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De reumatiska systemsjukdomarna

först ett stort tack för all input vi fick på 
förra numret. Kost är kontroversiellt och det som 
passar den ena passar inte den andra. Jag vill  
poängtera några saker. När Bulletinen publicerar 
en artikel är det den porträtterade personens åsik-
ter som kommer till tals. Det är således inte en 
rekommenderad åsikt från Bulletinen eller Reuma-
tikerförbundet. Om det inte vore så skulle det bli 
väldigt ensidiga åsikter. Men det var mycket roligt 
att det blev en, om än liten, debatt kring ämnet. 
Mer sådant skulle jag önska. Det vore så fantastiskt 
om ni ville debattera i tidningen. Alltså; Skriv in 
till oss så kan vi få en ännu mer levande Bulletin.

Detta nummer av Bulletinen är framför allt 
fyllt med artiklar som tangerar systemisk skleros/
sklerodermi på lite olika sätt. Vad tycker ni om den 
här blandningen där även en liten historik finns 
med? Nästa nummer kommer att ha temat Sjö-
grens syndrom och i årets sista nummer blir temat 
SLE. Och nej vi har inte glömt MCTD, Raynauds 
syndrom med fler diagnoser, det kommer! 

Prenumerationen har tidigare varit rullande, nu vill 
vi komma i fas med kalenderåret. Läs i informations-
rutan på sidan tre om hur mycket din prenumeration 
kostar. 

Nu återstår att önska er alla en riktigt avkopplande 
sommar. Själv ska jag återskapa kraft genom att  
tillbringa mycket tid på kolonilotten med min fina 
gamla hunddam som numer endast hör skarpa viss-
lingar. Eller är det detta som kallas selektiv hörsel?

Hjälp oss med:
•  Personer som vi kan porträttera, önska porträtt av ...
•  Ställ frågor så söker vi svaren från någon  
    som kanske kan svara.
•  Ge oss insändare direkt till oss inte endast  
    via Facebook.
•  Skriv om dig själv, du behöver inte en dator,  
    skriva in kan vi göra.
•  Hör av er med funderingar till:  
    yvonne.enman@reumatiker.se eller 08 505 805 41

Tack för era åsikter – De gör tidningen levande! 

Yvonne Enman Forskningshandläggare, 
skribent  och redaktör 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, kutan leukocy-
toklastisk vaskulit, urtikariell vaskulit, Behçets 
syndrom, polyarteritis nodosa (PAN), Kawa-
sakis sjukdom, CNS-vaskulit, jättecellsarterit, 
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
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Prenumeration: sätts in på bankgiro 900-3195, 
uppge ”Bullen”, ditt namn och gärna person-
nummer. Prenumerationen har tidigare varit  
rullande, nu vill vi komma i fas med kalenderåret. 
Du som prenumererar under kvartal 2 2018 betalar 
90 kr. Du som prenumererar under kvartal 3 betalar 
60 kr. Du som prenumererar under kvartal 4 betalar 
fullt pris 120 kr som gäller för 2019.

Reumatikerförbundet ansvarar inte för inkommet 
material som inte är beställt. Material måste skick-
as digitalt via e-post!

Lämningstider och utgivning för Bulletinen 2018
Nummer  Manusstopp     Utgivning
1-2018  6 februari Vecka 12 
2-2018  8 maj  Vecka 25
3–2018  14 augusti Vecka 39
4–2018  30 oktober Vecka 50

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”

Innehåll
2 Ledare

4 Tillsammans bygger de en mosaik
 
6 Resan mot doktorshatten 
 
8 Fibros i lungor och hjärta vid systemisk skleros

10	 Öppna	dörrar	och	fina	förebilder

12	 –	Det	viktigaste	med	forskning	är	att	 
             hjälpa individen

14	 Kort	historik	–	systemsik	sklerosforskning	i	Lund

15 Småkärlsvaskuliternas röst har tystnat

16 Mage, tarm och kost vid systemisk skleros

18	 Kostföreläsning	på	konferensen

19	 Kommentar	till	avhandlingen	i	förra	numret
 
20 Forskningsanslag 

22		 Fysisk	funktion	och	aktivitet	vid	 
 systemsik skleros 
 
25  Träna din hjärna lika mycket som din kropp 
 
26 Hundar bygger broar och minskar isolering

28	 Vaskuliterna	gäckar	forskarna

30		 Riksföreningssida	–	systemsik	skleros

31		 Riksföreningssida	–	SLE

32 Mycket på gång 
 

Mina hundar gör att jag träffar personer med samma  
erfarenheter, säger Lena Tholsson, sidan 26–27.

Foto Petra M
eyer Linderoth
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Tillsammans bygger  
de en mosaik

NY sTUdiE om sjögRENs sYNdRom

Många personer med Sjögrens syndrom upplever problem från sin mage. Något som har 
betydelse för hela deras liv. Det är påtagligt när saliv- och tårproduktionen är nedsatt, men en 
körtel som man inte tänker på är bukspottkörteln.

bukspottkörteln har egentli-
gen två olika funktioner, närmare 
bestämt att producera insulin 
som bryter ner socker och att 
producera bukspott, proteiner 
(enzymer) som bryter ner fett, 
proteiner och kolhydrater. Om 
bukspottkörteln inte producerar 
tillräckligt med enzymer resul-
terar det i en enzymbrist som 

kallas exokrin pankreasinfficiens 
(PEI). 

Vid Sjögrens syndrom (SS) är 
olika körtlar påverkade. Det kan 
även inkludera bukspottkörteln, 
men kunskapen om bukspott-
körtelns roll vid SS är begränsad. 
Hittills är det få studier med 
relativt få patienter som har  
genomförts. 

Ny studie
En del av dem som lever med 
SS upplever väldigt ospecifika 
symtom eller obehag från magen 
och det är svårt att ställa rätt 
diagnos. Det kan vara lös mage, 
diarré eller så kallad malnutri-
tion, det vill säga undernäring 
därför att kroppen inte kan 
tillgodogöra sig födoämnen. 

Text Yvonne Enman Foto Privat

Teamet leds av Miroslav Vujasinovic som disputerade vid universitetet i Ljubljana 2015  
och Stephan Haas som disputerade i Heidelberg 2010. 
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NY sTUdiE om sjögRENs sYNdRom

Många gånger skylls proble-
men på IBD (inflammatorisk 
tarmsjukdom) eller celiaki (glu-
tenintolerens). Med dagens nya 
undersökningsmöjligheter blir 
undersökningarna väldigt enkla 
och innebär inte mer obehag än 
ett blodprovsstick. Och det är 
viktigt att nämna att patienter 
med enzymbrist kan behandlas 
på ett mycket enkelt sätt.

Studiens mål
Hur ofta beror magproblemen 
vid SS på bukspottskörteln och 
hur många med SS har en ned-
satt funktion i bukspottkörteln?  
Den här typen av problem på-
verkar patienternas livskvalitet 
och dagliga liv och därför är 
detta mycket patientnära och 
betydande forskning.

Bristen i bukspottkörtelns 
funktion kan delas in i tre  
stadier; mild, moderat och svår. 
Forskarnas vill framför allt finna 
dem som ännu inte hunnit få 
den svårare graden. 

Hur går den till?
A. Avföringstest, där man ta ett 
litet prov för att mäta ett enzym 
som produceras i bukspottkör-
teln (elastas). Nackdelen är att 
denna test kan bara upptäcka en 
mer avancerad enzymbrist.

B. Utandningstest, personen 
bjuds på smörgås med Nu-

tella som pålägg (testmåltid) 
och därefter lämnar patienten 
ett utandningsprov genom att 
blåsa i en speciell plastpåse där 
utandningsluften samlas. I ut-
andningsluften kan sedan buk-
spottkörtelns funktion mätas. 
I Sverige kallas metoden 13C-
MTG och används bara på två 
sjukhus. 
 
C. Magnetkameraundersökning 
rekommenderas i vissa fall och 
då tittar man efter om det finns 
förändringar i bukspottkörteln 
som kan förklara varför den inte 
fungerar normalt.
 
D. Blodprov där man mäter  
nivåerna av vitamin D (viktigt 
för benskörhet), K, E, A (viktiga 
för nervsystemet och huden) 
samt mineralerna zink, magne-
sium och kalcium (har betydelse 
för immunologiska funktioner). 
Det görs för att finna personer 
som lider näringsbrist på grund 
av dålig funktion i bukspottkör-
teln.

Bäst av allt
Det finns en behandling som 
fungerar mycket bra och som de 
patienter som har en nyupptäckt 
enzymbrist får. Det är kapslar 
med bukspottenzym som tas 
tillsammans med mat. Kapslarna 
underlättar matsmältnings-
processen och förhindrar brist 

Kuriosa

Hundar och elefanter kan 
också ha problem med buk-
spottkörtelns produktion 
och kan därför utveckla 
diarré.

Fakta
 
Bukspottkörteln = pankreas. 
 
Inflammation i bukspottkörteln = pankreatit.
 
Exokrin pankreasinfficiens (PEI) = enzymbrist i pankreas.

på de aktuella näringsämnena. 
De ger inte några biverkningar 
och inom en mycket kort tids 
behandling försvinner symtom 
som uppblåsthet eller diarré.

gastroteam tillsammans  
med reumatolog
Forskningen görs på Huddinge 
sjukhus av ett team på fyra gast-
roenterologer tillsammans med 
reumatolog Marika Kvarnström. 
Hon har sedan tidigare 200 
patienter i sin grupp med Sjö-
grenspatienter. Gruppen blir en 
god start som gärna får utökas 
med fler, se annons nedan.

Teamet leds av Miroslav Vuja-
sinovic som disputerade vid uni-
versitetet i Ljubljana 2015 och 
Stephan Haas som disputerade i 
Heidelberg 2010. Bådas avhand-
lingar berör bukspottkörteln och 
ger en fin grund till nya intres-
santa studier av detta slag.

Vill du ingå i studien?

Du har Sjögrens syndrom, 
primärt eller sekundärt, och 
bor i Stockholms- eller  
Uppsalaområdet.
Mailay vonne.enman@ 
reumatiker.se eller skriv 
SMS alternativt ring  
08-505 805 41 så vidare- 
befordrar Bulletinen din 
önskan till forskarna.
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Resan mot doktorshatten
Det var en gång en ung kvinna som 1981 efter en tids sjukdom till slut fick sin diagnos SLE. 
Kunskapen som fanns då var långt ifrån vad den är idag, både i övriga samhället och i vården.

Text Yvonne Enman Foto Erik Cronberg

för mig var den sjukdomen och alla andra reu-
matiska sjukdomar ett okänt kapitel. Bokstäverna 
sa mig inte något så vi letade information och fann 
den. I den bok jag fick tag på stod att jag hade 
mellan tre och fem år kvar att leva. Någonstans då 
bestämde jag mig för att jag skulle leva så bra som 
möjligt under dessa år, och fler än så. Det var också 
då jag först upplevde och såg det skriande behovet 
av information.

Året var 1983
Jag och några andra personer med SLE som  
träffats på sjukhuset bestämde oss för att starta 
en förening för människor med SLE. Har man 
en förening så måste man också ha ett medlems-
blad. I början bestod bladet av ett A4 med text på 
fram- och baksidan. Jag intervjuade olika läkare, 
annan vårdpersonal och forskare, jag porträtterade 
personer med SLE och professionens personer med 
tanken att de är också människor och publicerade i 
vad som kom att kallas SLE-Bulletinen. Det över-
gripande målet var att skaffa kunskap och förmedla 
den så fattbart som möjligt samt att öppna kom-
munikationsutbytet mellan ”vården” och ”patienter”. 

Vetgirig och frågvis
Så fortsatte det tills jag började skriva i Reumatiker- 
tidningen och så småningom göra forsknings- 
bilagor. Genom åren blev det väldigt många artik-
lar, fyra ”Att leva med-böcker” och annat informa-
tionsmaterial.

Det blev Läroboken i Reumatologi där min  

insats var att få in, få ihop texterna så det blev  
enhetligt och så lättförståeligt som möjligt. Nu är 
den reviderad till en tredje upplaga. Däremellan 
blev det också en Barnbok i reumatologi.

Hopp och framtidstro
Jag ville ge andra möjlighet att se samma hopp och 
samma framtidstro som jag gör själv. Både för oss 
och vår generation, men också för kommande  
generationer. För mig har alla möten och allt skri-
vande varit det som gjort att jag orkat gå vidare. 
Även då sjukdomen nästan slagit sönder mig, när 
kroppen bara velat ge upp. För information och 
kommunikation är det som fortfarande saknas.

