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Möt tre anti-Ro52 positiva mammor
Sjukdomsfakta om
antifosfolipidsyndromet
Möt Astrid von Rosen –
en äkta kämpe

Tema

Hjärtblock
Hjärtblock – ovanligt men allvarligt om kvinnan är anti-Ro52 positiv

Text: Yvonne Enman

Välkomna till Bulletinen år 2020!
Det är med glädje och kanske lite stolthet jag fått
förtroendet att även i år göra Bulletinen. I år är det
36 år sedan det första numret gavs ut. Det var det
första medlemsbladet i Svenska SLE-gruppen och
bestod av två A4-sidor. Vi visste inte vad tidningen
skulle heta, men redan till nummer 2 var saken klar.
Bulletinen har fyllt sin funktion och gör det än.
Den har utvecklats till det den är i dag och syftet
är att informera om systemsjukdomarna, både om
vad de innebär och hur forskningen utvecklas samt
den mycket viktiga delen att ge oss alla en känsla av
tillhörighet genom de många personporträtten. Då
visste vi inte något om sjukdomarna och inte om
SLE som var den som tidningen vände sig till från
början. Idag finns mycket information och kunskap
att finna, även om behovet ändå aldrig tar slut.
Samtidigt med detta känner jag en liten sorg i
hjärtat eftersom förbundsstyrelsen fattat beslutet
att detta är sista året. Alltså får vi försöka göra årets
Bulletin så innehållsrik som möjligt.
Nummer 1-2020 har hjärtblock som tema. Det är
väldigt få kvinnor, företrädesvis med Sjögrens syndrom och SLE, som bär de autoantikroppar som
kan ge deras fostret hjärtblock, men det är angeläget att informera om detta. Här behövs kunskap
hos blivande mödrar, på vårdcentraler och mödravårdscentraler. För att undvika oro och

onödig rädsla är kännedomen om att det enbart
rör de kvinnor som är anti-Ro52 positiva, inte alla
övriga som är SSA/SSB-positiva.
I porträttet av Astrid von Rosen döljer sig en
bit världshistoria om flygaren Gustav von Rosen,
spännande. Men mest av allt visar porträttet en
person som bejakar livet var dag trots betydande
svårigheter. Här finns inspiration och för mig en
förebild.
Även i detta nummer slår vi ett slag för rörelse i
form av en undersökning som visat vad fysisk aktivitet betyder för en grupp personer med systemisk
skleros.
Före riksföreningssidorna får vi läsa och le lite
åt vad en liten tablett kan betyda.
I skrivande stund river vinden i de kala träden,
regnet kommer och går. En mild vinter som är
fantastiskt för er som mår dåligt av kylan. Men
också en mild vinter som släppt fram vintergäck
och de små bladen på buskar alldeles för tidigt.
När du läser nummer 1 är det mitt i mars och då
vet vi om snö och kyla anlänt. För mig hatkärlek,
så skönt slippa halka i Stockholmsmodden och så
väldigt trist att inte se den vita härliga snön, att få
vara ute i ett vackert lugnt snöfall eller rulla fram
i blåst med ispiggar i luften. Ja faktiskt, att känna
naturens makter är helt underbart tycker jag.

Skriv till Bulletinen!
Vi funderar på att göra ett tema om hur du har tacklat att få någon av systemsjukdomarna,
både då i början och sedan med åren. Hur hanterar du din situation? Vilken roll spelar psyket?
Vilka rädslor har du eller har du haft? Hur klarar du pressen, stressen? Ångest, förtvivlan, med
lugn/fattning, positivt, negativt… Finns det något positivt att ta till? Vad gör dig glad? Vad gör
dig ledsen? Vad gör dig rädd? Helt enkelt berätta vad du känner!
Bara skriv, vi redigerar. Du får vara anonym om du vill. Yvonne@skrivuppdrag.se
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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?”

”Men jag tycker
att livet är
fantastiskt”
Läs Astrid von Rosens porträtt på sidan 16–20

Stöd Reumatikerfonden
Bankgiro 900-3195 Plusgiro 90 03 19-5
eller reumatiker.se ”Ge en gåva”
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HJÄRTBLOCK
Text Yvonne Enman
Foto Allmänna samt på Linda Yvonne Enman
Övriga privata

Hjärtblock – ovanligt
men allvarligt
En mycket liten grupp av främst kvinnor med Sjögrens syndrom och SLE är bärare av en
antikropp som kallas anti-Ro52. När de blir gravida passerar antikropparna över moderkakan
och det finns risk för att fostret kan utveckla hjärtblock.

Om blocket blir komplett,
så kallat AV-block III, finns
risk att fostret inte överlever
graviditeten medan majoriteten
av de överlevande behöver
påbörja pacemakerbehandling
under spädbarnsåret.
Medfött hjärtblock är en
mycket sällsynt men allvarlig
sjukdom som diagnosticeras
vid 1/20 000 graviditeter. Det
debuterar vanligtvis under
graviditetsveckorna 18–24 och
ibland under loppet av några
dagar och drabbar fosterhjärtats
retledningssystem. Den
elektriska impuls som normalt
utlöser hjärtats aktivitet kan
inte längre spridas i hjärtat på
normalt sätt. Hjärtats kamrar
kan därför inte längre behålla
sin normala frekvens på cirka
120–150 slag/minut utan istället slår det inte fortare än 45–70
4

slag/min. Knappt en sjättedel
av dem som insjuknar avlider i
fosterlivet och en stor del av de
som föds, de med hjärtfrekvens
på 55 slag eller mindre, behöver
pacemaker redan tidigt i livet.
Övervakning
Hos blivande mammor med
känd reumatisk sjukdom och
anti-Ro52 antikroppar finns
en risk på 3–4 procent att få
ett barn med hjärtblock, ifall
det inte finns ett tidigare barn
med hjärtblock då risken stiger
till cirka 15 procent. Det är
företrädesvis mammor med
Sjögrens syndrom och SLE
som har de autoantikroppar
som överförs till fostret via
moderkakan och startar den
inflammatoriska reaktion som
leder till hjärtblock hos fostret.
Det finns alltså inte någon

anledning att testa alla blivande
föräldrar.
Sedan 20 år har barnhjärtläkaren professor emeritus
Sven-Erik Sonesson och hans
medarbetare försökt identifiera
de foster som håller på att utveckla hjärtblock för att om
möjligt hindra att det utvecklas
till ett komplett block. De har
övervakat fostren genom att
registrera hjärtats mekaniska
aktivitet med ultraljudsteknik.
Som vid en vanlig undersökning
har de också tittat efter om
hjärtat ser normalt ut och
bedömt hjärtats pumpfunktion.
‒ Det har vi gjort genom att
registrera blodets flödeshastighet genom hjärtats klaffar och
större blodkärl, för att indirekt få
en uppfattning om när förmaken
och kamrarna aktiveras elektriskt
och med denna information

