mycket antikroppar som bildades.
Vad blev resultatet av den
första studien?
– Såväl patienter som kontroller fick ett gott skydd mot
svininfluensan. Personer med
Sjögrens kom upp i högre halter
skyddande antikroppar mot influensan än kontrollgruppen. Vi
kunde inte se att det vara några
biverkningar i form av symtom

som var värre hos patienterna,
tvärtom var det några enstaka av
kontrollerna som fick kraftiga
biverkningar med framför allt
muskelvärk.
– Vi kunde se att vaccineringen stimulerade immunförsvaret.
För personer med Sjögrens sågs
förutom produktion av skyddande antikroppar mot influensa
även ökad produktion av andra
antikroppar inklusive så kallade
autoantikroppar som kan vara
ett signum för själva sjukdomen. Men ingen försämring i
grundsjukdomen noterades. De
enstaka personer som stod på
medicinering med antimalariamedicin avvek från de andra
personerna med Sjögrens syndrom och reagerade mer som
kontrollerna i sitt immunförsvar,
berättar Marika.
– Med detta resultat ville vi
gå vidare med det vanliga årliga
vaccinet mot influensa och se
om studien kunde visa liknade
fynd. Detta vaccin innehöll
alltså inget adjuvant. Vi ville
undersöka om det var korrekt att
personer som använder antimalariamedicin (oftast Plaquenil)
svarar annorlunda.
Studie på Sjögrenspatieneter
med säsonginfluensavaccinet –
studie 2
Studien genomfördes 2015,
denna gång med tre olika grupper med cirka 15 personer i
varje grupp: vuxna personer med
sjögren utan antimalariamedicin,
personer med Sjögrens och antimalariamedicin och kontroller
ur befolkningen, alla kvinnor
och utan DMARD.
Alla vaccinerades mot den år-

liga influensan. Blodprover togs
och symtom registrerades med
enkäter vid ett flertal återbesök
under tre månader. Studien
motsvarade studie ett men tidsintervallen var inte identiska.
Resultatet av studie två?
– Återigen såg vi att såväl patienter som kontroller fick ett
gott skydd mot influensan och
att personer med Sjögrens utan
antimalariabehandling kom
upp i högre halter skyddande
antikroppar mot influensan än
kontrollgruppen. Personer med
Sjögrens och antimalariabehandling fick nivåer i storleksordning mellan personer med
Sjögrens utan behandling och
kontrollgruppen. Ökad halt sågs
av autoantikroppar hos gruppen
med Sjögrens utan antimalariabehandling. Vi hittade inga
skillnader i biverkningar mellan
grupperna, i princip inga biverkningar noterades alls. På gennivå sågs förändrat mönster hos
personer med Sjögrens och utan
antimalariabehandling: fler gener aktiverades och någon eller
flera skulle kunna ha samband
med den ökad antikroppsproduktionen som konstaterat såväl
mot influensa som generellt.
Studie på SLE-patienter –
studie 3
Studien med patienter med SLE
och kontroller startades 2016.
Studien är uppbyggd på samma
sätt som studie två.
Alla vaccinerades mot den årliga influensan och blodprover togs
och symtom registrerades med
enkäter vid flertal återbesök under
tre månader. Analyser pågår.
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Forskning
Resultatet hittills av den
tredje studien?
– Det vi hittills kommit fram till
i denna studie är att även SLEpatienterna som ingår i undersökningen kommer upp i samma
skyddande nivåer av antikroppar
som kontrollgruppen, möjligen
till och med lite högre än personerna i kontrollgruppen. Detta
ska nu analyseras en gång till för
att bekräftas. Dock har ingen
ökning av autoantikroppar kunnat mätas som hos personerna
med Sjögren.