Sorg och skuld
Det finns också sorg både i forskningen och i skri-
vandet. Hade forskningen inte tagit så förtvivlat 
lång tid hade de av våra vänner som dukat under 
kanske kunnat räddas. Forskningen kan också 
skuldbelägga. Tänk alla goda råd som följer med 
de rön som visar betydelsen av exempelvis fysisk 
aktivitet och rökning. Du borde orka träna mer 
eller sluta röka. Svårigheterna i att förmedla på ett 
mjukt men ärligt sätt att även om överlevnaden är 
bättre nu än tidigare så finns det personer som dör 
för tidigt. Att inte skrämma människor som redan 
bär på rädsla.

Samtalet från dekanus
Så kom den där fredagen när jag slog in mina 
blommor på Coop och telefonen ringde ... Högsta 

PorTräTT

Yvonne Enman Forskningshandläggare, 
skribent  och redaktör för Bulletinen. 
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administrativa chefen för den medicinska fakul-
teten på Karolinska Institutet, dekanus Anders 
Gustafsson, frågade om jag kunde acceptera att bli 
hedersdoktor. Ja det kunde jag! En sanslöst häftig 
och smått oförståelig ära. Som att leva i en saga att 
få gå i processionen och ner för trappan i Stads-
husets Blå Hall. Att få en doktorshatt på huvudet 
efter att kanonen avfyrats utanför. Att få äta  
bankett i Gyllene salen och sedan dansa i Blå  
Hallen. Sådant här händer inte, men det är sant.

Mångas hatt
Men hatten hade jag aldrig fått om det inte varit 
för Reumatikerförbundet som är den plattform jag 
utgått ifrån, där jag känt stöd och tillhörighet. Inte 
heller om jag inte blivit accepterad och insläppt i 
hela ReumatologiSverige. Alla som villigt öppnat 
sina dörrar och givit av sin tid och sitt tålamod för 
att jag skulle få skriva om dem och deras forskning 
och om den vård de ger.

När dekanus satte hatten på mitt huvud kände 
jag att jag gav röst åt alla er som ger av er själva 

Ingrid le Roux, Yvonne Enman och Suzanne Axell; tre kvinnliga hedersdoktorer som gjort stor skillnad 
för mänskligheten i stort och har tre olika sätt att nå ut med hälsofrågor.

PorTräTT

ideellt eller i tjänsten inom reumatikernas värld, 
där det finns så mycket att kämpa för. Där var och 
en måste välja en bit att arbeta för efter sin egen 
ork och vilja.

Del av motiveringen

”Främja samarbeten och kommunikationen 
mellan forskare och patienter. Hennes insat-
ser som vetenskapsskribent har bidragit till 
det starka stöd som forskning har hos patien-
ter och allmänhet, bland annat den som rör 
reumatiska sjukdomar.

Genom en kombination av vetenskaplig insikt 
och inlevelse i patienters problem och vardag, 
har texterna bidragit till att öka både förstå-
elsen för forskning hos allmänheten och för-
ståelsen för patienternas behov hos forskare. 
Genom att delta i undervisning vid Karolinska 
Institutet har Yvonne Enman också gett stu-
denter och doktorander en inblick i livet med 
reumatisk sjukdom.”
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ForSkNINg – SySTEMSIk SkLEroS

Fibros i lungor och hjärta  
vid systemisk skleros
Vid systemisk skleros kan skada i hud eller inre organ medieras (förmedlas) via inflammation, 
autoimmunitet*, fibros eller kärlförträngning. Inte sällan interagerar (samverkar) också dessa 
mekanismer med varandra på ett sätt som kan vara svårt att förstå.

i denna översikt kommer 
jag kortfattat beskriva fibros 
i lungor och hjärta. Ämnet är 
inte helt ointressant eftersom 
ungefär hälften av alla patienter 
med systemisk skleros kom-
mer att avlida av någon typ av 
komplikation från lungor eller 
hjärta. Visserligen sällan direkt 
av lungfibros, men ofta av andra 
kopplade komplikationer såsom 
lungcancer, lunginflammation 
eller av kärlkomplikationen 
pulmonell arteriell hypertension 
(PAH).

Lungfibros är vanligt
Fibros kan liknas vid en viktig 
process, sårläkning, men där 
ärrvävnaden är oproportioner-
ligt stor och fortsätter bildas 
under lång tid. Fibros i lungor 
är mycket vanlig vid systemisk 
skleros. Mest betydelsefullt är 
inte om en patient har fibros  
eller inte, utan snarare hur 
mycket. Detta eftersom patien-

ter med lite lungfibros oftast 
inte försämras, medan patienter 
med mycket lungfibros brukar  
försämras. Har man ingen 
lungfibros alls vid diagnos av 
systemisk skleros är det mycket 
osannolikt att man någonsin 
kommer få det.

Riskfaktorer
Riskfaktorer för svår lungfibros 
vid systemisk skleros är framför 
allt diffust (utbrett) hudengage-
mang och antikroppar mot Scl-
70 som också kallas för  
topoisomeras I.

Grovt sett kan vi alltså dela 

upp patienter med systemisk 
skleros i tre grupper utifrån 
lungfibrosens utbredning:  
Patienter helt utan lungfibros, 
patienter med lindrig lungfibros 
där behandling inte gör någon 
nytta samt patienter med  
mycket lungfibros där behand-
ling rekommenderas under de 
första åren.

Undersökningsmetoder
Lungfibros diagnostiseras med 
hjälp av datortomografi som 
ger en god bild av fibrosens 
utbredning och typ. Lungfunk-
tionsundersökning, så kallad 
spirometri, är en bra metod för 

Roger Hesselstrand är  docent och överläkare vid  
reumatologiska kliniken i Lund. 

Text Roger Hesselstrand Foto Privat

”Mest betydelse-
fullt är inte om  
en patient har  
fibros eller inte, 
utan snarare hur 
mycket.” 

Fakta

*Autoimmunitet är när  
kroppens immunförsvar  
angriper den egna vävnaden. 
I alla människokroppar finns 
autoimmunitet. Skadlig blir 
den när den är för hög.
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ForSkNINg – SySTEMSIk SkLEroS

Fibros i lungor och hjärta  
vid systemisk skleros

att följa lungfunktionen därefter, 
eftersom den inte innebär någon 
strålning. Patientens symtom 
är tyvärr inte särskilt bra för att 
vägleda behandlingen. Luftvägs-
symtom som hosta, slem, pip, 
rossel och torrhet kan komma 
från besvär med bronker eller 
slemhinnor även i frånvaro av 
lungfibros. Andnöd är vanligt 
också vid sjukdomar i hjärta, vid 
blodbrist eller låg fysisk aktivitet.

Behandling
Det läkemedel som är bäst stu-
derat vid lungfibros relaterat till 
systemisk skleros är cyclofos-
famid. Det ges antingen intra-
venöst en gång per månad eller 
dagligen i tablettform. Vanligen 
pågår behandlingen 6–12 måna-
der. Genomförda studier visar  
en relativt liten, men positiv  
effekt som är större ju mer fibros 
man har från början. Avstår man 
därefter från annan immundäm-
pande behandling kan effekten 
försvinna. Ofta kallar man denna 
första fas av behandlingen för 
induktionsbehandling.

Det andra läkemedlet som 
också studerats ingående är  
mykofenolsyra. Det ges dagligen 
i tablettform. Vanligen används 
det under flera år som så kall-
lad underhållsbehandling efter 
induktionsbehandling med 
cyklofosfamid. Det finns dock 
rapporter om att det kunde vara 
lika bra som cyklofosfamid som 
induktion vid lungfibros, men 
läkemedlet är betydligt mindre 
studerat ur den synvinkeln.

Ingen vet hur länge man ska 
fortsätta den immundämpande 
behandlingen. Erfarenhetsmäs-
sigt brukar man därför låta 

Skiktröntgen av 
lungor: Den översta 
bilden visar en  
patient med lindrig 
lungfibros, svagt 
gråtonad lunga. Den 
nedersta bilden visar 
svår lungfibros där 
den vita fibrosen är 
utbredd.

behandlingen pågå i runt fem år 
men individuella faktorer, som 
exempelvis förekomst av Scl-70 
antikroppar, kan göra att man 
fortsätter längre och biverkningar 
att man avslutar tidigare.

Forskning och framtid
Det råder brist på bra studier 
om lungfibros vid systemisk 
skleros. Orsaken är inte bara  
att sjukdomen är ovanlig.  
Det största problemet vid läke- 
medelsstudier är att försäm-
ringen av lungfibros går väldigt 
långsamt, även utan behandling, 
så då är det svårt att visa att ett 
läkemedel är bättre än sockerta-

bletter. Lösningen är antingen 
att göra studier över väldigt lång 
tid, vilket visat sig vara omöjligt, 
eller att identifiera de patienter 
som har sämst prognos, vilket är 
en god strategi.

Både cyclofosfamid och  
mykofenolsyra är immundäm-
pande läkemedel. Det finns stora 
förhoppningar på nyare, ännu 
ej fullt utprovade, behandlingar 
med blockering av cytokiner, 
stamcellstransplantation och 
(antifibrotiska) läkemedel rik-
tade mot fibros. Rent teoretiskt 
kan dessa läkemedel ges tillsam-
mans med immundämpande 
medicin, men framtiden får 
utvisa effekt och exakt använd-
ningsområde. I ljuset av den 
dåliga prognosen vid lungfibros 
har dessa läkemedel en stor  
potential att medföra en bety-
dande förbättring för patient-
gruppen.

Fakta

Fibros i lungor förekommer 
även vid många andra  
reumatiska sjukdomar, men 
det är inte väldigt vanligt.
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Specialist på hjärtfibros
Lungfibros är så pass vanligt 
att alla läkare som regelbundet 
arbetar med systemisk skleros 
känner sig bekväma med både 
utredning och behandling. 
Fibros som drabbar hjärtat är 
däremot både ovanligare och 
betydligt mer outforskat. Risk-
faktor för hjärtfibros är diffust 
(utbrett) hudengagemang. Det 
är oklart om fibrosen är orsakad 
av ospecifik aktivering av fibros-
processen eller av inflammation  
i hjärtmuskeln eller av syrebrist 
på grund av kärlförträngning.

Vanligen finner man hjärt- 
fibrosen hos en relativt nyinsjuk-
nad patient där blodprover visat 
oväntat läckage av de hjärtmar-
körer man normalt annars bara 
ser vid hjärtinfarkt eller hjärt-
svikt. Ultraljudsundersökning 
av hjärtat kan vara normal eller 
visa stelhet i något område, men 
man ser sällan eller aldrig själva 
fibrosen med ultraljud. Istället är 
det magnetkameraundersökning 
som kan visa partier i hjärtat 
som innehåller ökad mängd 
bindväv. Om man överväger 
behandling kan man även få 
vägledning av hjärtmuskelbiopsi. 
Den tas vanligen från höger 
kammares insida, via punktion 
av blodkärl på halsen. Procedu-
rerna kring diagnostik av hjärt-
fibros är alltså lite komplicerade 
och inte helt självklara för en 
reumatolog som mestadels arbe-
tar med ledsjukdomar.

Behandlingen av hjärtfibros 
är dåligt studerad och bygger 
enbart på erfarenhet. De flesta 
rekommenderar behandling med 
cyclofosfamid efterföljt av  
mykofenolsyra.

Öppna dörrar  
och fina förebilder

Text Yvonne Enman Foto Privat

Docent Roger Hesselstrand är den reumatolog och forskare 
som för vidare arvet i Lund  vad gäller sklerodermi/systemisk 
skleros.

att bli läkare var inte ett själv-
klart mål för honom även om en 
äldre släkting var doktor, vilket 
kändes spännande. Siktet var 
mer allmänt inställt på sjukvård, 
apotekare eller ingenjör. Han såg 
inte då, men förstod senare, att 
det var människor och läkeme-
del som var det han ville arbeta 
med. Betygen fixade till sig sista 
terminen på gymnasiet och  
resan började.

Slumpen avgjorde
Egentligen var det två slumpvisa 
händelser efter läkarexamen 
som blev ingången till reumato-
login. Det första var att Roger 
hamnade som sommarvikarie i 
Kalmar på medicinavdelningen 
där också reumatologi ingick. 
Reumatologerna Lars Sköld-
stam och Bengt Lindell kunde 
ägna tid åt den unge doktorn 
som blev omhändertagen på ett 
fint sätt, och de kom varandra 
närmare när många av persona-
len var lediga. Händelse två var 
att Roger längtade tillbaka till 
Skåne och en bekants mamma 
i Trelleborg, Miriam Carlsson, 
råkade kunna erbjuda honom en 
plats.