HJÄRTBLOCK

Kongenitalt artrioventrikulärt
hjärtblock, AV-block, uppstår när
retledningssystemet, de elektriska signalerna mellan förmak
och kammare är stört.
• kongenitalt = medfött
• artrio (atrium) = förmak
• ventrikulärt (ventrikel) = kammare

bedöma hur den elektriska
impulsen sprids och aktiverar
hjärtat, säger Sven-Erik Sonesson.
Om en störning i hjärtats retledningssystem uppstår så att
pulsen går ner behöver det inte
betyda komplett hjärtblock för
barnet. Redan då för 20 år sedan
började Sven-Erik Sonesson
behandla fostret via mamman
genom att ge betametason i form
av Betapred-tabletter.
Fram till idag har cirka 275
graviditeter övervakats. Under
2000-2018 diagnosticerades hos
kvinnor från Stockholmsområdet 26 foster med AV-block II
eller III. Åtta upptäcktes med
screening och i 18 fall upptäcktes avvikelser i fostrets hjärta
inom mödrahälsovården och
kvinnan remitterades till Karolinska Universitetssjukhuset. Hos
fyra av sex foster med AV-block
II har behandlingen lett till att

blocket hävts och de är nu friska
unga människor. Elva av 20
med AV-block III där blocket
inträffat den senaste veckan
eller där hjärtfrekvensen var
hotfullt låg behandlades också
med Betapred. Hos endast ett
av dessa barn sågs en bestående
förbättring av den elektriska
överledningen mellan förmak
och kammare, men alla utom
ett barn (25/26) är idag vid liv
med eller utan pacemaker.
‒ Vi ser att de foster vi funnit
med vårt övervakningssystem blir
upptäckta fyra veckor tidigare
och har en bättre hjärtfrekvens än
de som kommer med symtom. Vi
kan också se att de som behandlats med Betapred har ungefär
10 hjärtslag mer per minut alldeles innan födelsen än de som
inte behandlats, vilket kan inne-

bära att utgångsläget för framtiden blir bättre. Mot detta måste
man väga att behandlingen
med Betapred sträcker sig över
flera veckor och har risker för
både mamma och barn, varför
behandlingen måste övervägas
noggrant och i samförstånd med
familjen.
Ibland blir pacemaker ändå
räddningen för barnet.
‒ Ju längre det går att vänta
med pacemakern så att barnet vuxit till sig så
mycket det går,
desto större
chans att det
fungerar
utan komplikationer,
säger doktor
Sonesson.

Ultraljudsapparat på barnhjärtcentrum.

AV-block I, II och III
• Vid AV-block I tar det längre tid än normalt för den elektiska impuls som får hjärtat att dra ihop sig att passera från förmaken till kamrarna. Förmak och kammare kommer dock fortfarande att gå med samma hastighet.
• Vid AV-block II fortleds vissa slag och vissa faller bort. I sin mest uttalade form faller vartannat (eller fler) slag bort och
kamrarna kommer att gå hälften (eller långsammare) så fort som förmaken.
• Vid AV-block III finns inte någon elektrisk överledning mellan förmak och kamrar, utan de arbetar helt oberoende av
varandra. Förmaken har oftast en normal takt medan kamrarnas takt som i regel är hälften till en tredjedel av förmakens.
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HJÄRTBLOCK

Bildtext här!

Lyssna hemma
I Stockholm erbjuds nästan alla
gravida med känd risk att få ett
barn med hjärtblock att få låna
en liten dopplerapparat som de
kan lyssna till fostrets hjärtljud
med.
‒ Det rör sig om cirka 15
graviditeter per år och de fyra
maskiner vi har räcker gott,
berättar sjuksköterskan Linda
Lagnefeldt på barnhjärtcentrum.
‒ Hemmonitorering gör att
vi kan upptäcka och behandla
hjärtblock kortare tid efter
debut, med ett förhoppningsvis
bättre resultat. Vi har också mött
kvinnor som tidigare fött barn
med hjärtblock och inte vågat
bli gravida igen, men ändrat sig
6

nu när det finns bättre möjlighet
till snabb upptäckt och tidig
behandling, lägger Sven-Erik
Sonesson till.
Även i Uppsala kan gravida
få erbjudande att låna en hemmonitoreringsapparat. Ett alternativ där hemmonitorering inte
kan erbjudas är att fosterhjärtat
avlyssnas på mödravårdscentralen
1–2 ggr per vecka under riskperioden av graviditeten.
Studie med hemmonitorering
Sverige har via Karolinska
Universitetssjukhuset deltagit
i en multicenterstudie tillsammans med 10 stora centra
i Nordamerika. Den är avslutad
och forskarna har sammanställt

resultaten i artiklar som publicerats i vetenskapliga tidskrifter.
‒ Vi har levererat flest patienter
till studien med hemmonitoreringen. Det har inte varit några
problem alls med detta, säger
professor Sonesson stolt.
Ibland kan ett komplett hjärtblock utvecklas väldigt snabbt
under graviditetsveckorna 18–24.
Då räcker det kanske inte med
ett besök var vecka för kontroll
utan en liten apparat att ta med
hem och dagligen kontrollera
fostrets hjärtslag med kan betyda
skillnad.
Meningen med hemmonitorering är att den ska ge trygghet
och att om fostrets hjärtljud skulle
gå ner upptäcks det fort och går
oftast att åtgärda. På Karolinska
startade studien 2014 och 70
blivande mammor har erbjudits
att delta. Av dem har endast fyra
tackat nej. Inget av deras foster
har haft hjärtblock.
‒ Förr eller senare kommer
ett barn att kunna räddas från
ett livslångt hjärtfel tack vare
hemmonitoreringen, säger sjuksköterskan Linda Lagnefeldt.
Lindas roll i studien har varit
att rekrytera personer till studien,
att lära dem använda apparaten
och det är hon som fört in
resultaten i en databas.
Under de aktuella veckorna
kom alla gravida till barnhjärtcentrum en gång i veckan enligt
vanligt schema, men med den
lilla maskinen har föräldrarna
mätt barnets hjärtljud helst två
gånger om dagen under de aktuella veckorna. Apparaten är perfekt att ha med om man vill resa
bort och därmed skulle missa sitt
veckobesök.

HJÄRTBLOCK

Alla gravida med Sjögrens syndrom och SLE bör skötas på mödravårdens specialistmottagningar. Till barnhjärtcentrum på Karolinska Universitetssjukhuset kommer remisser för kvinnor som är positiva för autoantikroppar mot
SSA (Ro52/Ro60) och SSB (La) men det är endast hos de kvinnor som är anti-Ro52 positiva som det i praktiken finns
en risk att fostret ska utveckla ett hjärtblock.

”Förr eller senare
kommer ett barn
att kunna räddas
från ett livslångt
hjärtfel tack vare
hemmonitoreringen.”

Syster Linda
På barnhjärtcentrum tas både foster och barn/unga vuxna upp
till 18 års ålder med risk för avvikelser i hjärtat emot. Det blir
ungefär 600 undersökningar per år och det är ungefär 15 blivande mammor som är anti-Ro52 positiva. De flesta av dem har
en reumatisk sjukdom eller står under utredning.
‒ Totalt är vi sju sjuksköterskor och 12 läkare som är uppdelade i olika ansvarsområden. Jag är den enda som ägnar mig åt
fosterkardiologi, säger Linda Lagnefeldt.
‒ Största delen av mina patienter är blivande föräldrar som
väntar hjärtsjuka barn. Vi planerar för deras graviditet och förlossning.
Stimulerande och roligt

‒ Det är lätt att använda
apparaten. Ofta är det pappan
som får sköta monitoreringen,
enklare än att den blivande
mamman ska försöka ligga
dubbelvikt för att få fram
fostrets puls utan att mäta sin
egen som är ungefär 70 slag/
minut, säger syster Linda.
I studien har allt som allt 273
mammor genomfört monitorering och 18 foster upptäckts
med avvikande hjärtfrekvens.
Av dem har tre utvecklat AVblock II och III. Fyra har haft
AV-block I och utvecklingen har
hejdats och inte gått vidare till
block II eller III.

Att det blev just barnhjärtcentrum för Linda Lagnefeldt var
som så ofta en slump. Hon arbetade på barnintensiven och ville
någonstans där arbetet var förlagt till dagtid.
‒ Jag trivs väldigt bra med mitt arbete här och att vara en del
av ett sammansvetsat team. Att ha kontakt med de blivande föräldrarna och att sedan få se den lilla nya varelsen en vecka efter
födseln för att ta EKG, det är både stimulerande och roligt.
Linda arbetar heltid och har två unga vuxna barn hemma, 17
och 19 år gamla.
‒ För pojkarna är det fotboll som gäller och det betyder skjutsning till träningar och
matcher. Och en del
matlagning, säger Linda
med glimten i ögat.
‒ Annars är mina intressen ganska allmänna
som just matlagning, att
ägna mig åt växter och
att umgås med familj
och vänner. Vad jag vill
göra senare i livet? Jaa,
kanske kunna resa lite
mer.
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Allt på en gång
Text Yvonne Enman Foto Privat

Tvåbarnsmamman Camilla sökte upp sin vårdcentral eftersom hon var så förtvivlat trött trots
att hon just haft semester. Själv misstänkte hon borrelia. Diagnosen blev Sjögrens syndrom
med antikroppen Ro52 och gravid.