Text Professor Mårten
Segelmark Foto Privat

Mårten Segelmark
studerar mikroRNA
omkring 3 000 svenskar lever

med en sjukdom inom gruppen systemisk småkärlsvaskulit.
Sjukdomarna heter numera
mikroskopisk polyangit, granulomatos med polyangit och
eosinfil granulomatos med polyangit. Dessa sjukdomar förlöper
i skov. Det vill säga att plötsligt
kan sjukdomsaktiviteten öka och
då kan ganska snabbt allvarliga
organskador inträffa, i första fall
dödsfall. Idag finns inget bra sätt
att förutsäga om en patient ska
få återfall. Man kan behandla
med läkemedel som minskar
risken för återfall, men dessa har
biverkningar, och vissa patienter

Vad tror du om framtiden?
– Vacciner har inneburit en
myckt stor förändring i människors liv och möjlighet att
undvika sjukdom och därmed
öka hälsan i befolkningen. Men
en del av de medicner som används inom reumatologin kan
försämra olika vacciners effekt.
Det är oerhört viktigt att vi lär
oss mer om vid vilka sjukdomar
och behandlingar vi ska vara särskilt uppmärksamma. Reumatisk
sjukdom och vaccinering är ett
område där ytteligare forskning

är viktig. Resultaten i dessa tre
studier är mycket lovande eftersom ingen ökad sjukdomsaktivitet eller säkerställda sjukdomstecken har kunnat påvisas. Att
vi samtidigt fått insikt i kanske
grundläggande sjukdomsmekanismer när vi studerat vaccineffekter tycker jag visar på vikten
av bred grundforskning.
– Jag tror att vaccinutveckling
är en del av en fortsatt förbättrad
framtid för många människor
inklusive personer med inflammatorisk reumatisk sjukdom.

får aldrig återfall. De har i så fall
fått behandling i onödan.
Våra celler styrs av vår arvsmassa, och arvsmassan dirigerar
cellerna genom bildning av
RNA (ribonukleinsyra). RNA
är normalt kortlivade molekyler
som är kinkiga att analysera.
Ganska nyligen har man dock
upptäckt en form av väldigt små
RNA-molekyler kallade mikroRNA. De läcker i små mängder
ut i olika kroppsvätskor och
är där förvånande stabila. Vår
forskargrupp har tidigare, med
stöd av Reumatikerförbundet,
kunnat visa att halterna i blodet
av flera mikroRNA skiljer sig
mellan vaskulitpatienter och
friska kontrollpersoner. Vi har
nu gått vidare för att undersöka
om mikroRNAs mönster skiljer
sig mellan patienter med skov
och patienter vars sjukdom är i
lugn fas. För detta har vi samlat
in prover från patienter under
flera år och samtidigt registrerat sjukdomsaktiviteten i ett

lokalt kvalitetsregister. Vi har
sedan analyserat ett stort antal
mikroRNA från ett litet antal
patienter och valt ut de mest
lovande. Sedan går vi vidare med
dessa i större antal prover. När
vi vet vilka prover som skiljer sig
mest mellan aktiva och lugna
faser ska vi se hur tidigt innan
skoven nivåerna börjar stiga.
Betydelse
Om vi lyckas hitta mikroRNA
som förutsäger sjukdomsaktivitet, så skulle det kunna användas
för att identifiera riskpatienter
och ge dem en snabb och lindrig
kur. Andra skulle helt kunna
slippa underhållsbehandling.
Om mikroRNA i blodet
fungerar för diagnostik vid vaskulitsjukdomar, skulle det säkert
fungera även vid andra reumatiska sjukdomar. Vi har tidigare
varit med i en studie vid SLE,
där liksom vid vaskulit, en grupp
mikroRNA kunde skilja SLEpatienter från friska.

20

Bulletinen nr 1 2018-ny form - kopia.indd 20

2018-03-12 11:13:01

Riksföreningssidor

Riksföreningen för småkärlsvaskuliter
Några dagar efter att Bulletinen lämnats till tryck har Riksförening för småkärlsvaskuliter
sitt årsmöte. Det finns en risk att mötet kommer att ansöka till Reumatikerförbundet om
att förklara Riksföreningen vilande alternativt nedlagd. Tros den något dystra framtidsbilden
hoppas Björn Johansson som varit engagerad i föreningen länge att nya krafter ska träda fram
och ta över rodret.