− Åter den bästa förebild 
man kan tänka sig. Alltså var 
det slumpvis öppna dörrar och 

förebilder som gjorde mitt val, 
konstaterar Roger.

Att Roger Hesselstrand valde 
just systemisk skleros beror 
kanske på att sjukdomen passar 
hans personlighet på något sätt.

− Det är inte bra för mina 
patienter att sjukdomen är svår, 
men det ökar min motivation 
att göra så bra det går för dem 
och för verksamheten i Lund. 
I Lund råder ordning och reda, 
det finns en struktur för om-
händertagandet som passar mitt 
kanske lite fyrkantiga sätt att 
vara.

För forskningen om systemisk 
skleros har forskarna i Lund 
hittat en egen nisch där de valt 
kohort, det vill säga en grupp 
patienter, som de har bra koll på 

”Det är inte bra för 
mina patienter att 
sjukdomen är svår, 
men det ökar min 
motivation att göra 
så bra det går för 
dem och för verk-
samheten i Lund.”

ForSkNINg – SySTEMSIk SkLEroS
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och följer över lång tid, vilket 
är unikt. Kanske känns det som 
man utomlands valt patienter 
mer av en slump.

CoMP att jämföra med
Inom forskningen finns det två 
riktningar som Roger tycker är 
mest spännande just nu. Den 
första är att de under lång tid 
undersökt den molekyl som 
kallas COMP.

− Vi vet hyfsat bra hur den 
biomarkören fungerar. Därför 
kan vi använda den för att jäm-
föra och utvärdera molekyler 
som kan ha med fibros att göra.

Det andra är ett gott sam- 
arbete med magnetkamerahjärt- 
gruppen på klinisk fysiologi- 
avdelningen. Tillsammans  
tittar de på förändringar i hjär-
tats och lungornas cirkulation 
för att finna tecken på pulmonell 
arteriell hypertension (PAH), 
eller för att kartlägga den.

− Vi vill finna de patienter 
som kommer att utveckla PAH 
för att kunna ställa diagnos lite 
tidigare och så snabbt som möj-
ligt sätta in förebyggande medi-
cinering.

Rogers största förhoppning 
inom yrket är att få vara delaktig 
i processen som testar läkemedel 
och finna rätt person för rätt 
läkemedel som botar systemisk 
skleros. 

− Kanske uppfylls den dröm-
men om 10–20 år. Det hoppas 
jag få vara med om under mitt 
arbetsliv, säger Roger.

Livet består också av fritid
För Roger Hesselstrand är det 
viktigt att få röra på sig. Då är 
det att promenera, springa eller 

cykla som gäller. Inte minst när 
han far på semester exempelvis 
till Spanien, då det blir långa 
promenader och utflykter var-
vat med god mat från trakten. 
Och då har Roger kombinerat 
avkopplingen med ett annat 
intresse, nämligen att laga enkel, 
god och varierad mat.

Hemma värnar han om att ha 
det fint omkring sig, han pysslar 
gärna, gillar inredning och att 
umgås med vänner. När det blir 
läsdags kan det lika väl bli fin- 
litteratur i form av klassiker som 

en deckare av Jussi Adler-Olsen.
Roger är lite av en allätare vad 

gäller musik. Han trivs med att 
lyssna till opera men har inte 
något emot pop. Den senaste 
konserten han var på var en  
musikal med Andrew Lloyd 
Webberlåtar.

Lag- eller racketsporter avnju-
ter Roger helst framför TV.

− Ishockey och fotboll tycker 
jag är kul och favoriten är  
Liverpool. Och för dem går det 
ju bra just nu, avslutar Roger 
Hesselstrand.

Rogers största förhoppning inom yrket är att få vara delaktig  
i processen som testar läkemedel och finna rätt person för rätt  
läkemedel som botar systemisk skleros. 

PorTräTT
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Att stå i fiskaffär för det såg så roligt ut att ta i fisken! Det lockade Gunnel Sandqvist som riktigt 
litet barn. Inte visste hon då att hon skulle bli arbetsterapeut, inte heller att hon skulle forska 
och komma att betyda mycket för personer med systemisk skleros.

men flickan växte upp och 
i gymnasiet stod det klart för 
henne att hon ville arbeta med 
människor på något sätt. Första 
steget blev sjukvårdsbiträde. 
Gunnel flyttade som 20-åring 
till syskonen som bodde i Lund. 
Hon arbetade ett halvår på  
kirurgi- och neurologiavdel-
ningarna, men hon kände sig 
ännu inte mogen den typen av 
jobb. Under en sommar var hon 
terapibiträde på ett äldreboende.  
Där träffade hon en trevlig 
kvinna som uppmanade henne 
att söka till den första arbets- 
terapiutbildningen i Lund. 

− Önskan att bli arbetstera-
peut slog rot. Jag tillhörde den 
första kullen som gick ut och 
då visste jag att jag hamnat rätt, 
berättar Gunnel.

Fortfarande reumatologen 
Praktiken på reumatologen  
betydde att Gunnel var fast.

− Kåre Berglund förstod 
teamarbetes förtjänster, och han 
förstod att arbetsterapeuten var 
en viktig del av teamet. Det var 
patientens behov vi lyssnade till. 
Vad ville patienten?

Gunnel hade tidigare arbetat 
på avdelningar där teamarbete 
inte existerade och det passade 
inte henne. Första året på reu-

matologen vikarierade Gunnel 
på barnreumatologen. Men när 
det blev en fast tjänst på vuxen-
reumatologen sökte hon den.

− På barnavdelningen jobbade 
vi mycket med motivation. Det 
kunde vara viktigare med den 
roliga lekterapin än att träna 
händerna hos arbetsterapeuten. 
Barnen förstod inte alltid varför 
de skulle ha en ”hel resväska” 
med hjälpmedel med sig till 
toaletten. De tog hellre hjälp av 
andra, medan vuxna såg vinster 

av hjälpmedel på ett annat sätt.
Att Gunnel blev kvar i Lund 

och på reumatologen har flera 
orsaker. Även om hon under 
några perioder arbetat på andra 
ställen har hon aldrig släppt sin 
tjänst. Hon trivs i Lund, trivs på 
reumatologen med teamarbete, 
har tre barn som trivts i sina 
skolor och en man med ett fint 
arbete på kulturskolan.

− Det fanns och finns ingen 
anledning till flytt. Reumatolo-
gin har inte stått stilla och det 

− Det viktigaste med forskning  
är att hjälpa individen

Text Yvonne Enman Foto Privat

Gunnel bestämde sig redan i gymnasiet för att hon ville arbeta 
med männiksor. Efter olika arbeten inom vården hittade hon så  
småningom sin nisch som arbetsterapeut. 

PorTräTT
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har alltid funnits möjligheter att 
utveckla mitt arbete. Och vårt 
reumatologhus är ett fantastiskt 
hus att arbeta på.

Gunnel Sandqvist har kom-
pletterat med nya utbildningar 
vartefter utvecklingen gått fram-
åt. I samband med sin  
magisterutbildning hade hon 
en handledare inom psykiatrin 
som hittade rätt knappar, de som 
kittlade nyfikenheten och viljan 
att gå vidare. Tillsammans med 
Anita Åkessons förmåga att  
involvera övrig personal i  
kliniken och teamet påbörjades 
arbetet med att utvärdera fråge-
formulär för handens funktion.

Hantera vardagen
− Intresset för sklerodermi 
började under 1990-talet. En 
hotande sjukdom där kvalitets- 
arbete är så viktigt för att  
påverka patienternas vardag. 
Händerna!

I det arbete som ledde till 
Gunnels disputation 2004 utgör 
frågeformulär och det handtest 
som fått stor spridning och som 
fortfarande används, HAMIS 
(Hand mobility in scleroderma), 
en stor del. 

− Det viktigaste med forsk-
ning är att hjälpa individen. 
Men det är inte bara handreha-
bilitering som är viktigt vid sys-
temisk skleros, rehabiliteringen 
ska fokusera på vardagen och 
hur tröttheten och energibristen 
ska kunna bemästras för att man 
ska få det liv man vill med sina 
förutsättningar.

Nu är Gunnel docent, en av 
två docenter i arbetsterapi på 
sjukhuset. Med sig har hon all 
den patienterfarenhet hon fått. 

Hon uppskattar att få vara med 
på patienternas resa och att till 
en del kunna påverka det dagliga 
livet.

− Arbetsterapi i ett nötskal!

Bara vara
Gunnel prioriterar familjen som 
alltid varit en källa att hämta 
kraft och välmående ur. Nu har 
hon förutom sina tre barn också 
barnbarn att pyssla med. 

Att skapa är vad Gunnel upp-
skattar att göra. Hon fortsätter 
som alltid att sy, sticka och hant-
verka, oftast med garn och tyg. 
Just nu står dockkläder i fokus.

− Göran Lundborg som är 
handkirurg brukar poängtera 
vikten av att göra saker med 
händerna för att stimulera  

− Det viktigaste med forskning  
är att hjälpa individen

Fakta

Ortos är ett stödjande  
bandage som ska minska 
smärta samt underlätta  
rörelse och aktivitet.

hjärna. Det ger en meditativ 
känsla att sticka.

För Gunnel fungerar det att 
bara vara, att stilla lyssna på 
fåglar, att vara i naturen. Ofta 
tillbringar hon semestern i fri-
tidshuset utanför Alingsås, eller 
i Bohuslän med klippor och när-
heten till havet. Naturen igen, 
och lugnet.

− Blir det utrikesresa priorite-
rar jag upplevelsesemestrar  
som den till Alhambra utanför  
Malaga som var en riktig höj-
dare.

En annan meditativ upplevelse 
är att gå på konsert med klassisk 
musik.

− Jag behöver inte kunna  
något om musiken utan vill bara 
njuta. Att lyssna till gamla  
godingar som Paul Simon känns 
inte heller fel. Musiken finns 
alltid närvarande hemma hos 
oss, min man är gitarrpedagog, 
säger Gunnel Sandqvist.

 

”Intresset för 
sklerodermi bör-
jade under 1990- 
talet. En hotande 
sjukdom där kva-
litetsarbete är så 
viktigt för att  
påverka patienter-
nas vardag.  
Händerna!”

Tack! 

Ett stort TACK till Riks- 
föreningen för SLE vill vi 
sända via Bulletinen. 
 
De gjorde den 12 maj till en 
trevlig och givande dag med 
mycket bra föreläsare i  
Göteborg.
 
Anna-Lena,   
Elizabeth och  
Kerstin 
 

Foto Irene Larsson

PorTräTT
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Den sjukdom som tidigare kallades sklerodermi benämnes numera systemisk skleros  
eftersom det är en sjukdom som kan drabba flera inre organ och inte enbart huden som  
den ursprungliga beteckningen antyder.

Systemisk sklerosforskning i Lund  

Text Tore Saxne Foto Eva Nordin

frank wollheim inspirerade 
mig att bli reumatolog då jag 
som ung läkare arbetade på 
medicinkliniken vid Allmänna 
sjukhuset i Malmö i mitten av 
1970-talet. Genom sitt genuint 
patientorienterade förhållnings-
sätt i kliniken blev han en före-
bild. Mina första kontakter med 
patienter med komplicerade reu-
matiska sjukdomar fick jag under 
hans kvalificerade vägledning. 
Frank intresserade sig redan 
på den tiden för patienter med 
den gåtfulla och svårbehandlade 
sjukdomen sklerodermi/syste-
misk skleros. Han insåg tidigt 
det som nu är väletablerat, näm-
ligen att det är en systemsjukdom 
och att forskning och behandling 
borde anpassas därefter.