Tidigare hade hon inte haft
några problem som hon satt i
samband med någon sjukdom.
‒ Jag hade inflammation i
händerna och var trött till och
från, men nu kände jag att det var
något som inte stämmer. Det var
det! Men det var lite mycket på
en och samma gång.
Hos reumatologen var läkarna
inte helt säkra och blodproverna
visade inte något ovanligt. Det var
genom en läppbiopsi som saken
avgjordes, Sjögrens syndrom. Då
var hon i vecka 8.
Populära fosterljud
I samband med det första
ultraljudet blev Camilla erbjuden
hemmonitorering under de
riskfyllda veckorna 18-24.
‒ Perfekt eftersom tiden
sammanföll med juluppehållet
på barnkardiologen. Vi kunde
låta släkten höra hur hjärtat slog
i det lilla fostret. Då kände jag
bara någon enstaka rörelse, men
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jag hade svårt förstå allting. Allt
rullade i gång samtidigt
Besöket hos reumatologen var
lite förvirrande. Camilla har två
friska barn, 6 och 31/2 år och hon
hade svårt förstå en del frågor som
ställdes.
‒ Det blev fel från början. Jag
har inte haft några missfall och
mitt blodtryck har alltid varit bra.
Jag hade läst lite på nätet men
det är svårbegripligt. Sjögrens
syndrom innebär ett så brett
spektra symtom. Det finns en
miljon olika sätt att ha den på.
Vad ska jag förvänta mig? Vad ska
hända, vad kommer inte hända.
Bara att vänta och se.
Skön trygghet
Själva monitoreringen har givit
Camilla trygghet.
‒ Var jag det minsta orolig
så var det bara att sätta igång
apparaten. Det var häftigt att
lyssna på ljudet.
Det blev hennes mans uppgift

att finna fostret ljud där inne i
magen, vilket han lärde sig snabbt.
Själv försökte hon kika på vad hon
gjorde och då blev det svårt.
Nu är riskperioden över och
Camilla har lämnat tillbaka
apparaten.
‒ Besiktningen är klar, läkarna
har koll på vad de gör och jag
känner mig inte så orolig. Jag
behöver bara höra av mig så får
jag massor med hjälp.

HJÄRTBLOCK PORTRÄTT

Professor Marie WahrenHerlenius och hennes forskargrupp fortsätter på spåret att
vilja finna den minsta gemensamma nämnaren till varför
AV-block uppstår hos foster där
mamman är anti-Ro52 positiv.
‒ Vi vill väldigt gärna kunna
ringa in riskgruppen bättre
än ”Ro52 antikroppar”, med
Ro52-antikroppar som bas.
Vi gör storskaliga RNA- och
protein-screeningar för att
finna biomarkörer, olika biologiska ämnen i kroppen, så
att vi bättre ska kunna ringa
in de graviditeter som har den
ökade risken.

Väntan
Nu är det vårdcentralen som
sköter Camillas Sjögrens.
‒ Det kändes snopet till en
början, men enligt deras ögon har
jag inte några andra symtom än
trötthet, torra ögon, näsa och mun.
Jag behöver inte ta upp deras tid.
Blir det värre får jag höra av mig
dit igen.
Det var läkaren på vårdcentralen
som upptäckte den reumatiska
sjukdomen. Där fanns en del
språkförbistringar, men nu
förstår Camilla hur hennes
doktor fungerar och vet
vad hon har att förvänta sig
kommunikationsmässigt.
‒ Min doktor tänker rätt i
huvudet, men har svårt formulera
sig.
För Camilla och hennes familj
är det som återstår nu väntans
tider, det blir i maj det nya lilla
livet ska se dagens ljus.

Nu är hon här
Text Yvonne Enman Foto Privat

Hedvig tvekade inte en sekund när hon blev tillfrågad om
hemmonitorering. Hon sa direkt ja till tryggheten.
När Hedvig blev gravid för andra
gången tillfrågades hon återigen
om hon ville låna en dopplermaskin för hemmonitorering.
Studien pågick under den första
graviditeten så hon visste att apparaten skulle ge henne trygghet.
‒ Även om det är väldigt sällsynt med hjärtblock så finns det
ju en oro att något ska hända. Jag
skulle aldrig sluta gräma mig om
jag tackat nej och något hänt,
säger Hedvig.
Hon har lyssnat på hjärtljuden
själv, men ofta fått hjälp av sina
intresserade hjälpbrädor, treårige
sonen och bonusdottern på 13 år.
‒ Jag lärde mig ganska snart
var jag skulle lyssna för att finna
fostrets puls. När jag fick lämna
tillbaka apparaten kändes det
nästan lite läskigt mentalt.
Annars upplevde Hedvig sin
andra graviditet som generellt

lite lugnare än den första.
‒ Jag hade ju upplevt allt en gång
tidigare och var inte speciellt
orolig.
Trippel i mottagningar
Eftersom Hedvig har ledgångsreumatism (reumatoid artrit)
och sekundärt Sjögrens syndrom
och är bärare av antikroppen
Ro52 har hon både gått på
specialistmödravårdscentralen
och på barnkardiologmottagningen under veckorna
18–24, samt på den vanlig
mödravårdscentralen.
‒ De båda kompletterar
varandra väl. På den vanliga
görs ordinarie mätningar och på
specialistmottagningen är det
mer fokus på mediciner och att
barnet växer som det ska, avslutar
Hedvig, och hennes lugna glada
röst finns kvar även efter samtalet.
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Ett under på alla sätt och
livet blev annorlunda
Text Yvonne Enman Foto Privat

William är ett av de få barn som får hjärtblock under fostertiden. William är också ett av de
barn som överlevt och som räddats undan att få pacemaker redan vid födseln.

Idag är William 17 år. En helt
vanlig kille som mår bra och går
på estetisk linje med speldesign
som huvudintresse. Han kan göra
vad han vill utan restriktioner,
som att åka karusell eller sporta.
‒ Kanske inte så aktuellt för
datorer hägrar mer, ler mamma
Cathrine.
Från början gick de på kontroll
en gång per år. Med tiden blev
det vartannat eller vart tredje år.
Nu står de inför ett avslutande
besök på barnhjärtcentrum
innan William flyttas över till
vuxenvården.
‒ Det är klart att vi var oroliga
för honom när han var liten, men
10

med de regelbundna kontrollbesöken så blev det lugnare med tiden.

honom och förstått att forskarna
inte vet varför de lyckades så väl
med William.
Cathrine har ytterligare en
son och två döttrar. Idag är
Cathrine mormor till tre friska
barnbarn. Dottern som också
bär på den speciella antikroppen
har kontrollerats på KS vid
samtliga tre graviditeter. Vid
den senaste tackade hon ja till
hemmonitorering.
‒ Vi har tur som bor på rätt
ställe. I Stockholm finns monitorering, kunskap och möjlighet till
räddande vård, säger Cathrine.