Att organisera sig är
att kunna påverka
påverkan är viktigt för att

kunna förändra och förbättra.
Reumatikerförbundet jobbar
ständigt med intressepolitik,
vilket egentligen bara är att påverka. Påverka för bättre villkor
och livskvalitet för medlemmarna. För att kunna påverka krävs
att vi är organiserade och att vi
är många. Ensam är aldrig stark.
Medlemsutveckling
Riksföreningen för Småkärlsvaskuliter inom Reumatikerförbundet har under de 10 år vi funnits
haft ett medlemsantal som varit
ganska konstant. Samtidigt som
många nya medlemmar hittar
oss är det många som lämnar oss
av olika skäl.
Vår uppgift är att påverka både
beslutsfattare och vårdgivare,
men också att påverka vårt egna
förbund i våra frågor! Föreningen ska sprida kunskap och
information om diagnoserna och
aktuella forskningsrön, samtidigt
som vi erbjuder en gemenskap
och ett nätverk för alla våra
medlemmar där vi stöttar varandra och delar med oss av våra
erfarenheter.
I vårt moderna samhälle är

”Vår uppgift är
att påverka både
beslutsfattare och
vårdgivare, men
också att påverka
vårt egna förbund
i våra frågor.”
det många gånger lättare att
uttrycka sig via sociala medier
än att organisera sig för en mer
långsiktig påverkan. Det är endast när väldigt många gör sin
röst hörd som ett reellt genomslag kan nås, som till exempel
#metoo har lyckats med. Men
200-300 diagnosbärare kommer
aldrig att uppnå sådant genomslag.
Sociala medier
På sociala medier kan man
skriva av sig byta erfarenheter
om mediciner och behandlingar.
Någon påverkan på beslutsfattare eller vårdgivare som ger
diagnosbärarna bättre behandlingar, mediciner och förståelse
för patienternas behov finns inte.
Våra förutsättningar är något
annorlunda än för andra till

antalet betydligt större diagnoser. Våra diagnoser är på
det stora hela ovanliga och vi
är spridda över landet. Att då
samla vår diagnosgrupp och våra
frågor under ett och samma tak
gör att vår gemensamma röst
blir starkare och klarare. Men
detta förutsätter att vi hjälps åt
och stöttar varandra i föreningen
samtidigt som vi måste erbjuda
flera att bli medlemmar. Ju fler
medlemmar, desto större representation och legitimitet för
personer med småkärlsvaskuliter
får vi.
Hjälp dig själv
Vi ser nu att vi måste uppmana
alla våra medlemmar och de av
er som tänkt på att bli medlemmar att hjälpa oss, då vi har haft
ett dalande deltagande på föreningens möten och aktiviteter
under de senaste åren. Vi ber er
att ta ställning och hjälpa till att
föra föreningen vidare, kanske
kan vi hitta nya sätt att mötas
på? Nya sätt att föra vår gemensamma talan?
Det är medlemmarna som bär
föreningen och det är föreningen som bär medlemmarna. Var
med och påverka! Var med och
stötta dig själv och andra med
småkärlsvaskuliter!
Text Björn Johansson
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riksFöreningssidor

Riksföreningen för systemisk skleros
Föreningen arbetar för att synliggöra systemisk skleros i samhället och har bildats tillsammans med Reumatikerförbundet. Syftet med en egen förening är att vi ska kunna göra oss
hörda som patientgrupp och arbeta för en bättre och mer jämlik vård. Vår förening ska
erbjuda kunskap och gemenskap. Monica Holmner är ordförande i föreningen.

kalendarium
14–18 februari:
FESCA Bordeaux.
24 mars: Årsmöte i Umeå

kerdistrikt i samband med detta
har vi medlemsträff i Borlänge den
5 maj.
5 maj: Medlemsträff i Örebro

28 april: Riksföreningen är
inbjudna till Värmlandsdistriktet.
I samband med detta har vi medlemsträff i Kristinehamn.

17 maj: Blodomloppet Uppsala alla är välkomna att gå 5 km med
oss. Vi var några som gick förra
året och vi tänkte göra detta till en
tradition.