Pionjär på flera sätt
När Frank Wollheim år 1982 
tillträdde professuren i reumato-
logi i Lund startade han flera nya 
forskningslinjer varav en inrikta-
des på systemisk skleros. Redan 
under tiden i Malmö hade Frank 

insett att för att driva klinisk 
forskning krävs att de patienter 
man träffar i kliniken följs upp 
på ett standardiserat sätt. Detta 
är nödvändigt för att man ska 
kunna utvärdera nya sjukdoms-
markörer för prognosvärdering, 
för uppföljning av ny behand-
ling eller för att i samarbete med 
grundforskare utreda orsaker till 
sjukdomen och identifiera sjuk-
domsmekanismer. Här var Frank 

en pionjär inom flera områden 
inom reumatologin. Ett utmärkt 
exempel är systemisk skleros där 
han engagerade en doktorand, 
Anita Åkesson, vilket ledde fram 
till den första disputationen om 
denna sjukdom vid kliniken år 
1989. I avhandlingen redovisa-
des resultat avseende de första 
hundra patienterna som följts 
vid kliniken. Denna grundläg-
gande studie har fortsatt och 

Kort historik

Tora saxne är överläkare och professor i reumatologi  
vid Universitetssjukhuset i Lund

HisToRik

Professor emeritus Frank Wollheim ses ofta på konferenser  
och inte sällan som föredragshållare.
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patienter har kontinuerligt 
inkluderats och nu närmar sig 
antalet patienter som följts  
i Lund ett tusen. För denna 
svåra, men relativt ovanliga sjuk-
dom, är det ett unikt patient-
material även med internatio-
nella mått. Detta har givit för-
utsättningar för en rad projekt 
i Lund, men också för ett stort 
antal nationella och internatio-
nella samarbeten, vilka på sikt 
förväntas leda till nya effektivare 
behandlingsalternativ.

Bäddat för fortsättning
Docent Anita Åkesson ledde 
arbetet fram till sin pensionering 
och därefter har docent Roger 
Hesselstrand, som disputerade 
2003, övertagit ledningen av 
gruppen. I denna forskargrupp 
ingick fram till pensioneringen 
även docent Agneta Scheja, som 
Frank lärde känna i Malmö  
under hennes avhandlingsarbete 
inom en annan medicinsk disci-
plin, och senare lyckades rekry-
tera till reumatologin. Izabela 
Bartosik rekryterades redan  
under tidigt 90-tal som läkare 
och har varit en betydelsefull 
kugge i framförallt det patient-
orienterade arbetet. En viktig 
medarbetare i forskargruppen 
sedan många år är docenten i 
arbetsterapi Gunnel Sandqvist, 
som driver projekt inriktade på 
handfunktion och arbetsför-
måga. Gunnel och docent Dirk 
Wuttge, som fick sin grundläg-
gande forskarutbildning i Stock-
holm, samt Kristofer Andréas-
son, som disputerade i Lund 
2013, är nu tillsammans med 
Roger Hesselstrand de seniora 
medlemmarna i forskargruppen.

rIkSFÖrENINgEN SMåkärLSVaSkULIT

Riksföreningen småkärlsvas-
kuliter inom Reumatikerför-
bundet höll sitt årsmöte på 
förbundets kansli i Stockholm, 
lördagen den 10 mars 2018. 
 
Inför årsmötet informerades 
medlemmarna om att deras för-
ening, deras röst och möjlighet 
att påverka riskerade att tystna. 
Detta på grund av vikande in-
tresse från föreningens medlem-
mar. Efter tio års arbete avise-
rade resterna av tidigare styrelse 
att man inte längre stod till för-
fogande för omval. Trots dessa 
farhågor blev deltagarantalet 10 
medlemmar, vilket är mindre än 
9 procent av föreningens med-
lemsantal.

Ny styrelse
Kallelse och dagordning var 
utformad så att mötet kunde 
välja ny styrelse och därefter 
fortsätta som tidigare. Eller att 
mötet kunde besluta om att 
föreslå Reumatikerförbundets 
förbundsstyrelse att förklara 
föreningen vilande, enligt stad-
garnas §14.6.

När frågan om val av styrelse 
kom upp fanns där ingen som 
var villig att ingå i den. Det 
förekom två förslag till beslut. 
Förslag ett, att en arbetsgrupp 
på tre personer skulle väljas. 
Förslag två, att mötet beslutade 
föreslå förbundsstyrelsen besluta 
att Riksföreningen småkärlsvas-
kuliter förklaras vilande. Efter 

omröstning fick förslag ett ingen 
röst och förslag två 10 röster.
Årsmötet beslutade därefter att 
uppdra åt den avgående arbets-
gruppen att vidta de åtgärder som 
krävs för att föreningen ska bli 
vilande.

inte nerlagd, men vilande
Tio års krävande arbete har varit 
möjligt på grund av den respons 
som medlemmarna från början 
gett verksamheten. Alla de vänner 
jag mött och den kunskap som 
verksamheten gett. Alla de läkare 
och forskare som ställt upp för 
riksföreningen, med tid och en-
gagemang, utan att begära något 
i gengäld. Jag riktar idag ett stort 
tack till er alla.

Det har varit fantastiska tio 
år som varit möjliga tack vare 
medlemmarnas stöd och intresse. 
Nu har medlemmarna valt andra 
prioriteringar och det är svårt att 
upprätthålla ett önskvärt enga-
gemang och motivera vårt vidare 
engagemang.

Årsmötets beslut behöver inte 
betyda att Riksföreningen små-
kärlsvaskuliter upphör att existera 
i framtiden. Förbundsstyrelsens 
beslut innebär att föreningen blir 
vilande och de ekonomiska resur-
serna reserveras i fem år.

Vårt hopp
Om någon eller några medlemma 
känner sig manade att återuppta 
arbetet med föreningen, så är det 
bara att kontakta Reumatikerför-
bundets kansli. Därefter kalla till 
ett nytt årsmöte för att bilda ny 
styrelse och återuppta verksam-
heten.

Småkärls- 
vaskuliternas  
röst har tystnat
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koST – SySTEMSIk SkLEroS

Mage, tarm och kost  
vid systemisk skleros  
 Systemisk skleros är en systemisk sjukdom. Med detta menar vi att sjukdomen inte enbart 
engagerar huden, utan även andra organsystem. Det innebär också att sjukdomen kan drabba 
samma organ på flera olika sätt.

Munhåla
gastrointestinalkanalens 
viktigaste uppgift är att ta hand 
om den mat vi äter. Redan här 
spelar munhålan en viktig roll. 
Genom att tugga maten väl  
underlättar vi kroppens fortsatta 
omhändertagande av det vi  
stoppar i munnen. Vi gör det 
också enklare för matstrupen att 
svälja maten. Detta är särskilt 
viktigt om salivproduktionen är 
nedsatt. 

Vid sklerodermi kan ansiktets 
hud bli så fibrotisk (förtjockad 
och därmed stel) att tuggfunk-
tionen försämras. Muntorrhet är 
också vanligt, dels som ett led i 
sjukdomen och dels som en bi-
verkan till olika mediciner.

För den som har systemisk 
skleros är det viktigt att tugga 
maten ordentligt – därför är lätt-
tuggad mat att föredra framför 
blomkål och äpple. Likaså  

rekommenderar jag gärna  
patienter att ha regelbundna 
kontakter med sin tandläkare. 

Matstrupe
Matstrupen är ett muskulärt 
organ. Den hjälper oss att föra 
maten genom bröstkorgen och 
förhindrar att maginnehåll tar 
sig upp mot munhålan.

Vid sklerodermi är funktionen 
i detta organ nästan alltid för-
ändrad. Vid tidig sjukdom ses 
ofta inte samordnade (dyskoor-
dinerade) rörelser som kan göra 
det svårt att svälja. Vid etablerad 
sjukdom är det vanligare att  
motoriken försvagas, vilket  
i vissa fall kan resultera i mindre 
uttalade besvär.

Orsakerna till matstrupens 
dåliga funktion vid sklerodermi 
är inte helt klarlagda, men kan 
orsakas av autoantikroppar som 
stör nervsignalering. Vi vet också 

att fibrosomvandling äger rum  
i matstrupen. Det finns dess-
utom rapporter om något som 
liknar Raynauds fenomen i 
matstrupen, vilket skulle kunna 
förklara varför en del patienter 
känner obehag när de till exem-
pel äter glass.

Förändrad matstrupsfunktion 
kan orsaka både sväljningsbesvär 
och sura uppstötningar.

Därför är det viktigt att låta 
måltider ta tid, att välja mat för 
vilken man har aptit och vara 
avslappnad vid måltid. Mot 
sura uppstötningar är omepra-
zol ett viktigt läkemedel. Men 
omeprazol ensamt är inte till-
räckligt – läkemedlet minskar 

Text Kristofer Andréasson

Fakta

Gastrointestinalkanalen = 
mag- och tarmkanalen

kristofer andréasson är reumatolog och nybliven  
docent vid Skånes universitetssjukhus, Lund.

Bulletinen nr 2 2018-ny form - kopia.indd   16 2018-06-07   14:11:59



17

koST – SySTEMSIk SkLEroS

inte mängden uppstötningar, 
men gör dem mindre sura. Livs-
stilsråd, inklusive undvikande av 
horisontalläge timmarna efter 
måltid, är också viktiga.

Magsäcken
Magsäcken är ett tänjbart organ 
som fungerar som en reservoar 
för maten. Magsäcken gör det 
möjligt för oss att äta en större 
måltid än vad våra tarmar hade 
klarat av att ta emot direkt. När 
vi äter fet mat får magsäcken 
signaler att låta maten stanna i 
magsäcken en längre tid.

För personer med sklerodermi 
kan tömningen av magsäcken 
vara för långsam. Det kan inne-
bära ökade besvär med sura 
uppstötningar, illamående och 
olycklig mättnadskänsla.

Men det är ofta viktigt att för-
säkra sig om ett ordentligt en-
ergiintag och fettrika produkter 
är i detta perspektiv bra - men 
kan i vissa fall öka besvären med 
tidig mättnadskänsla.

Personer med sklerodermi drab-
bas inte sällan av telangiektasier, 
vidgade blodkärl, i huden. Hos 
en liten grupp sker en liknande 
typ av förändring även i mag-
säcken. Dessa vidgade kärl är 
ibland lättblödande. För att både 
diagnostisera och behandla dem 
är gastroskopi en viktig under-
sökningsmetod.

Tunntarm
I tunntarmen absorberas majo-
riteten av det vi äter, både mat 
och läkemedel. Tunntarmens 
rörelser koordineras via ett eget 
nervsystem, det enteriska nerv-
systemet, som står i förbindelse 
med hjärnan. Vi kan inte styra 

dessa rörelser med vår vilja, men 
motoriken påverkas av om vi 
är stressade, avslappnade eller 
smärtpåverkade.

Vid systemisk skleros kan  
förutsättningarna för välkoordi- 
nerade tunntarmsrörelser vara 
nedsatta. Förändrade tarmrörel-
ser kan orsaka både smärta samt 
innebära att bakterier från grov-
tarmen når upp till tunntarmen. 
Sådan bakteriell överväxt i tarm 
kan öka smärtsam gasbildning 
i tarmen och orsaka diarréer. 
Ibland kan personen drabbas av 
nytillkommen laktosintolerans.

Ibland kan antibiotika, åtmin-
stone tillfälligt, bota bakteriell 
överväxt i tunntarm. 

Mot både buksmärta och  
illamående finns det studier 
som visat att så kallad ”low 
FODMAP”-diet kan minska 
symtom. Low FODMAP-mat 
är livsmedel som har låga nivåer 
av vissa typer av sockerarter, som 
annars kan orsaka jäsning i tar-
men. De flesta dietister kan idag 
vara behjälpliga att introducera 
low FODMAP-diet.

ändtarm
Ändtarmsöppningen, analsfink-
tern, är en mycket komplicerad 
biologisk ventil. Även denna kan 
drabbas av fibros och ändrad 
muskelfunktion. Anal inkonti-
nens i olika grad är ett relativt 
vanligt fenomen hos personer 
med systemisk skleros. Det är 
viktigt att man som patient 
berättar för sin läkare om man 
har sådana problem. Behandling 
kan inkludera injektion av hyal-
uronan (kallas också hyal- 
uronsyra) men också moderna  
kolinnehållande, luktfria blöjor.

Fakta

Nyttig mat – en förutsättning 
för att mat kan anses vara 
nyttig vid systemisk skleros 
är att den låter sig tuggas 
och sväljas!

Att utesluta mjölk är ett 
konkret råd som har hjälpt 
många patienter och för vil-
ket vetenskapligt underlag 
finns.

Morfinpreparat påverkar 
tarmkanalen och kan ge  
förstoppning.

Terapiresistenta besvär från 
matstrupe och magsäck bör 
utredas med gastroskopi.

Även patienter med syste-
misk skleros kan drabbas 
av andra sjukdomar. För-
ändrade avföringsvanor bör 
alltid föranleda diskussion 
om koloskopi alldeles oav-
sett samtidig sklerodermi-
diagnos.

Viktig  
information!
 

l Subventionerad tandvård
Personer med diagnosen 
systemisk skleros kan vara 
berättigad till kraftigt  
subventionerad tandvård 
enligt § 3 a i tandvårds- 
förordningen.
 
l Sklerodermi finns med 
som en diagnos http://www.
socialstyrelsen.se/publi-
kationer2012/2012-12-12/
sidor/default.aspx 
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hon bad alla att lägga ena  
handen i knät och den andra på 
magen. Sedan skulle vi andas 
och blunda. Känna hur andning-
en fick magen att röra sig. 