På rätt ställe

Ny vändning av livet

När han haft så kallad 24timmarskontroll av hjärtat såg
man att han går ner i hjärtrytm
till ett AV-block II under sömn.
Det kan vem som helst göra och
det kräver ingen åtgärd. Och
Cathrine är inte bekymrad över
det.
‒ William är ju unik och därför vill läkarna följa honom
genom livet. De berättar också
om honom vid olika konferenser
genom så kallad fallbeskrivning.
Jag har varit på föreläsningar om

För Cathrine själv blev livet
annorlunda än planerat. När
William föddes hade hon en
välkontrollerad primärt Sjögrens
syndrom, nu 44 år efter att den
diagnosen ställdes har hon även
diagnosen SLE. Sjögren är förpassad till en sekundär plats, men
även den gör sig fortsättningsvis
påmind.
‒ Nog har det funnits tecken
sedan länge men jag tänkte aldrig
att jag kunde ha två diagnoser.
Jag var bara 11 år när Sjögren-
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diagnosen sattes.
Problemen har varit många
under åren som bilden av SLE
trädde fram. Det började med att
hon tappade håret och då gjordes
en biopsi, en liten provbit undersöktes i mikroskop. Tillsammans
med provsvar och sjukhistoria
ställdes SLE-diagnosen. En
antibiotikaresistent tarmbakterie
förorsakade urinvägsinfektioner
som avlöste varandra, och gav
henne blodförgiftning. Av
allt detta utvecklade hon posttraumatisk stress samt panikångest.
‒ Allt hemskt som inte var jag,
säger Cathrine. Vad som dock
underlättat är att jag haft samma
reumatolog hela tiden. Han
reagerar direkt och får saker
gjorda. I fredags ringde jag sjuksköterskan och ställde tre frågor.

Inom en timme hade jag fått
svar på dem och en remiss var
skriven och läkarbesök bokat
tisdagen efter.
Cathrine har också haft en
hjärtinfarkt. En berättelse som
kan göra vem som helst mörkrädd. Hon gick ut med hunden,
kände sig konstig, det kändes
som hon ströps i halsen, smärtan
gick ner i bröstet, lutade sig mot
ett staket, rätade upp sig, gick
ett steg i taget, tänkte gå in till
en granne men fortsatte hem för
det var så nära. Kollapsade frossande innanför dörren. Vilade
lite och tog sedan bilen till ett
läkarbesök.
‒ Väl hemma igen kände jag
mig helt ur spel, jättekonstig.
Ringde 1177 först och sedan
skjutsa en av mina döttrar in mig
till sjukhuset. Då blev det fart.

Som rutin är efter en infarkt
gjordes en lungröntgen. Den
visade att hon har cirka 30
vätskefyllda cystor som man inte
vet vad man ska göra åt. Troligen SLE-relaterat. Nu väntar
olika lungundersökningar.
Cathrine tränar på många
saker, men viktigast är kanske
att försöka ta en sak i taget.
‒ Jag har fått så mycket hjälp
och stöd. Jag vill ta tillvara på
varje dag som bjuds.
‒ Hunden tvingar mig att gå
ut. Om det inte var för honom
skulle jag inte gå en enda meter.
Nu vågar jag gå ut igen, längre
och längre sträckor. Och jag har
varit i skogen, avslutar
Cathrine vårt samtal.

Jag träffade Cathrine och lille nyfödde
William 2003. Det blev en lång artikel
i Reumatikertidningen nummer 2
om deras resa tillsammans under
graviditeten och spädbarnstiden. Då
var Cathrine, precis som nu, fylld av
lycka över miraklet som räddats inne i
hennes mage.

ligen var på gång. Inom en timme
hade jag fått åtta Betapred-tabletter.
På det viset behandlade de Williams
låga hjärtrytm via moderkakan. Kortisonet gick via mig in i William och
medicinerade honom, sa Cathrine då.
Hon var hög av kortisonet och full
av enorma projekt som skulle genomföras. William svarade på behandlingen och AV-blocket gick från II till I.
‒ Då som nu funderade jag på vad
som hänt om inte doktor Margareta
varit observant och haft kunskapen.
Vad som hänt om inte doktor SvenErik haft sin mätteknik för att se fostrets hjärtslag. På vad som hänt om de
inte givit oss behandlingen. Hade
William levt, hade han behövt pacemaker redan från dag ett och livet ut?
Vid den planerade förlossningen
skulle kortisonintaget vara avslutat.

Nedtrappningen gick
inte bra.
Påfrestningarna
på Cathrine
var mycket
stora. Det var
prov-tagningar
hela tiden. Och
en dag i vecka 33
fanns nästan inget
fostervatten kvar och
det blev kejsarsnitt
‒ Det var 15 personer i
rummet när William såg världen
utanför. Tufft men Lycka!
Efter en månad konstaterades att
William inte hade något hjärtblock
och att hans hjärta fungerade som
det skulle.

Sammanfattning från då
På specialistmödravården fick
Cathrine under vecka 19 veta att hon
var SSA-positiv. Det ledde till besök
hos doktor Sonesson på Astrid Lindgrens barnsjukhus under vecka 20
och därefter gjordes ultraljudsundersökning 1 gång/vecka under resten av
graviditeten. Under vecka
24 upptäcktes AV-block II hos William.
‒ Jag var orolig och rädd och
kunde inte ta till mig vad som egent-

Foto: Anders Arhammar
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ANTIFOSFOLIPIDANTIKROPPAR

Text Professor Elisabet Svenungsson vid Karolinska
Universitetssjukhuset, Stockholm

Antifosfolipidantikroppar - en
riskfaktor för blodpropp och
graviditetskomplikationer
Många autoimmuna sjukdomar är associerade med antikroppar som binder till kroppsegna
strukturer, så kallade autoantikroppar. Antifosfolipidantikroppar är en sådan grupp av antikroppar som binder framför allt till strukturer på fetter eller till komplex av äggviteämnen och
fetter som exempelvis finns på blodplättarnas yta och på kärlväggarnas insida.

Antifosfolipidantikroppar
kan förekomma hos patienter
med reumatiska sjukdomar,
till exempel hos cirka 1/3
av patienter med SLE, men
de finns också helt utan
koppling till reumatisk
sjukdom. Hur vanliga de är i
”normalbefolkningen” är inte
så väl undersökt. De kan ses
som en riskfaktor som ökar
risken för blodproppar och
graviditetskomplikationer.
Antifosfolipidsyndromet
beskrevs i början på 1980-talet.
Det definieras utifrån att man
har fosfolipidantikroppar i
blodet tillsammans med symtom
som blodpropp och/eller typiska
12

graviditetskomplikationer.
Ofta benämns antifosfolipidsyndromet med förkortningen
APS.
Historik
Historien om APS startade
redan i början på 1900-talet
då det observerades att SLEpatienter kan ha falskt positiva
resultat på Wassermans reaktion,
ett test för syfilis (en fruktad
könssjukdom). Ytterligare
kunskap tillkom på 1970-talet
då en svensk grupp, ledd av
Inga-Marie Nilsson i Skåne,
rapporterade att det fanns ett
samband mellan missfall och att
mammans blod tog lång tid att

koagulera i provrör (förlängd
koagulationstid). Fenoment
kallades lupus antikoagulans
(LA). Namnet är egentligen
missvisande eftersom ett positivt
LA-test så småningom visade
sig vara associerat inte bara med
missfall utan också med ökad
risk för blodpropp, snarare än
blödning.
I början på 1980-talet beskrevs
kardiolipinantikroppar första
gången och man utvecklade då
ett test för att mäta dessa antikroppar i blod. Strax därefter
1983 publicerade Nigel Harris
och Graham Hughes den
första beskrivningen av APSsyndromet hos SLE-patienter
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med dess karakteristiska symtom inkluderande missfall,
blodproppar samt antikroppar
mot kardiolipin. Det falska syfilistestet hos SLE-patienter fick
här sin förklaring eftersom Wasserman-testet innehåller kardiolipin (ett slags fett som finns i
kohjärta). I slutet på 1980-talet
beskrevs även APS-fall utan
koppling till SLE, primär APS.
Förutom LA och kardiolipinantikroppar tillkom ytterligare ett
test 1990. Flera forskargrupper
kunde då visa att ett protein som
finns i rikliga mängder i blodet,
ß2Glykoprotein-I (aß2GPI)
också är ett mål för antifosfolipidantikroppar. I kliniskt arbete använder man idag dessa tre
test när man diagnosticerar APS:
1) lupus antikoagulans,
2) kardiolipinantikroppar och
3) ß2GPI antikroppar.
Samtliga tre tester ingår också
i de preliminära kriterier som
finns för att klassificera APS