4–6 maj: Riksföreningen är
inbjuden till Dalarnas reumati-

9 juni: WSD i Stockholm – vi söker
en arbetsgrupp som vill vara med

och arrangera dagen tillsammans
med styrelsen. Kanske göra något
riktigt skoj? Vi kan söka ekonomiskt stöd av FESCA. Hör av er!
31 augusti: Medlemsträff i
Östersund. Vi är inbjudna till Jämtlands reumatikerdistrikt 1 sept.
20–21: oktober: Årets höst-föreläsning blir i Göteborgstrakten (kom
med önskemål på innehåll) med
anhörigträff.

Glöm inte årsmötet!
Snart är det dax för Riksföreningens årsmöte.  
Tid och plats: 24 mars 2018 på
Scandic Plaza Umeå.
Program:
13.00 Årsmötesförhandlingar
som följs
14.30 av att reumatolog
Kristofer Andréasson föreläser

om Mage, tarm och kost.
Därefter blir det frågestund och
slutligen tid att prata och utbyta
erfarenheter med varandra innan
mötet slutar 17.00.
18.00 Middag

Då Bulletinen kommer ut efter slutdatum för föranmälan måste du
kontakta oss för att se om det finns
platser över.
Maila systemiskskleros@gmail.com
eller skriv till Monica Holmner, Smedstorpsvägen 5, 641 91 Katrineholm

Kort om FESCA
FESCA är en paraplyorganisation för Europas nationella sklerodermiorganisationer och arbetar för
att alla ska få tillgång till vård av personal som är insatta i den ovanliga diagnosen. FESCA anordnar
patientkongressen FESCA, deltar i forskningsprojekt, tar fram material till World Scleroderma Day (WDS)
och är aktiv inom många områden knutna till sklerodermi. Från Sverige och Reumatikerförbundet är det
Monica Holmner från Riksföreningen för systemisk skleros som representerar patientgruppen.
På den här länken kan du läsa mer om FESCA :
http://www.fesca-scleroderma.eu/wordpress/
Länk till föreläsningar som anordnades under FESCAS patientkongress:
http://web.aimgroupinternational.com/2018/patientcongress/programme1312.pdf
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Riksföreningssidor

Riksföreningen för SLE
Föreningen arbetar för att synliggöra SLE i samhället. I Reumatikerförbundet fungerar vi som
kontaktpunkt för nyligen diagnostiserad. Vi erbjuder många aktiviteter och är engagerade på
flera håll inom vårt område. Bland annat erbjuder vi olika föreläsningar samt fikaträffar runt
om i landet och vi är med och arrangerar SLE-dagen. Det är vi medlemmar som sätter gränserna för vad vi kan göra.

Våra medlemmar betyder mycket
och
till verklighet har varit fantastisk
att få ta del av. Men det återstår
mycket arbete för att bygga upp
föreningen. Som ordförande kan
jag säga att det har slitits hårt
bakom kulisserna. Mycket ska
göras och komma igång. Allt
eftersom kommer vi kunna lägga
mer tid på aktiviteter för våra
medlemmar. Redan från start
hade vi vår SLE-dag i maj att
ta hand om. Sedan dess har vi
kommit en bra bit på väg.
resan från samtalsämne

Vi dubblade i stort sett vårt
medlemsantal under 2017. Vi
är väldigt måna om att komma
ut och möta alla distrikten i
Sverige. Eftersom vi täcker hela
landet vill vi också möta våra
medlemmar på deras hemmaplan. För utan våra medlemmar
skulle vi inte finnas och vårt fokus kommer fortsätta ligga på er
medlemmar. Har vi inte besökt
ert distrikt eller inte har någon
aktivitet som passar dig, skriv
gärna till vår e-post

sleforening@gmail.com och
tipsa oss!
Kom med i vår gemenskap du
också! Alla får plats. Kom som
du är, oavsett hur du ser ut eller
var du kommer ifrån! Utan er
medlemmar så finns vi inte. Här
finns alltid en plats.
Vi kommer fortsätta att utveckla föreningen och ett steg i
detta är att öka vår synlighet.
Tack till alla våra medlemmar!
Tillsammans blir vi starkare.
Text Sandra Dahlberg

SLE-dagen 12 maj i Göteborg
En dag fylld av intressanta föreläsningar.