Hon menade att vi behöver se 
hela vår kropp eftersom nutri-
tion är kopplat till hur vi mår 
både fysiskt och psykiskt. Ett 
sätt att förbättra nutritionen 
är enligt henne att arbeta med 
Mindfulness. Det dämpar stress, 
ångest och depression.

Näringstillförsel
Då så många som 90 procent 
med SSc på ett eller annat vis 
har svårigheter med mage/tarm 
så är nutrition en viktig sak att 
ta hänsyn till.

De här sakerna kan göra att du 
bränner fler kalorier utan att du 
egentligen vill det: 
•  Har du besvär med andningen 
eller hosta?
•  Är inflammationstakten hög 
i kroppen? Är din SSc väldigt 
aktiv? 
•  Är du deprimerad eller  
orolig? 
•  Lider du av fatigue (den  
speciella tröttheten som följer 
med sjukdomen)? 
•  Har du besvär med tänder, 

mun, saliv eller ont i munnen? 
•  Har du besvär med händerna? 
•  Har du besvär med matin-
toleranser? 
•  Har du besvär med diarré?
Om du har sådana problem så 
kan du behöva många extra ka-
lorier för att må bättre.

Några råd från Lesley ann
För att vi ska tillgodogöra oss 
maten är tuggning och saliv 
viktigt. Det är därför tand- och 
munhälsa är speciellt viktigt. 
Lesley Ann tipsade om att be 
tandläkaren använda redskap 
som är avsedda för barn. De 
får kanske bättre plats om det 
är svårt att gapa. Om man har 

symtom på glutenintolerans är 
det viktigt att göra ett test innan 
man utesluter gluten. Det pågår 
studier där man tittar på sam-
banden mellan SSc och gluten.

FODMAP är den diet hon 

Text Monica Holmner

kostföreläsning på konferensen

Fakta

FODMAP är en kostbehand-
ling som bland annat rekom-
menderas vid IBS (Irritable 
Bowel Syndrome, en tarm-
sjukdom). Nu finns studier 
som Kristofer Andréasson 
visade att det kan hjälpa  
mot ballongmage och smär-
tor även vid SSc. Lesley Ann 
visade samma sak.

På världskonferensen i Bordeaux fanns flera olika inslag som hade med kost att göra.  
Lesley Ann startade sin föreläsning på ett helt annorlunda sätt än vanligt. 

För att vi ska tillgodogöra oss maten är tuggning och saliv viktigt.  
Det är därför tand- och munhälsa är speciellt viktigt, menar Lesley Ann.

monika Holmner är ordförande  
i riksföreningen för systemisk skleros.
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Om avhandlingen i förra numret
Redaktionen fick en läsar-
fråga som vi ställde till Cecilia 
Lourdudoss.

Varför valde du just sjuk- 
domarna RA och SLE för din 
avhandling?

”Jag har en bakgrund inom 
folkhälsonutrition och därmed 
är jag väldigt intresserad av 
kostens betydelse på popula-
tionsnivå. RA är en folk- 
sjukdom som drabbar cirka  
1 procent av befolkningen och 
därför är det en stor folkgrupp 
som drabbas.

Innan jag registrerades 
som doktorand arbetade jag 
som (FoU-) Forsknings och 

Utvecklings-praktikant vid En-
heten för klinisk behandlings- 
forskning, inflammationssjuk_ 
domar (ClinTRID) där forsk-
ning kring bland annat RA och 
SLE bedrevs. Jag fick veta att 
det fanns insamlade data  
sedan flera år tillbaka om RA- 
och SLE-patienters kostvanor 
som var tillgängliga. Jag blev 
snabbt intresserad av att koppla 
dessa data med behandlings-
respons för att undersöka om 
kosten har ett samband med 
behandlingsresponsen hos dessa 
patienter. Min handledare (pro-
fessor Ronald van Vollenhoven) 
var öppen och positiv till för-

slaget och därmed började jag 
skriva min projektplan. Dess- 
utom vet jag att många reumati-
ker blir nyfikna på den nutritio-
nella aspekten och undrar om de 
behöver lägga om kosten, tyvärr 
finns inga tydliga svar på detta, 
men genom att undersöka asso-
ciationen mellan kostintag och 
sjukdomsbild/behandlingsutfall 
hos större grupper kan man få 
en klarare översikt av kostens 
betydelse.

Det känns bra att ha varit del-
aktig i ett projekt som inte bara 
har intresserats av forskare och 
reumatologer, utan även patien-
ter!”

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.

koST – SySTEMSIk SkLEroS

och många andra rekommen-
derar tillsammans med råd om 
att dra ner på fibrer vid problem 
med det. 

Som avslutning talade hon om 
vikten av att bibehålla vätske- 
balansen. Det är bättre att dricka 
små klunkar, även för att det 
håller munnen fuktig. Kanske en 
klunk varje timme.

En annan sak som kan vara 
bra att tänka på är att det är vik-
tigt att inte vänta för länge med 
att äta. Hellre många små mål 
och försök att göra måltiden till 
en lugn och njutningsfull stund.

Råd från Lesley Ann Saketkoo runt måltiden

Det finns många olika saker som spelar in när vi äter.
 
•   Vilken tid på dagen 

•   Hur mycket mat 

•   Kombinationen av föda 

•   Hur maten är tillagad (kokt, stekt, friterad...) 

•   Texturen (hel, mixad, skuren, puré...) 

•   Tiden vi tuggar och hur vi tuggar 

•   Kryddor som påverkar matupptaget (kummin vs chili) 

•   Fysisk aktivitet (att röra på sig är viktigt)
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Forskningsanslag 

Carina Boström
Systemisk skleros/
sklerodermi

anslag: 100 000 kronor.
Uppgift: Fysisk aktivitet och 
träning är viktiga delar av 
behandlingen vid systemisk 
skleros bland annat på grund 
av att den medför nedsatt 

fysisk funktion, men också på 
grund av den ökade risken för 
hjärt-kärlsjukdom. Rutiner för 
hur patienter med systemisk 
skleros ska mätas över tid 
gällande bland annat fysisk 
aktivitet och fysisk funktion 
kan komma att utvecklas.
Betydelse: Forskningen  

kommer att ha stor betydelse 
för vården av patienter med 
systemisk skleros. Utifrån  
resultaten från studierna kom-
mer anpassade personcentre-
rade program med fokus på 
fysisk aktivitet och träning att 
kunna utvecklas.

annica Nordin
Systemisk skleros/
sklerodermi

anslag: 100 000 kronor.
Uppgift: Att förstå varför pa-
tienter med systemisk skleros 
har en ökad risk att drabbas av 
hjärt- och kärlsjuklighet, samt 
hur detta påverkar livskvalitet 
och funktion. Man ska också 

undersöka hur bland annat 
fysisk aktivitet, funktion 
och livskvalitet förändras 
i ett längre perspektiv och 
studera om strukturerad  
träning kan påverka detta.
Betydelse: Att hjärt- och 
kärlsjukdomar är vanligare 
hos patienter med systemisk 
skleros är ett relativt nytt 

fynd. En ökad förståelse för 
hur denna patientgrupps sjuk-
lighet samverkar kommer inte 
bara att kunna förbättra omhän-
dertagandet av patienter utan 
även ge en ökad förståelse för 
mekanismerna bakom kardio-
vaskulär sjukdom i befolkning-
en i allmänhet.

dirk Wuttge
Systemisk skleros/
skelrodermi

Anslag: 75 000 kronor.
Uppgift: Forskning i syfte att 
kartlägga sjukdomen för små-
kärlssjukdom vid systemisk 
skleros. Forskningen är i sin 
begynnelse avseende mikroR-

NAs betydelse för småkärls-
sjukdomars uppkomst. 
Betydelse: Nyttan för patien-
ter med systemisk skleros 
förväntas kunna fås på sikt 
genom en ökad kunskap om 
sjukdomen. Mätningar av 
mikroRNA i blodet skulle 
kunna användas i bedöm-

ningen av risken att utveckla 
allvarliga kärlkomplikationer. 
MikroRNA har potential att 
bli en ny läkemedelsgrupp. 
Nya läkemedel som förbättrar 
livskvalitet och överlevnad för 
patienter med systemisk skleros 
är efterlängtade.

sYsTEmisk sklERos 

20

Betydelse: Förstå mekanis-
merna bakom de stora problem 
som patienter med systemisk 
skleros har från mag- och 
tarmkanalen. Jag vill kunna  
ge ett mer ordentligt svar på  
frågan ”Har det någon  
betydelse vad jag äter?”

kristofer andréasson
Systemisk skleros/
sklerodermi

anslag: 75 000 kronor.
Uppgift: Det övergripande 
målet är att studera samspelet 
mellan autoimmunitet respek-
tive fibros i relation till gast-

roimmunologiska processer. 
I förlängningen förstå hur 
gastroenterologiska interak-
tioner mellan människa och 
mikroorganismer påverkar det 
systemiska immunförsvaret 
och dess manifestationer vid 
reumatisk sjukdom.
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FoRskNiNg

Roger Hesselstrand
Systemisk skleros/
sklerodermi

anslag: 300 000 kronor.
Uppgift: Att bättre förstå 
sjukdomen och därigenom 

utveckla metoder för att möj-
liggöra tidig diagnos, förutse 
komplikationer, välja behand-
ling och övervaka sjukdoms-
processer.
Betydelse: Kunskaperna från 

dessa studier leder till ökad 
förståelse för sjukdomen  
och nya uppslag för projekt  
angående både uppkomst och 
utveckling av sjukdom och 
behandling.

kristina Åkesson
Osteoporos/ 
Benskörhet

Anslag: 100 000 kronor.
Uppgift: Syftet med studien  
är att undersöka dels om  
låggradig systemisk inflam- 
mation är kopplad till  

förändringar i benförlust, 
benstyrka och frakturer hos 
äldre, och dels om systemisk 
skleros är associerad med  
låg bentäthet hos svenska 
kvinnor.
Betydelse: Genom forskning-
en fås värdefulla kunskaper 

om genetiska och miljömässiga 
riskfaktorer för benskörhets- 
fraktur, och hur dessa påverkas 
av inflammation och metabolism 
(ämnesomsättning). Dessa ökade 
kunskaper kan i ett längre per-
spektiv utnyttjas för att förebygga 
förekomsten av benskörhet.

sYsTEmisk sklERos 

Utdelning till Reumatikerfonden 2018
till inflammatoriska reumatiska systemsjukdomar

Till forskning om    Kronor
SLE       1 570 000
SLE antifosfolipidsyndrom      350 000
SLE, Sjögrens syndrom, myosit      350 000
SLE, Sjögrens syndrom, systemisk skleros    150 000
SLE, RA         450 000
Sjögrens syndrom       825 000
Systemisk skleros       375 000
Systemisk skleros, benskörhet      100 000
Myosit         750 000
Myosit, RA        250 000
Vaskulit         500 000
Jättecellsarterit, RA       250 000
Systemiska systemsjukdomar      100 000

21

Maija-Leena Eloranta
SLE, Systemisk  
skleros/sklerodermi, 
Sjögrens syndrom.

anslag: 150 000 kronor.
Uppgift: Forskarnas uppgift  
är att studera samspelet mellan 

de celler som producerar  
proteiner som aktiverar  
immunsystemet att attackera 
den egna vävnaden, och hur  
interaktionen skiljer sig  
mellan friska och patienter 
med SLE. 

Betydelse: Förhoppningsvis  
ta fram mer anpassade och  
effektiva läkemedel för  
patienter med SLE och även 
andra autoimmuna reumatiska 
sjukdomar med överaktivt  
immunsystem.
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Fysisk funktion och aktivitet 
vid systemisk skleros
Som doktorand på Karolinska Institutet och specialistsjukgymnast på Karolinska  
Universitetssjukhuset kombineras det bästa av två världar. Jag kan forska på systemisk  
skleros (SSc) och får träffa patienter.

många har nedsatt muskelstyrka och muskelut-
hållighet, och konditionen är försämrad. Lung-
fibros och/eller pulmonell arteriell hypertension 
(PAH) kan orsaka aktivitetsbegränsningar på 
grund av andnöd/dyspné, som upplevs obehagligt 
och kan leda till mindre fysisk aktivitet och att 
man avstår från träning. Det är viktigt att veta att 
andnöd i sig inte är farligt. Att låta den hindra en 
från att ta promenader eller göra sitt träningspass 
leder på sikt till att man bara blir svagare och kla-
rar ännu färre aktiviteter. Det blir en ond spiral där 
inaktivitet leder till ökad dyspné även vid lättare 
aktivitet eftersom styrka och kondition förlorats.