Symtomen vid APS brukar grovt delas in i två huvudgrupper.
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huvudGrupper

blodproppar
(trombotisk APS)

graviditets-komplikationer
(obstetrisk APS).

forskningsmässigt, de så kallade
Sapporo-kriterierna från 2006.

dels symtom relaterade till
graviditets-komplikationer
(obstetrisk APS).
Trombotisk APS
När det gäller blodproppar
Symtomen vid APS brukar
finns det ett samband mellan
grovt delas in i två huvudgrupökad risk för blodproppar i alla
per. Dels symtom relaterade till
typer av blodkärl och förekomst
blodproppar
av fosfolipidantikroppar. Van(trombotisk
ligast är blodpropp i de
APS),
kärl som leder syrefattigt blod från kroppens
”Ofta benämns
olika organ tillbaka till
antifosfolipidlungorna (vener), den
syndromet med
vanligaste typen är
förkortningen
djup ventrombos, som
APS.”
oftast sitter i benen. Om
en djup ventrombos släpper kan den följa med blodet
och fastna i lungan, så kallad
lungemboli.
Risken för blodpropp i de blodkärl som leder syrerikt blod från
lungor och hjärta ut i kroppen
(artärer) är också ökad. De
vanligaste av dessa blodproppar
är stroke eller hjärtinfarkt. Även
små blodkärl, exempelvis i njuren eller huden, kan drabbas av
blodpropp vid APS.
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Behandling
Om man har fosfolipidantikroppar och har haft blodpropp
(trombotisk APS), brukar man
få behandling med blodförtunnande medel, vanligtvis lågmolekylärt heparin (till exempel
Fragmin eller Innohep) som ges
som dagliga sprutor i samband
med att blodproppen diagnosticerats. Samtidigt startas behandling med warfarin (Waran)
som i de flesta fall ges livslångt,
eftersom risken att få nya blodproppar är större hos personer
med fosfolipidantikroppar än
hos övriga personer med blodpropp. I vissa fall kan man behöva höja effekten för warfarinbehandlingen och då ges ibland
tillägg med låg dos acetylsalicylsyra (Trombyl).
Ta inte NOAC
En viktig ny iakttagelse som fått
uppmärksamhet under de senaste åren är att de nya blodförtunnande mediciner som idag
ofta ges vid venösa blodproppar
så kallade nya orala antikoagulantia, NOAC, inte verkar ge
ett bra skydd mot blodproppar
vid APS. En studie fick nyligen
avbrytas på grund av att patienter som behandlades med
rivaroxaban (ett av dessa preparat) fick fler blodproppar än
patienter som fick warfarin. Det
finns också flera fallrapporter där
APS-patienter som fått något av
NOAC-preparaten fått nya blodproppar under behandlingen. Vi
har även observerat flera sådana
fall i Sverige och tillsvidare avråds det från att använda NOAC
till patienter med APS.
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På Barnhjärtcentrum kan man finna nyttig information även för vuxna.

Komplikationer
Obstetrisk APS kan yttra sig på
många olika sätt. Man kan få
tidiga eller sena missfall, havandeskapsförgiftning eller för tidigt
födda barn. Kvinnor som har
fosfolipidantikroppar ska följas
i specialistmödravården under

graviditeten och man brukar där
få blodförtunnande behandling.
Vanligtvis använder man en
kombination av låg dos acetylsalicylsyra (Trombyl) och dagliga
blodförtunnande sprutor med så
kallat lågmolekylärt heparin (som
Fragmin eller Innohep). Den
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APS ett behandlingsbart tillstånd.
Förutom blodpropp och
graviditetskomplikationer finns
en rad andra symtom som förknippas med fosfolipidantikroppar, men där är sambandet
inte lika starkt visat. Det gäller
bland annat förändringar på
hjärtklaffarna, kärlförändringar
i njurarna, migrän och lågt antal
blodplättar (trombocytopeni).
Några rekommendationer

tidigare sjukhistorien brukar
avgöra hur intensiv behandling
som ges. Med sådan behandling
brukar uppemot 80 procent av
kvinnor som tidigare haft APSkomplikationer under graviditeten föda levande barn. I de allra
flesta fall är således obstetrisk

Alla som har fosfolipidantikroppar får inte symtom,
men vi kan inte idag förutsäga
vem som kommer att drabbas. Vi
vet att risken ökar om man har
flera positiva test och om nivåerna på antikropparna är höga.
Särskilt stor risk har de som har
alla tre testen positiva. Personer
som inte haft några blodproppar,
men som har flera positiva test
och/eller höga nivåer av antikroppar brukar vi rekommendera
en tablett låg dos acetylsalicylsyra (Trombyl) dagligen för att
minska riskan för propp. Den
som har fosfolipidantikroppar
bör också vara särskilt försiktig
vid långvarigt stillasittande/liggande som till exempel vid långa
flygresor. Man bör använda stödstrumpor och resa sig upp och
gå med jämna mellanrum. Inför
operation ska man berätta för
kirurg och narkosläkare för bästa
möjliga förebyggande behandling
för att undvika blodproppar i
efterförloppet.

fosfolipidantikroppar och APS.
Det pågår mycket forskning och
det anordnas möten där forskare
träffas och försöker föra kunskapen framåt. I höstas deltog
jag och flera svenska forskare i
ett sådant internationellt möte
i Manchester och i april kommer
det att var ett lite mindre
europeiskt möte i Belgrad.
För att förstå mekanismerna
bakom varför fosfolipidantikroppar bildas och varför de
orsakar så typiska symtom pågår
studier för att utvärdera till exakt
vilka molekylära strukturer som
fosfolipidantikroppar binder
och varför de verkar skapa en
låggradig inflammation. Nya
och alternativa behandlingar
utvärderas också.
Nyligen publicerades gemensamma europiska riktlinjer för
behandling av APS. Under den
tid jag har varit verksam som
läkare har kunskapen ständigt
ökat och vi kan idag i de flesta
fall ge bra skyddande behandling
mot både blodproppar och
graviditetskomplikationer.

Test för att ge APSdiagnos
1. lupus antikoagulans
2. kardiolipinantikroppar
3. ß2GPI antikroppar

Hoppet till forskningen
Det tar lång tid att studera
nya sjukdomar och fortfarande
är det mycket vi inte vet om
15
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Ja, ett långt porträtt men det innehåller en härlig bild av hur någon kan anpassa sitt liv efter de
möjligheter som står till buds. Och en riktig parallell berättelse plockad ur vår nutidshistoria.
Redaktionen säger Trevlig läsning!

Ett bra liv trots
begränsningar
Text Maj Söderman Bild Privat

Afrikas karta med Mandela ovanför och fru respektive herr Afrika på var sida om kartan. Fotot är taget i april 2015
vid ingången till trädgården där konstnären Lemma Guya har sitt hem och sina utställnings- och konferensbyggnader. Han har porträtterat ett antal afrikanska ledare på skin med delar av raggen kvar för Africa Unions
hus i Addis Abeba. Vill du läsa mer om honom kan du gå på länken https://affrino.wordpress.com/2015/09/07/
lemmism-skin-mounted-portraits-lemma-guya/
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Astrid von Rosen hade ett fantastiskt liv tills dess att hon fyllde 60 år. Då började den första
i raden av flera svåra diagnoser visa sig. Men det fick henne inte att ge upp och hon tycker
fortfarande att hon har ett bra liv. Nu följer syrgas Astrid överallt dag som natt. Kopplas den ur
slutar hon att andas och redan inom ett par minuter börjar hon må dåligt. Ett möte med Astrid
är som en injektionsspruta fylld med inspiration. Hon älskar att prata och dela med sig av sitt liv.