Stöd vår verksamhet och SLE-forskning
Köp en fjärilspin, för 50 kronor styck, frakt ingår.

Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.
Sista anmälningsdag: 27 april.

Beställ genom att:
1. Mejla till sleforening@gmail.com.
Ange namn, adress och hur många pins.

Anmälan sker till:
sleforening@gmail.com eller till 076 091 66 65
Telefontid måndag och fredag 10–17, telefonsvarare
finns.

2. Betala enligt något av följande alternativ:
Swish – 123 000 79 22
Pg – 844 570
BG – 724-2266
3. Märk betalningen med: pin
Vill du skänka en gåva?
Märk inbetalningen med förening eller forskning.

Tack!

Riksföreningen för SLE: org.nr 802508-1186
Mått på fjäril: Bredd 16 mm, Längd 12,2 mm

SLE-Stöd vår verksamhet.indd 1
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Var? Dalheimers Huset, Dalheimersalen.
Slottsskogsgatan 12, Göteborg. När? 12 maj.

Program:
10.00–11.30 Reumatolog
11.30–13.00 Lunch (var och en ordnar själv sin lunch)
13.00–14.30 Nefrolog eller smärtläkare
14.30–15.00 Kaffe och frukt
15.00–16.00 Workshop för medlemmar
Dagen anordnas av Riksförening för SLE i samarbete
med läkemedelsföretaget GSK.
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posttidning b
Reumatikerförbundet
Box 6240
102 34 Stockholm
Annika Sjöberg Chef för
kommunikation och insamling

Nytt yttre, oförändrat inre
I skrivande stund arbetar jag för
fullt med allt som ska göras och
förberedas inför den 15 mars.
Det är nämligen det datum Reumatikerförbundet byter grafisk
profil. Vi kommer att se annorlunda ut i färg och form. Vårt
gröna R försvinner och ersätts
av ett nytt märke som innehåller
hela vårt namn. Vi byter också
typsnitt och bildmanér på alla
trycksaker och digitala publikationer, och vi får en ny domän
till vår hemsida som nu har
adressen www.reumatiker.se.
Varför ny grafisk profil?
Varför håller vi då på med detta
kan man ju undra. Är det inte
bara onödigt arbete, och något
som vi kommunikatörer hittar
på när vi inte har något bättre
för oss? Nej, det är faktiskt inte
onödigt. Det är snarare tvärtom
väldigt viktigt. Vi behöver synas
bättre i ett medielandskap som
allt mer domineras av skärmar
istället för papper. Syns vi bättre
når vi lättare fram med vårt budskap – att reumatiska sjukdomar
är allvarliga och drabbar många
människor i alla åldrar och att
det behövs mer resurser för rehabilitering, vård och forskning.
För dig som varit engagerad
länge i vår gemenskap kan det
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Stöd vårt arbete
– din gåva gör
skillnad!

kännas som en omställning.
Känn dig trygg med att vår
vision och målsättning är densamma även om Reumatikerförbundet utåt ser annorlunda ut.
Våra värderingar ligger fast och
vårt engagemang är starkare än
någonsin.
Grafisk profil spelar roll
Detta nummer av Bulletinen
handlar bland annat om kost.
Jag känner många som upplever
att kosten har stor betydelse för
livet och för hur de mår. Jag
delar den upplevelsen, och trots
att det finns de som fnyser och

rynkar pannan åt dessa tankar
vet jag av egen erfarenhet att
kosten är en viktig del av livet,
och också viktig för hälsan. Så
är det med den grafiska profilen
också. Jag vet att den är viktig,
och därför känns det bra att vi
nu får lansera en ny, frisk och
fräsch grafisk profil för Reumatikerförbundet. Jag hoppas innerligt att du kommer att tycka
om den!
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