Genom olika tester av muskeluthållighet, styrka, 
kondition och rörlighet i skuldra-arm kan  
resultaten användas för utvärdering av hur väl en 
behandling fungerar och för att följa en sjukdoms-
progress. Fördelen med att kombinera vård och 
forskning är att resultat från de olika undersök-
ningar som görs på patienterna inom ramen för 
sjukvården, även kan användas i forskning. Detta 
gör att kunskapen om SSc ökar och på sikt leder 
till bättre vård.

Use it or lose it
I min första studie undersöktes den självrapporte-
rade fysiska kapaciteten och aktivitetsnivå hos 106 
patienter med SSc och vi jämförde med en ålders- 
och könsmatchad kontrollgrupp. Deltagarna  

Text Henrik Pettersson

besvarade frågor om bland annat fysisk kapacitet 
(till exempel hur långt man kan gå/jogga/springa), 
vad som var begränsande faktorer, hur mycket man 
varit fysiskt aktiv och tränat samt tid man suttit 
stilla. Resultatet visade tydligt att SSc-gruppen 
hade lägre fysisk kapacitet och fler begränsande 
faktorer jämfört med kontrollgruppen. Endast 15 
procent av patienterna med SSc kunde jogga eller 
springa medan 46 procent i kontrollgruppen kla-
rade det. 

SSc-gruppen rapporterade fler begränsande 
faktorer för den nedsatta fysiska kapaciteten, van-
ligaste var nedsatt kondition, smärta, hjärt- eller 
lungsjukdom. Det var nästan dubbelt så många i 
SSc-gruppen som aldrig tränat minst 30 minuter 
per dag senaste året jämfört med kontrollgrup-
pen. Det fanns inga skillnader i hur fysiskt aktiva 
grupperna var eller hur mycket tid som man sut-
tit. Sammantaget verkar det som om bara cirka 20 
procent av patienterna uppnådde WHO´s  
rekommendationer för hälsoförbättrande nivåer av 
fysisk aktivitet och träning. 

Att nästan hälften av patienterna rapporterade 
att de aldrig eller bara oregelbundet tränat under 
minst 30 minuter per dag det senaste året är ned-
slående med tanke på hur viktigt det är med fysisk 
aktivitet och träning, framför allt vid reumatisk 
sjukdom. Rädsla eller osäkerhet om man kan träna 
kan bidra till inaktivitet. Det händer att patienter 

TräNINg oCH SySTEMSIk SkLEroS

Henrik Pettersson är doktorand vid Karolinska Institutet och  
specialistsjukgymnast på Karolinska Universitetssjukhuset.
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berättar att de blivit rådda att undvika att ta i så 
de blir andfådda eller att de till och med ska vila! 
För mig som sjukgymnast är det definitivt fel 
väg att gå. Det finns ett gammalt talesätt som jag 
verkligen gillar: Use it or lose it. En förmåga eller 
färdighet måste användas, annars försämras eller 
försvinner den. Det gäller i allra högsta grad styrka, 
uthållighet och kondition. Hos den som inte är 
fysiskt aktiv och tränar kommer förmågan gradvis 
att försämras och slutligen försvinna. Om man inte 
regelbundet tränar på att resa sig eller gå i trappor 
kommer det på sikt bli svårare att resa sig från toa-
letten, ta sig i/ur en bil, eller gå ner för trappan så 
man kan komma ut ur huset. Man tappar kraften 
och förmågan.

Träning fungerar
Att ha lungfibros eller PAH är inte ett hinder för 
fysisk aktivitet eller träning, det gäller bara att 
anpassa intensiteten under promenaden eller trä-
ningen. På Karolinska Universitetssjukhuset har vi 
en SSc-träningsgrupp med konditionsträning  
på cykel eller gåband samt styrketräning. Under 
träningen finns möjlighet för dem med svårare form 
av lungfibros/PAH att få syrgas, vilket underlättar 
för dem som har svårt att träna på vanliga gym.

Det här träningsupplägget är vanligt vid lung-
sjukdomar som KOL, lungfibros och PAH utan 
reumatiska inslag. Det roliga med att leda en sådan 
här grupp är att se osäkra, kanske lite rädda, del-
tagare efter ett par träningstillfällen våga ta i mer 
och klara tyngre belastningar. Att i slutet av termi-
nen kunna konstatera att patienten klarar dubbelt 
så stor belastning i benpressen eller inte har lika 
ont i armens leder visar att träning fungerar! 

Jag har varit med och skrivit en översiktsartikel 
om effekterna av konditions- och styrketräning 
vid SSc. Vi fann att patienter utan lungpåverkan 
tolererar både styrke- och konditionsträning väl. 
Förbättringar i muskelstyrka, kondition, hand-
funktion och aktiviteter i det dagliga livet samt 
livskvalité kunde ses hos studiedeltagarna. Hos 
patienter med lungpåverkan verkar det som om de 
också har positiva effekter av att delta i tränings-
studier. Längre gångsträcka, bättre livskvalité och 
ökad muskelstyrka är exempel på förbättringar som 
presenterats.

TräNINg oCH SySTEMSIk SkLEroS

Foto MostPhotos

”Patienter utan lungpåverkan 
tolererar både styrke- och  
konditionsträning väl.” 
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Fakta

Henrik Pettersson är en av dem som fått  
forskningsanslag från Stiftelsen Stig Thunes 
fond för vårdforskning.

sämre muskelfunktion 
I mitt andra doktorandarbete är det över 200 
patienter som fått sin rörlighet i skuldra-arm, 
muskeluthålligheten i skuldran och höften samt 
muskelstyrkan i benen testad. Ett syfte var att un-
dersöka om grad av lungsjukdom påverkade resul-
taten. Därför delades patienterna in i ingen-mild 
lungpåverkan och jämfördes med dem som hade 
måttlig-svår lungpåverkan. Vi undersökte även om 
det var några skillnader mellan begränsad samt 
diffus SSc. Resultaten från de genomförda testerna 
jämfördes också med olika referensmaterial. När 
det gäller rörligheten så fann vi att patienter med 
diffus SSc hade något sämre rörlighet i skuldra-
arm jämfört med dem med begränsad SSc. Patien-
ter med måttlig-svår lungpåverkan hade en sämre 
muskeluthållighet i både skuldra och höft än de 
med ingen-mild lungpåverkan. När vi jämförde 
testresultaten mot referensvärden så fann vi att  
patienterna hade en markant försämrad muskel-
uthållighet och muskelstyrka, framför allt de äldre 
patienterna. Patienter i åldern 70 år och uppåt 
hade bara cirka 1/3 av förväntad muskeluthållighet 
i både skuldra och höft. Att en så uttalad försäm-
rad muskeluthållighet påverkar individen negativt 
är inte svårt att förstå. Även benstyrkan var mar-
kant nedsatt hos alla patienter, framför allt de som 
hade måttlig-svår lungpåverkan.

Självhjälp
Vad kan man göra själv då? En bra början är att 
försöka öka den dagliga dosen av fysisk aktivitet. 
Ett bra mål är minst 30 minuter fysisk aktivitet 

varje dag, gärna promenader. Nu behöver man inte 
ta alla 30 minuter vid ett och samma tillfälle, det 
går bra att dela upp det i till exempel 15 + 15 eller 
10 + 20 minuter. Det viktiga är att göra något så 
all fysisk aktivitet är bättre än ingen. Ett annat bra 
träningsknep är att göra uppresningar från köks-
stolen. Gör några uppresningar varje gång du ska 
sitta till bords och försök göra några fler varje dag. 
Du kommer snart att märka att det går lättare. 
Försök att låta bli att använda armarna som hjälp, 
går det för lätt så byt till en lägre stol så det blir 
lite svårare, TV-soffan brukar vara lägre. Ett annat 
bra träningstips är trappgång som ger starkare ben 
och även ökad frihet då det gör det lättare att ta sig 
upp och ner mellan våningsplanen hemma, eller 
möjliggör promenad ute för den som har en trappa 
utanför porten. 

Precis som vid all träning, i synnerhet för perso-
ner med någon form av sjukdom, så bör man alltid 
starta försiktigt och gradvis stegra både mängden 
och intensiteten av träningen för att inte riskera 
skador. För den som är träningsovan, väldigt svag 
eller har dålig kondition kan det vara en bra idé att 
ta hjälp av en sjukgymnast, i synnerhet om man 
har svårare lungpåverkan.

Exempel på nyttig 
träning.  
 
Konditionsträning på 
motionscykel är skoj!

TräNINg oCH SySTEMSIk SkLEroS

Hemträning av benstyrka,  
uppresning från stol.
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Träna din hjärna lika  
mycket som din kropp
Jag har fått stroke två gånger och har varit tvungen att lära 
mig gå tre gånger. Efter min senaste stroke tog jag reda på att 
det är vanligare att få stroke om man har SLE. Det här innebär 
dock inte att alla som har SLE drabbas.

det är inte bara de som har 
stroke som kan ha problem med 
centrala nervsystemet (CNS) 
utan SLE angriper ibland även 
hjärnan och man pratar om 
SLE-dimma. Du kan uppleva 
minnesförluster mer än normalt 
och har svårt att koncentrera dig 
och hålla fokus. Vi behöver vara 
aktiva i vår hjärna eftersom vi 
enligt israeliska forskare också 
löper större risk att få demens.

Träna i vardagen
Jag har lärt mig mycket efter 
min senaste stroke om att man 
kan träna sin hjärna och utveck-
la den eftersom den är plastisk 
och formbar. Det jag har märkt 
är att träningsprogram och så 
vidare kan träna hjärnan i vissa 
aspekter, men att det är viktigare 
att träna den i det dagliga livet.

Jag gjorde listor av saker jag 
skulle minnas och skrev påmin-
nelselappar. Jag minns speciellt 
den första gången jag skulle gå 
och handla efter stroken. Det 
var en lapp med tre saker som 
jag visste att jag skulle glömma 

bort om jag inte hade dem 
nedskrivna. Jag tränar också 
mitt minne genom att försöka 
komma ihåg namnet på alla jag 
möter. Det är bara att försöka 
komma ihåg deras namn när 
man hälsar. Numer är det en stor 
utmaning även som frisk då jag 
arbetar på en skola med 1 100 
elever. Det är ganska jobbigt, 
men en bra träning för hjärnan.

Utmana dig själv
En annan träning som jag gjorde 
var att träna med hjälp av dator 
och enkla spel. Det tränade flera 
saker, och fick mig samtidigt att 

träna min finmotorik. Det som 
gav mest effekt var dock det jag 
gjorde i min dagliga kontakt 
med vardag och människor. Jag 
har hela tiden utmanat mig själv 
och försökt komma på olika sätt 
att rehabilitera kropp och hjärna. 
Jag har fortfarande vissa men 
som att jag till exempel inte kan 
svälja ordentligt och måste foku-
sera när jag äter.

Det finns mycket komplice-
rade saker som hjärnan styr utan 
att vi tänker på det. Vi kan till 
exempel läsa en bok samtidigt 
som vi går i en trappa. Om vi 
är påverkade antingen på grund 
av SLE eller stroke så behöver 
vi vara mer medvetna om att 
vi behöver träna vår hjärna och 
utmana den för att få den att 
fungera bättre. Du kan säkert 
hitta på saker som just du kan 
träna på som du behöver kunna i 
din vardag. 

Det är dock individuellt vad 
var och en behöver för att för-
bättra just sitt liv. Du kanske 
arbetar som trädgårdsarbetare. 
Träna hjärnan genom att me-
morera så många växter du kan 
och öka antalet hela tiden. Vill 
du öka svårigheten försök också 
träna in de latinska namnen. Du 
måste anpassa träningen efter 
vad just du behöver. Om du inte 
är fokuserad och utmanar din 
hjärna medvetet kommer du inte 
vidare. Genom att utmana kan 
du förbättra din livssituation.

Bengt Båvegård vice orförande  
i Riksföreningen för SLE.

MENTaL TräNINg
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Hundar bygger broar  
och minskar isolering

– hundarna ger mig jympapass precis som en  
fysioterapeut, och de ger mig glada skratt genom 
att de bjuder mycket på sig själva. Det som är bra 
med hund är att det aldrig finns några sura miner, 
det finns alltid någon som lyssnar och de har alla 
sin egen personlighet. De ger mig mycket glädje 
och jag träffar också många nya människor genom 
hundarna, säger Lena. 