Astrid är grevinna och född på
Rockelstad slott vid sjön Båven
i Södermanland. Familjen har
anor ända sedan 1200-talet.
Hon är dotter till den berömde
flygaren Carl Gustaf von Rosen.
Redan som ettåring flyttade
Astrid och familjen till Etiopien
och hon kom att bo där i 10 år.
Pappan var då gift för tredje
gången. Astrid har fem syskon.
‒ Etiopien är verkligen som
mitt andra hem. Det är ett unikt
land.
Hur mår du idag?
‒ Skit! Hjärtat är mitt största
problem.
Astrid har systemisk skleros, är
glutenintolerant, har sekundärt
Sjögrens syndrom, PAH (pulmonell arteriell hypertension) och
är benskör. Hon är tvungen att
ha syrgas dygnet runt, annars får
hon inte ut tillräckligt med syre
i kroppen. Hennes lägenhet är
fylld med syrgastuber och apparater, och hon har en omkring
15 meter lång slang som gör att
hon kan röra sig någorlunda fritt
i hemmet. En syrgastub räcker
cirka tre kvart och sen är hon illa
ute om hon inte har tillgång till
en ny väldigt snabbt. Det gör att
hennes utflykter inte kan bli så
långa åt gången. Därför brukar
hon ta med sig fyra tuber och
två så kallade syrgastermosar för
sjuk- eller färdtjänstresorna.

Glutenintoleransen visade sig
2005. Efter hennes 60-årsdag
fick hon influensa och sen
bestämde hon sig för att sluta
röka efter 40 år. Men hon blev
inte piggare för det utan fick ont
i magen. Det tog tid att fastställa
orsaken till hennes magonda. Som
tur var fanns det en underbar
distriktsläkare på vårdcentralen
som till sist lyckades fastställa
att hon har en finsk variant av
glutenintolerans som även angriper huden.
Efter detta har Astrid drabbats
av mer än någon kan önska sig.
Det började 2009 med karpaltunnelsyndrom som opererades
den julhelgen. Sen följde gallstensoperation 2010, water
melon stomach (en ovanlig kärlsjukdom som består av att små
kärl i nedre delen av magsäcken
läcker blod) för att sedan få diagnosen systemisk skleros 2011
som upptäcktes när Astrid fick
Raynauds fenomen.
‒ Det värsta är blodkärlen.
Dom stelnar och då ökar trycket
på hjärtat och det gör att det blir
svårt att andas.
Astrid har haft syrgas sedan
2017, och hon blev påtagligt
sämre under 2018. Hon har den
begränsade formen av systemisk
skleros. Förutom problem med
kärlen och hjärtat har hon svårt
att äta. Hon måste äta många
gånger om dagen och små

portioner, och det tar tid för
maten fastnar på vägen och hon
blir snabbt mätt.
‒ Jag har gått ner 20 kilo under
de senaste två åren.
Astrid har också PAH som
är en hjärt- och lungsjukdom
och som är sekundär till hennes
systemiska skleros. Lungornas
blodkärl blir för trånga och blodtrycket i lungorna blir onormalt
högt. Det visar sig att Astrids
form av besvär med kärlen i
kretsloppet mellan hjärta och
lungor sannolikt finns i både
artärer (det som händer vid
PAH) och vener. Så hon mådde
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Astrid på besök hos konstnären Lemma Guya 2015.

inte bra av de kärlvidgande
medicinerna och valde i samråd
med sina läkare att avsluta alla
PAH- och kärlvidgande mediciner.
Astrid har dessutom fått
sekundärt Sjögrens syndrom.
Torra slemhinnor och syrgas är
ju ingen bra kombination. Det
är svårt att veta vilken av diagnoserna som ger vilka symtom.
Alla ger trötthet som inte går att
vila bort.
Ett spännande liv
Anledningen till att Astrid kom
att leva 10 år i Etiopien var att
hennes pappa var den berömde
flygaren Carl Gustaf von Rosen.
Etiopien har aldrig varit koloniserat men ockuperades av Italien
1936, som ville erövra ny mark.
Landet befriades med hjälp av
britterna 1941. Röda korset arbetade i Etiopien och skickade
en ambulans. Carl Gustaf erbjöd
att ställa sitt flygplan till förfogande för transporter. Han
18

blev på så sätt känd i Etiopien
som den skickliga flygare han
var. Kejsaren Haile Selassie som
hade flytt under ockupationen
återkom nu till sitt land. Han
insåg att flygvapet måste byggas
upp. Frågan gick bland annat
till Carl Gustaf von Rosen. Han
var civilist men tackade ja till
uppdraget. Han tog med sig sin
familj och flyttade till Etiopien.
När Astrid var elva år flyttade
familjen hem till Sverige. Pappan
hade begärt avsked. Han fick anställning på Trans air vid hemkomsten. Astrid återvände aldrig
till Etiopien medan hennes
pappa levde.
‒ Jag vantrivdes så i Sverige
och kämpade med att hålla ut
till dess att jag som tonåring
kunde flytta hemifrån.
Familjen bodde på Rockelstad
det första året efter att de kom
tillbaka till Sverige. Där fanns en
kokerska som lagade svensk mat,
mycket av maten var ganska
lik den som serverats i hennes

barndomshem.
‒ Den etiopiska mathållningen
har satt sina spår. Den skiljer sig
på många sätt från den svenska.
Jag kan till exempel fortfarande
inte äta ”kladdig” mat såsom
klappgröt, filbunke, filmjölk eller
gröt och yoghurt.
Efter Rockelstad flyttade
familjen till Hässelby och därefter till Malmö. Sen flyttade
Astrid ut till England, Tyskland
och till Spanien. Under de åren
fick Astrids farmor Mary von
Rosen ett slaganfall och behövde
hjälp med hushållet och ekonomin. Astrids mamma flyttade
därför från Malmö till Rockelstad för att hjälpa Mary och då
fick de barn som fortfarande
bodde hemma följa med.
Den grundläggande skolgången skedde på olika skolor i
Rockelstad, Hässelby och Malmö
men det blev inga gymnasiestudier. Det har Astrid tagit igen
senare. Hon utbildade sig till
barnskötare efter att ha jobbat
som au pair i England och gjort
daghems-praktik i Tyskland.
Hennes syster bodde på Mallorca och Astrid flyttade dit för
att lära sig spanska. Sen ville
hon bli guide på Club 33. Men
Nyman och Schulz tyckte att
hon uppförde sig lite för fint och
därför fick hon ta hand om de
mer stadgade gästerna på de lite
finare hotellen.
‒ Jag var där cirka ett år och
det var under den tiden som
jag blev gravid och beslutade
mig för att behålla barnet. Det
är absolut ingenting som jag
ångrar. På det sättet har jag idag
barn, två barnbarn och ett barnbarnsbarn som alla ger mig stor

PORTRÄTT
glädje. Jag har fått mycket stöd
av min familj.
Nydanande utveckling

följa den finansiella världens
politiska agenda som en observerande fluga på väggen.

Familjen har betytt mycket
Eftersom Astrid var utbildad
barnskötare sökte hon till semiAstrids pappa återvände till
nariet för barnavårdslärare då
Afrika för nya uppdrag. Han
hon kom hem från Mallorca.
deltog i kriget mellan Biafra och
‒ Som lärare jobbade jag
Nigeria genom att hjälpa den
bland annat fackligt och satt i
svältande befolkningen i Biafra
Facklärarförbundets styrelse.
med förnödenheter. Nigeria ville
Där fick jag känna på hur det
införliva Biafra med övriga
var att bli utstött, av en tung
Nigeria och en metod var att
grupp konservativa, huvudsaklåta befolkningen i Biafra svältas
ligen män. Jag hade fel åsikter
ut. Carl Gustaf von Rosen
och har fortfarande en tendens
skapade ett litet flygvapen
att gå min egen väg. För mig är
med små Militrainerflygplan
det viktigt att den som är
som kunde flyga så lågt att de
förtroendevald är det med samma
hamnade under Nigerias radar.
villkor som den som valt mig.
Astrid kompletterade senare
sin utbildning och har tagit en magisterexamen
med statsvetenskap
”Det bästa
som huvudämne.
med sjukdomen
Hon jobbade som
barnavårdslärare
är att familjen har
och skolledare på
blivit tightare
vårdskola under
genom den”
många år. Till slut
säger 10-åriga Leo.
tröttnade hon på den
offentliga sektorn och
började jobba med utvärdering av finansbolag. Där var hon
både uppskattad och skicklig.
‒ Det har varit intressant
att kunna följa den offentliga
sektorn med utbildning, barnomsorg och vårdutbildning
under 70- och 80-talen. Att som
facklig företrädare kunna vara
med när kvinnorörelsen började
på slutet på 60-talet och kunna
följa de många förändringar
som kom på 60- och 70-talen i
arbetslagstiftningen, för att sen
under 90-talet och senare kunna