Hennes symtom började komma redan i tonåren 
och diagnosen SLE, systemisk lupus erythemato-
sus, sattes vid 23 års ålder, tidigt 90-tal. 

Det var en jobbig tid innan hon visste vad det 
var som var fel. Då diagnosen är svår att ställa är 
det svårt att få svar i primärvården. Det blev många 
besök hos specialister inom reumatologi innan man 
kom fram till att det var SLE. 

– Idag har jag levt med sjukdomen så länge att 
jag inte längre tänker så mycket på att jag är sjuk, 
säger Lena. 

Tog tid att acceptera 
När diagnosen ställdes var det skönt att veta vad 
det var, men eftersom hon var så ung tog det tid 
att acceptera att det här var något som hon skulle 
leva med hela livet. Känslan att inte få bli frisk och 
att behöva tänka om i livet var en sorg. Att bilda 
familj, arbetslivet och resor som för många är själv-
klart krävde nu planering. 

På den tiden löd ofta rekommendationen att inte 
skaffa barn. Man trodde då att man kunde bli väl-
digt sjuk av graviditeten och att man kanske inte 
skulle klara av det. Det var ett tungt besked. 

Idag har Lena accepterat sin sjukdom och lagt 
mycket av sjukdomsbeskedet bakom sig. Men 
menar samtidigt att acceptansen även nu kan gå 

i vågor. Det kan finnas dagar som blir lite extra 
kämpiga. Lena måste bestämma och prioritera vad 
hon kan klara av att göra på en dag, hon vet att 
sjukdomen gör att det är svårt att hinna med lika 
mycket som en frisk person. 

– Jag sprider ut det jag ska hinna under flera  
dagar i veckan. Jag har blivit mer tillåtande mot 
mig själv och tvingar mig inte att göra saker som 

Text & Foto Petra Meyer Linderoth

PorTräTT

Jag brukar kalla min hund för min friskvårdskonsult, säger Lena Tholsson när vi sitter ner  
tillsammans i glasrummet, ett lugnt och mysigt litet rum på Reumatikerförbundets huvud-
kansli i Stockholm. Vi ska prata om livet, hur det är att leva med SLE och var man kan  
finna styrkan. 

– Hundar bygger broar mellan människor  
och minskar isolering, säger Lena.
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PorTräTT

Hundar bygger broar  
och minskar isolering

jag vet att jag inte orkar. Ibland har jag mer energi,  
men det är viktigt att försöka vara realistisk i tanke- 
sättet kring vad som är rimligt att orka med. 

Information skapar acceptans
Det var genom sin släkt som Lena kom i kontakt 
med Reumatikerförbundet. Då fick hon mer infor-
mation om sjukdomen, vilket gav henne trygghet. 

– Ju mer information man har ju mer kan man 
bearbeta och acceptera för att sedan kunna gå  
vidare till nästa steg. 

I juni 2012 började Lena arbeta på Reumatiker-
förbundet, bland annat som administratör för 
några av Reumatikerförbundets utbildningar, något 
som hon trivs med. 

– Här kan jag vara hundra procent mig själv. Alla 
förstår mig och jag har kollegor som är i samma 
situation. 

Lena skaffade sin första hund 1992, en schäfer 
som hette Love, med bra psyke för att kunna bli 
polishund. Tanken var att kunna använda hunden  
i yrkeslivet och inte bara som sällskapshund. Schä-
fern blev 12 år och hon fanns där även under  
perioden då Lena fick sin diagnos. 

– Det var en bra tröst att hunden fanns där. 
Hundar är lojala och känner när någon är ledsen. 
Love kunde komma och lägga sig nära mig, men 
hon gjorde också så att jag inte fastnade i för 
mycket fokus på sjukdomsbeskedet och det som 
kändes svårt och tungt.

Socialt liv med hund
Som många vet kan en reumatisk sjukdom gå upp 
och ner. Ibland känner man sig bättre och ibland 
sämre. Under tuffa dagar tvingade hunden Lena 
att vara social och gå ut. 

– Jag träffade många människor genom min 
hund, vilket var bra. År 2004 gick Love bort. Efter 
några år skaffade jag en ny hund tillsammans med 
min mamma. Tage, en Welsh corgi pembroke, han 
skulle bli en familjehund. Det var självklart för mig 
att skaffa en ny hund. Det är en livsstil att ha hund 
och livet blev tomt utan.

Nästa hund, Tösen, kom våren 2008, en Welsh 
corgi cardigan som hon hämtade i Danmark. Det 
blev Lenas egen hund och genom åren har hon 
skaffat ytterligare två hundar av rasen Coton de 

Tuléar, Kivi och Neo. Med hundarna tävlar Lena 
också vilket skapar glädje och energi. Hundintres-
set delar hon med sin mamma. Väl hemma från 
jobbet är Lena ofta mycket trött, därför är det bra 
att veta att någon finns i närheten som kan hjälpa 
till om det behövs. 

I hundkretsarna träffar Lena många andra som 
är reumatiker. 

– Det är nyttigt att göra något som inte fokuserar 
på att jag har det här problemet, det finns ju där i 
alla fall. Jag träffar personer med samma erfarenhe-
ter men vi fokuserar på något annat. Hundar byg-
ger broar mellan människor och minskar isolering.

Sjukdomen gör att Lena ibland kan känna sig 
utmattad, men viljan och glädjen i hundarna samt 
att de är beroende av henne gör att hon ändå orkar 
gå ut på promenader och sköta dem. 

Det gäller att välja rätt hund 
– Det kostar på att ha hund eftersom de kräver 
mycket tillsyn, men mina hundar behöver inte så 
mycket motion och de är anpassningsbara. De kan 
ligga i soffan en hel dag. Jag valde just dem efter-
som de är lättskötta och kan leva ett bra liv efter 
den livsstil som jag har möjlighet att erbjuda dem, 
det var ett medvetet val. Det är viktigt att också 
hundarna har det bra och är nöjda. Hundarna ger 
mig så mycket glädje. Jag skulle inte kunna  
ge upp varken arbetslivet eller mina hundar de är 
viktiga delar i mitt liv och ger mig styrka.

Fredrik Steen, erfaren hundcoach:  
Hur anser du att hunden kan ge  
styrka i livet för människor som  
lever med sjukdom? 
– Hunden ger styrka och glädje till alla män-
niskor som tycker om hundar. Är man då dess- 
utom sjuk så skulle jag våga påstå att en hund 
kan göra underverk ifråga om välmående. En 
hund har fantastiska förmågor att kunna känna 
av ägaren och anpassa sig. En välmående hund 
är dig alltid lojal och gör dig glad, tröstar dig, 
och ser till att du faktiskt vill röra på dig även 
om det är tungt. En hund i sitt liv gör med all 
säkerhet ens livskvalitet högre. Hundar,  
oavsett ras eller blandras, är helt enkelt fantas-
tiska på många och ibland obeskrivliga sätt.  

Foto Linus N
ilsson

Bulletinen nr 2 2018-ny form - kopia.indd   27 2018-06-07   14:12:10



28

FoRskNiNg

Vaskuliterna gäckar forskarna
Trots decennier av forskning vet vi fortfarande inte varför systemiska vaskuliter* uppkommer. 
Vi vet ganska lite om vad som händer i kroppen på molekylär nivå. Vi kan inte förutsäga vem 
som kommer att få ett återfall, eller när, och det saknas specifik behandling. Det finns med 
andra ord massor kvar att ta reda på och med stöd från Reumatikerförbundet kan vi komma 
närmre svaren på dessa frågor.

systemiska vaskuliter är ett 
samlingsnamn för en grupp svåra 
sjukdomar där en skadlig in-
flammation uppkommer i blod-
kärl. Sjukdomarna är ovanliga, 
men tillsammans utgör de ett 
stort medicinskt problem. Alla 
organ i kroppen kan drabbas och 
skador i njurar och lungor  
är mycket vanliga. Uppskatt-
ningsvis har fem till tio procent 
av alla patienter med dialys- 
behov någon form av vaskulit 
som grundsjukdom.
 
Två sjukdomar
I Lund har vi fokuserat vår 
forskning på två sjukdomar:  
granulomatös polyangit  
(tidigare kallad Wegeners) och 
mikroskopisk polyangit. Båda är 
autoimmuna sjukdomar och ofta 
hittar man autoantikroppar* mot 
proteiner i de vita blodkrop-
parna, vilka kallas ANCA. Sjuk-
domarna går i skov och utan 
behandling leder de oftast till 
döden. Dödligheten har sjunkit 
betydligt med modern behand-

ling, men fortfarande får cirka 
50 procent ett återfall inom 5 år.
Nya behandlingar utvecklas hela 
tiden, men de är fortfarande 
huvudsakligen inriktade på att 
dämpa den autoimmuna inflam-
mationen samt mängden auto-
antikroppar. 

Immunsystemets normala roll, 
att bekämpa infektioner, men 
också tumörceller, kommer na-
turligtvis också att påverkas när 
immunsystemet trycks tillbaka. 
Infektioner och tumörer kan 

därför bli mycket allvarliga  
biverkningar till behandlingen.

Här blir också betydelsen 
av bra diagnostiska metoder 
väldigt tydlig. Om en patient 
med ett misstänk återfall inte 
får snabb behandling riskerar 
man allvarliga organskador. Om 
det däremot inte är ett återfall 
utan till exempel en infektion 
ger behandling fritt spelrum för 
bakterien, vilket kan få katastro-
fala följder.

Fakta

Vaskulit = blodkärlsinflammation.
 
Remission är när sjukdomen är i ett lugnt stadium med  
inga eller få symtom.
 
Autoantikroppar är antikroppar mot den egna vävnaden. De 
finns hos alla människor, men när de blir för många blir de 
skadliga.
 
Syraradikaler är kemiska föreningar som innehåller syre och 
som är mycket reaktiva.
 
Nedreglera = minska cellernas verksamma förmåga.
 

Text docent Thomas Hellmark

Thomas Hellmark docent i njurmedicin  
vid Skånes universitetssjukhus, Lund.
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RiksFöRENiNgssidoR

Vaskuliterna gäckar forskarna

I mikroskopbilden kan man se neutrofilernas cellkärnor som små runda lila bollar. Vissa av neutrofilerna 
har dött i så kallad NETos och kastat ut sitt DNA i en nätliknande struktur (de röda trådarna i bilden).  
NET anses bidra till bildandet av autoantikroppar.

Söker roten till sjukdomarna
Vi tror att det grundläggande 
felet hos patienter med syste-
miska vaskuliter finns i de vita 
blodkropparna. 

Oavsett vad vi mäter hittar vi 
tecken på att det finns en pågå-
ende inflammation hos patien-
terna; även hos dem som är be-
handlade och anses vara i klinisk 
remission. Den skadliga autoim-
muna inflammationen påminner 
om ett hjul som snurrar. Ibland 
snabbt vid aktiv sjukdom och 
ibland långsamt vid remission, 
men det stannar aldrig. I våra 
projekt har vi ställt upp följande 
frågeställningar:
 
•  Vilka defekter finns i de vita 
blodkropparna som medför att 
de aktiveras och dör på ett onor-
malt sätt och som leder till en 
kronisk inflammation? 
 
•  Vad ska vi mäta, autoanti-
kroppar eller andra markörer,  
i blod eller i urin från patienter 
för att kunna ställa en säkrare 
diagnos och bättre kunna  

förutsäga vilka patienter som 
riskerar att få ett återfall?
 
•  Hur bra fungerar dagens 
behandlingar och vilka biverk-
ningar har de på lång sikt? Finns 
det nya preparat som har bättre 
effekt och kan minska mängden 
återfall och biverkningar?

Neutrofilen är god och ond
Ett exempel på vårt arbete är 
ett delprojekt där vi studerar 
en specifik vit blodkropp som 
kallas neutrofil*. Neutrofilen är 
den vanligaste vita blodkroppen 
och det produceras nästan 100 
miljarder nya sådana varje dygn. 
Lika många måste därför dö på 
ett kontrollerat sätt och därefter 
tas om hand av kroppen. Neu-
trofilerna är de celler som nor-
malt dödar bakterier med hjälp 
av farliga proteiner som finns 
lagrade i cellerna. Om de läcker 
ut kommer de att orsaka skada 
även på kroppens egna celler och 
därför är det oerhört viktigt hur 
de dör.