Astrids bror Eric tog överraskande
Astrid med på en tur i sitt flygplan
Bonanza, som är samma årsmodell
som hennes pappa hade när Astrid
var liten. Eric är den av syskonen
som tagit flygcertifikat och är idag
pensionerad flygkapten.
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PORTRÄTT
Under tiden i Biafra fanns Astrid
mamma vid hans sida.
1975–77 hjälpte Carl Gustaf
till med matbombningar i Etiopien. Han dödades vid ett granatanfall 1977. Astrid åkte aldrig
tillbaka till Etiopien medan hennes pappa levde. Hon var heller
inte med på hans begravning i
Addis Abeba.
‒ Min mamma Gunvor bodde
tillsammans med mig under
sina sista 13 år. Hon var då inte
helt frisk och behövde hjälp
och tillsyn framför allt på slutet.
Hon blev 93 år. Vi bodde i min
tvårummare i Solna. Jag jobbade
huvudsakligen hemifrån. Det
fungerade.
Livskvalitet trots stora
problem
När Astrid mor dog 2009 tänkte
sig Astrid att nu skulle hon göra
allt som hon hade önskat länge
– resa, träffa vänner, kultur med
mera. Så blev det inte. Det var då
hennes riktigt svåra sjukdomar
började. Från 2017 har hon haft
syrgas dag som natt. Det blev
inte lika lätt att göra allt det som
hon haft i sinnet.
‒ Jag har haft svårt att acceptera begränsningar men tvingats
lära mig den konsten för att
kunna leva vidare fullt ut.
Astrid hade inte varit i
Etiopien efter 1956. När resten
av familjen for ner valde hon
att stanna i Sverige. Det var
från början inget medvetet
val, men det blev det senare.
2013 vann hon en flygresa till
Addis Abeba. Efter moget
övervägande reste hon och
dottern Anna dit eftersom
hennes medicinska problem inte
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skapade oöverstigliga problem.
De blev oerhört väl mottagna.
Barndomshemmet fanns kvar.
Det är idag övningslokal för en
militärorkester. Allt gick bra.
Astrid åkte sedan dit två gånger
under 2014 och två gånger
2015. Sista gången hade hon
svårt att gå på den höga höjden
som Addis Ababa och hennes
barndoms hemstad Bishoftu
ligger på med tunn luft och det
blev också hennes sista resa till
Etiopien. Addis Ababa ligger
på mellan 2 200 m över havet,
alltså högre än Kebnekajse och
Bishoftu på 1 800 m över havet.
‒ Men jag tycker att livet är
fantastiskt. Livskvalitet är att
kunna göra saker på impuls. Det
är lite svårare nu, men man måste
acceptera sina begränsningar. Jag
trivs trots allt med mitt liv.
‒ Livskvalitet är att bo som
jag bor. Att kunna gå och handla
utan att behöva gå ut och
att ha nära till vårdcentralen.
Livskvalitet är att kunna ligga
kvar i sängen på morgonen, om
jag vill. Jag har fina vänner och
en fin familj. Livskvalitet är att
klara sig själv, att inte behöva ha
hemtjänst, att kunna laga sin mat
själv.
Astrid har varit till Mallorca
två gånger efter insjuknandet
och besökt sin syster som bor
där. Båda gångerna med syrgas.
Syrgassköterskan ordnade med
bärbara apparater.
Planering A och O
Nu räcker fyra syrgastuber cirka
tre timmar. Vill Astrid göra något
måste hon planera noggrant. En
gång blev det riktigt kris efter att
Astrid och en av Astrids systrar

varit på stan och sedan gått på
bio. Syrgasen tog slut och då var
det bråttom. Några minuter till
och sedan skulle Astrid inte kunna andas. Hon satte sig mitt på
golvet och ropade, ring ambulans,
det är bråttom. Och hon hann få
hjälp i tid. Alla var så vänliga och
hjälpsamma.
Astrids liv idag
Astrid bor bra och klarar det
mesta själv. Hon har vänner och
en familj som finns i hennes närhet. Hon kan inte läsa böcker
eller skriva skrivelser som förr
längre. Orkar helt enkelt inte.
Och hon har ont i ryggen och
svårt med andningen. Numera
kommer ASIH, avancerad sjukvård i hemmet, 2 gånger om dagen och ger henne medicin i en
subcutan venport. Det är också
en trygghet att få regelbundna
hembesök. Men Astrid är ändå
aktiv med det som hon kan vara
aktiv med.
‒ Jag sitter i styrelsen för
Riksföreningen för systemisk
skleros och jobbar med intressepolitik. Jag är bra på det. Genom
medlemskapet kan jag påverka.
Mina val har konsekvenser.

Tips!
Är du intresserad att läsa mer
om Carl Gustaf von Rosens
insatser i Etiopien och Biafra
finns det två bra böcker, dels
Dödsorsak Ogaden av Heli
von Rosen, dels Carl Gustaf
von Rosen av Ralph Herrmanns. Det finns mycket information på internet men en
hel del av det är inte korrekt.

SVENSKA SLE-NÄTVERKET

Text Yvonne Enman

Plats för samarbete
Det svenska SLE-nätverket bildades 2003 och syftet med nätverket är att samla de forskare i
Sverige som har SLE som största forskningsintresse.

Varje år genomförs en tvådagarskonferens. Till den är forskare
från grannländerna inbjudna samt
ibland också framgångsrika internationella forskare. Speciell vikt
läggs vid att även nydisputerade
och doktorander ska få möjlighet att delta och presentera sina
projekt under mötet. Enligt de
bestämmelser som följde med
anslaget från Ingegerd Johansson
(se ruta) ska donationen avslutas
med en större konferens, vilken
är planerad till den 5–8 oktober
2022 på Karolinska Institutet.
SLE-register
För att följa sjukdomsutveckling
och för att på så sätt ta lärdom av
de uppgifter som registreras
är det viktigt att alla (helst)
med SLE registreras i Svenskt
Kvalitetsregister, SRQ. Detta är
inte enbart viktigt för varje
enskild person med SLE utan
även för att data ska ligga som
underlag till forskning om
exempelvis hur olika behandlingar fungerar. Varje läkemedel

har sin mest verkningsfulla
möjlighet riktad mot några
speciella symtom eller sjukdomsmanifestationer. Det räcker inte
att veta att en viss medicin dämpar SLE. För att kunna använda
rätt behandling till rätt person
vid rätt tillfälle krävs kunskap.
Kunskap som endast kan nås
genom registrering av hur medlet
fungerat, för vem och vid vilket
tillfälle och inte att förglömma
om preparatet givit biverkningar
och i så fall vilka.
Idag finns cirka 40 procent, det
vill säga 2 582 av Sveriges SLEpatienter, med i SRQ. Här finns
en potential där varje person
med SLE kan hjälpa till genom
att be sin läkare registrera.
Väl beforskad sjukdom
Svensk SLE-forskning ligger
väl till i världen och Sverige är
lite av ett föregångsland för våra
skandinaviska vänner. Här finns
Nätverket som för samman
forskarna så att de kan, person
mot person, utbyta erfarenheter

och tankar kring forskningen.
Tankar som öppnar för samarbeten mellan de olika centren.
I förhållande till att SLE är en
ganska ovanlig sjukdom forskas
det mycket på den. Den undersöks från olika angreppsvinklar
och forskningen sträcker sig
från rent molekylära och genetiska studier, via patientnära
behandlingsstudier till forskning
kring hälso- och livskvalitet. I
sammanhanget är det betydelsefullt att man till viss del kan säga
att SLE är modersjukdomen
för flera av de andra systemsjukdomarna i denna grupp och
därmed kan den forskningen
ta lärdomar från SLE-resultat.
Samtidigt är SLE en kaskad av
olika sjukdomsmanifestationer
där olika organ är inblandade.
Säkert kommer SLE att delas
upp i undergrupper och med
tiden döpas efter vilken typ av
SLE personen har, ett exempel
redan nu är SLE-nefrit, njurinflammation.
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SVENSKA SLE-NÄTVERKET
Ingvarsson är doktorand i Lund
och islänning. Han berättade om
SLE i Island och hur de arbetar
med att registrera och sammanställa sitt patientmaterial.
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Internationella föreläsare