Vi har under flera år tagit 

blodprov från patienter och 
följt deras neutrofilfunktion. 
Det har visat sig att neutrofiler 
från vaskulitpatienter skiljer sig 
från neutrofiler hos friska. De 
är mer lättaktiverade och kan 
snabbare aktivera andra delar av 
immunsystemet, bland annat det 
så kallade komplementsystemet. 
De producerar mindre syreradi-
kaler*, vilket å ena sidan är bra 
då även syreradikaler är farliga 
för kroppen, men å andra sidan 
minskar också deras förmåga att 
nedreglera* andra celler som kan 
orsaka autoimmunitet. 

Det har också visat sig att de 
dör långsammare och lättare kan 
bilda något som kallas NET. 
NET står för ”neutrofila extra-
cellulära fällor” och är vackra 
att titta på i mikroskop (se 
bilden), men misstänks också 
ligga bakom flera autoimmuna 
sjukdomar genom att de pre-
senterar kroppsegna ämnen som 
främmande för immunsystemet, 
vilket kan ge upphov till auto-
antikroppar som till exempel 
ANCA.
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9 juni
Världssklerodermidagen  
i Stockholm på Hotell Scandic 
Klara. Föreläsning professor 
emeritus Frank Wollheim och 
”fråga doktorn”(föranmälan)

1 september
Medlemsträff i Östersund  
(föranmälan)

21–22 oktober
Föreläsningshelg med över- 
nattning  i Vara (föranmälan, 
först till kvarn)
 
anmäl till:  
systemiskskleros@gmail.com

kalendarium
vartannat år arrangeras en 
världskonferens för sklerodermi/
systemisk skleros. Detta år sam-
lades vi i Bordeaux. Redan på 
planet från Amsterdam träffade 
jag, Monica Holmner, människor 
med samma diagnos som jag 
själv. Det är en härlig känsla. 

Konferensen samlar vårdper-
sonal och forskare från hela värl-
den till föreläsningar och utställ-
ningar, abstracts, över forskning 
som gjorts och görs.

FESCaS patientkonferens
Samtidigt bjuder FESCA in till 
patientkonferens. FESCA är en 
paraplyorganisation för många 
olika europeiska länders patient-
organisationer. Jag representerar 
Sverige och Reumatikerförbun-
det. I år hade jag även den stora 

äran att få presentera docent 
Roger Hesselstrand. En mycket 
känd svensk forskare och klini-
ker från Lund som föreläste om 
(SSc lungor och hjärta). Föreläs-
ningen var mycket uppskattad 
och en artikel finns i detta num-
mer av Bulletinen.

Varierade ämnen
Hela helgen bestod av föreläs-
ningar med varierande ämnen. 
Populärt i år var naturligtvis  
ämnen som handlade om nya 
behandlingar, men också kost 
samt den frågestund som kal-
las ”fråga professorerna” drog 
mycket folk. Innehållet varierar 
varje gång, men den känsla av 
samhörighet som patientkon-
ferensen skapar består nog hos 
många år efter år.

aprilmöte  
i kristinehamn 
värmlandsdistriktet bjöd in 
Riksföreningen till Kristine-
hamn, lördagen den 28 maj. Eva 
Milger, sekreterare i föreningen, 
berättade om sjukdomen och 
föreningen för medlemmar både 
med och utan systemisk skleros.

Värmlandsdistriktet har idag 
nio medlemmar med den ovan-
liga diagnosen. Många upplever 
en stor ensamhet och har inte 
träffat någon annan med samma 
sjukdom. 

Riksföreningen ser det som en 
mycket viktig uppgift att skapa 
möjligheter till gemenskap för 
alla med systemisk skleros och 
deras anhöriga.   
 
Ett stort TACK till  
Värmlandsdistriktet!

Roger Hesselstrand och Monica Holmnér på 
världskonferensen för sklerodermi. 

Världskonferensen  
för sklerodermi
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eida steen är en kreativ person. 
Många har säkert uppmärksam-
mat hennes illustrationer av  
fröken Lupus.

Hon har själv haft diagnosen 
SLE sedan 2005. 

Det hela tog sin början i att 
vi ville hitta någon som gör 
mycket för att synliggöra SLE 
i samhället. Anledning var att 
vi vill designa om vår fjärilspin 

Kontakta oss eller be styrelsen kontakta oss så kan vi komma även till er. Självklart  
hjälper vi gärna till att göra det möjligt för större träffar, möten, föreläsningar eller vad  
det kan vara. Saknar du något? Tala om det för oss. Din åsikt är viktig för oss.  
Kontakt: sleforening@gmail.com

riksförening för SLE välkomnar  
sin första hedersmedlem Eida Steen

en gång om året. Så 
kom att vi tänka på 
Eida. Vi skickade 
först en fråga om 

hon skulle vilja göra 2018 års 
design. Vilket hon glatt tackade 
ja till. Eftersom vi inte kunde 
erbjuda en större betalning för 
hennes arbete så erbjöd vi henne 
ett hedermedlemskap i vår Riks-
förening för SLE. Självklart fick 

hon även en fjärilspin av den 
nuvarande designen.

Vi är tacksamma att det finns 
personer som du Eida, som  
öppet vågar tala om att man 
lever med SLE. Det är första 
steget till en bättre förståelse 
för diagnosen i samhället. Tack 
Eida att du vill bli en del av vår 
gemenskap.  
Styrelsen

Har vi inte besökt din förening eller ditt distrikt?

rIkSFÖrENINgSSIDor – SLE

SLE-dagen 29 september
En dag med gratis SLE-föreläsningar och  
erfarenhetsworkshop. Inriktningen är ” 
nydiagnostiserad,” men det finns något för alla.
 
Var:  HSO-huset, Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala.                                                               
När:  Lördagen 29 september.  

Tider för dagen
10.00–11.30  Reumatolog Dag Leonard 
11.30–12.30 Lätt lunch 
12.30–14.00   Arbetsterapeut eller fysioterapeut                                                           
14.00–15.15   Erfarenhetsworkshop och  fika 

Anmälan: skleforeningen@gmail.com  
eller 076-091 66 65. Telefontid måndag och fredag 
10.00–17.00 Telefonsvarare finns.             

Glöm inte att anmäla eventuell specialkost/allergi.                                                                                   
Sista anmälningsdag: Fredagen 14 september                                                                      
Begränsat antal platser så först till kvarn gäller.                                                                     
Dagen anordnas av Riksförening för SLE.

Riksföreningen för SLE

SLE-dagen.indd   1 2018-05-18   10:37:13

Vet du att på YouTube hittar du 
infofilmer om SLE?
https://www.youtube.com/
watch?v=yUb1crgahog

 

Har du missat vad  
riksförening för 
SLE gör?
här kommer en del av vad vi  
planerar att göra under 2018:

• Åka ut till föreningara och 
distrikt för att ordna träffar, 
föreläsningar och erfarenhets-
seminarier om livet med SLE 
fortsätter. Det personliga mötet 
med medlemmar och blivande 
medlemmar är en viktig bit i 
föreningsarbetet.

• Synas i Reumatikervärlden 
och Bulletinen är någon vi  
tänker satsa lite mer på.

• Ordna två SLE-dagar för 
att kunna inrikta föreläsning-
arna mer och ge fler möjlighet 
att delta – pilotprojekt. Den 12 
maj anordnades SLE-dagen i 
Göteborg och den 29/9 kommer 
SLE-dagen att hållas i Uppsala.

• Försäljning av fjärilspins för 
medel till verksamheten och 
SLE-forskning.

• Framtagning av ny modell/ 
design till 2019 års fjärilspin ska 
tas fram.

• RFSLE Bokklubb på Face-
book fortsätter.

• Utveckla medlemsaktiviteter. 
Här är din åsikt mycket viktig. 
Utan några riktlinjer från er som 
medlemmar famlar vi oss fram 
och riskerar att helt missa vad det 
är ni egentligen önskar av oss.

• YouTubekanalen kommer 
utökas med fler klipp.

• Framför allt vill vi fortsätta 
att knyta kontakter med  

SLE-dagen 29 september  
En dag med gratis SLE-föreläsningar 
och erfarenhetsworkshop. Inrikt-
ningen är ”nydiagnostiserad,” men 
det finns något för alla. 
 
Var: HSO-huset, Kungsgatan 62,  
753 18 Uppsala.
När: Lördagen 29 september.

Tider för dagen
10.00–11.30 Reumatolog Dag Leonard
11.30–12.30 Lätt lunch
12.30–14.00 Arbetsterapeut eller  
fysioterapeut
14.00–15.15 Erfarenhetsworkshop  
och fika
 
anmälan: sleforeningen@gmail.com
eller 076-091 66 65. Telefontid  
måndag och fredag 10.00–17.00 

Glöm inte att anmäla eventuell  
specialkost/allergi. Sista anmälnings-
dag: Fredagen 14 september. Begränsat 
antal platser så först till kvarn gäller.
Dagen anordnas av Riksförening för SLE.

Bulletinen nr 2 2018-ny form - kopia.indd   31 2018-06-07   14:12:13



poSTTidning b
Reumatikerförbundet
box 6240
102 34  Stockholm

snart har ett år gått sedan 
jag valdes som ny ordförande 
för Reumatikerförbundet. Det 
har varit en händelserik, lärorik 
och rolig resa. Som ny i organi-
sationen har det väldigt mycket 
handlat om att komma på in-
sidan av förbundet och känna 
in språket och själen. Det har 
inneburit många resor, korta 
och långa, och ett otal möten på 
skilda platser i och utanför Reu-
matikerförbundet.

Stolt över förbundet
Jag kan konstatera att vi har 
en fantastisk organisation med 
väldigt många hårt arbetande 
ideella krafter som till stora delar 
bär upp och fram det vi jobbar 
med. Allt ifrån de som håller i 
de olika verksamheterna som 
erbjuds genom våra föreningar 
och distrikt till de som sköter 
administration och ekonomi - 
inte sällan samma personer.
Resor, badgrupper, paraffinbad, 
frigörande dans, intressepolitik, 
fika med social samvaro, föreläs-
ningar, patientskolor, samarbete 
med andra organisationer. Listan 
kan göras ännu längre och visar 
på den bredd som Reumatiker-
förbundet har. Ingen kan nog 
räkna ut det samhällsekonomiska 
värdet av alla de insatser som 

görs. Men vi kan vara säkra på 
att det ger ett stort ekonomiskt 
värde för samhället och är väl-
digt värdefullt för många av våra 
medlemmar på flera sätt.

En stark röst
Reumatikerförbundet är den 
största av alla patientorga- 
nisationer (drygt 48 000 med-
lemmar), men ska självklart 
inte nöja sig med det – vi kan 
bli ännu större! Inte minst för 
att vi behöver få en allt starkare 
röst och vara med och påverka 
hur vården utvecklas. Precis som 
många av våra systerorganisatio-
ner efterlyser vi mer jämlik och 
rättvis vård. Något vi vet är fler
fina ord på papper än vad vi ser  
i verkligheten. Jag har under året 
fångat upp hur många berät-
telser som helst om hur olika det 
kan se ut mellan landsting och 
regioner, men också inom ett 
och samma landsting. 

Det kan vara tiden det tar att 
ens komma i kontakt med vår-
den, att komma i kontakt med 
rätt vårdgivare, att få tillgång till 
rätt läkemedel, att få möjlighet 
till rehabilitering osv. Visst görs 
en del för att komma till rätta 
med de stora ojämlikheterna 
med det räcker inte! Här måste 
vi från Reumatikerförbundet se 

Mycket på gång!

Lotta Håkansson  
Förbundsordförande

till att vara en stark röst i debat-
ten, både på nationell nivå och 
lokalt.

rätt till rörelse
Inför höstens val har vi valt att 
fokusera på rehabilitering och 
kallar det Rätt till Rörelse. Det 
ser oerhört olika ut över landet 
med vilken rehabilitering som 
erbjuds våra grupper, både den 
du kan få på hemmaplan och 
klimatvård. När det gäller kli-
matvård har mer än hälften av 
landets landsting tagit bort den 
möjligheten – ju längre norrut 
du bor så minskar chanserna till 
noll för att få komma till var-
mare breddgrader och träna.
Ett av våra krav och förslag är att 
det införs en statlig rehabilite-
ringspeng som landsting/regio-
ner och kommuner kan söka för 
att på något sätt komma åt de 
skillnader vi ser över landet. Vi 
gör nu vad vi kan för att få upp 
den här frågan på de olika par-
tiernas dagordning. Även om vi 
inte hinner få någon förändring 
till den 9 september tänker vi 
ligga på och fortsätta sätta ljuset 
på frågan - allas rätt till rörelse!
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