Berätta och diskutera

senaste tvådagarsmötet. Professor
Lindsey Criswell delade med sig
av rön och tankar kring forskningen i USA om hur forskare
kan använda genetik och epigenitik (olika uttryck av generna) för
att undersöka SLE-sjukdomens
olikartade sätt att visa sig och
dess uppkomst samt utveckling i
kroppen.
Ett hett ämne nu är antifosfolipidantikroppar och antifosfolipidsyndrom, APS som beskrivs
i detta nummer av Bulletinen.
Professor Maria Tektonidou
från Grekland belyste dessa
antikroppars påverkan med
hjärt- och kärlkomplikationer
vid SLE. Ett ämne som det
forskas på inom Nätverket inte
minst genom professor Elisabet
Svenungsson.

En viktig del i Nätverkets agenda
är att forskare från landets olika
universitet kommer till tals och
att några som disputerat ganska
nyligen samt doktorander ges
möjlighet att kort berätta om
sina studier. Föreläsarna gav en
god inblick i bredden av studier
i landet. Under denna programpunkt fanns möjlighet att dels
redovisa resultat men också att
diskutera olika frågeställningar
och få input på exempelvis hur
gå vidare. Några doktorander
fick också presentera, vilket är en
god träning i den viktiga delen av
utbildningen inför disputation i
att presentera sin forskning och
sina forskningsresultat.
Under denna punkt föreläste
också forskare från Danmark
och deras inlägg är grunden till
samarbeten över gränsen. Ragnar

SAVETHEDATE
Cirka 50 forskare slöt upp till det
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Även patientrepresentanten
fick presentera sina tankar. Jag
talade om att ytan och den
första anblicken inte säger speciellt mycket om vem som står
framför dig. En patient är så
mycket mer än just en patient.
En person med allt sitt bagage
som vårdgivarna måste förstå
och möta i sin vardag för att tillsammans fatta goda beslut. Om
behandlingar och åtgärder ska
ge gott resultat måste det finnas tillit och samförstånd. Det
nås bara om parterna kan mötas
med respekt och förståelse för
den aktuella situationen.
Detta tillfälle var också gott
för att åter försöka inspirera
forskarna till att ta del av den
kunskap som göms i patienterna.
Egentligen har jag väldigt svårt
förstå det motstånd som fortfarande lyser igenom här och där.
Den erfarenhet som personer
som levt länge med sin sjukdom
har borde vara av intresse. Inte
ses som ett namn som man är
tvungen ha med på sina ansökningar för forskningsanslag. Det
jag skrivit nu gäller inte alla, men
fortfarande för många. Märkligt
också med tanke på den forskning som visar goda resultat av
att involvera forskningspartners i
sin forskning.
Nätverkets betydelse
Professor Lars Rönnblom vid
Akademiska Universitetssjuk-

SVENSKA SLE-NÄTVERKET
huset i Uppsala är initiativtagare
till Nätverket och dess huvudkoordinator. Han ser några
tydliga orsaker till varför svensk
SLE-forskning rönt framgångar
som underlättats tack vare
Svenska SLE-Nätverket. Han
ser att kontakten mellan de olika
universiteten har stärkt de olika
forskningsprojekten vid alla enheter, samtidigt som man inom
nätverket har startat gemensamma projekt där många
patienter ingår i studierna.
‒ Vi har genom våra samarbeten inom landet höjt vårt
anseende utåt och det har givit
nya internationella samarbeten
som bygger på att vi respekteras
och utgör en attraktiv samarbetspartner. Våra arbeten publiceras
i de finaste tidskrifterna, vi blir
inbjudna till internationella konferenser och inte minst att vi nu
tillfrågats om att anordna den
stora europeiska konferensen
2022 är ett kvitto på vår goda
SLE-forskning.
Lars upplever att forskarna i
hela landet nu är mer aktiva än
de tidigare varit och att de också
deltar i högre grad i alla stora

internationella kongresser.
Varför är Svenska SLE‒ Svenska SLE-nätverket har
Nätverket viktigt?
givit bättre kvalitet på vår forskning eftersom forskningen sker i
större skala där forskningsgrupperna tar hjälp av
varandra och andra
Professor
Anna Rudin vid Sahlgrenska
specialiteter, där
Universitetssjukhuset i Göteborg:
patientunderlaget är större
SLE-nätverket bidrar starkt till forskningssamoch där den
arbeten inom Sverige, något som är nödvändigt
nya dyra
för att öka kunskapen om ovanligare sjukdomar som
teknik som
SLE. Det bidrar också till att intressera och rekrytera
yngre läkare och forskare till att börja forska inom
finns nu
frågor
som är viktiga för patienter med SLE. På så vis
ingår. Allt
säkras
återväxten inom SLE-forskningen. Dessutom
sammanbidrar SLE-nätverket till internationella samtaget kostar
arbeten via de årliga nätverksmötena med
mycket, men
inbjudna internationella forskare.
det är för denna
typ av stora projekt
det finns möjlighet till
de riktigt stora forskningsanslagen, säger
Lars Rönnblom.

Professor Anders Bengtsson vid
Skånes Universitetssjukhus i Lund:
Vi utbyter idéer, lär av varandra, hjälper varandra, vi gör studier tillsammans där vi genom samarbete ökar både kvalitet och kvantitet.
Eftersom vi har olika spetskompetenser blir resultatet en stor bredd.

Bulletinen har tidigare, i nr
4-2018, skrivit om Svenska
SLE-Nätverket. Där belyses
de olika universitetssjukhusens forskningsinriktning.

Ingegerd Johansson var överläkare i radiologi och sektionschef i neuroradiologi i Linköping. Men inte heller läkare är förskonade från sjukdom och Ingegerd Johansson hade SLE. Vid sin död 2015 efterlämnade
hon en donation till forskning om sjukdomen. Svenska SLE-nätverket fick ett anslag på 1,5 miljon kronor
via Svenska Läkaresällskapet. Det ska stödja nätverkande mellan SLE-forskare i Sverige och avslutas med
en slutkonferens efter fem år.
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FYSISK AKTIVITET

Systemisk skleros karaktäriseras av kärlförändringar (Raynauds fenomen och pulmonell arteriell hypertension, PAH) samt fibrosinlagringar i huden och lungorna (lungfibros). Både PAH och lungfibros kan
orsaka andfåddhet vid fysisk aktivitet. Smärta orsakad av Raynauds, liksom hud- och ledsmärta, är vanligt förekommande. Nedsatt muskelstyrka och uthållighet är vanligt liksom försämrad kondition. Dessa
symtom/problem försvårar möjligheterna att vara fysisk aktiv/träna.

Rörelse fungerar!
Text Henrik Pettersson är disputerad specialistsjukgymnast
vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Genom en studie av hur fysisk aktivitet och träning upplevs
vid systemisk skleros klarnar bilden. För heltäckande
kunskap behövs det dock fler studier, speciellt vid svårare
sjukdom i lungorna.
Fysisk aktivitet (FA)/träning
betraktas idag som säkert och
välgörande och kan förbättra
fysisk kapacitet och livskvalitet
hos personer med systemisk skleros (SSc) med ingen ‒ mild lungpåverkan. Det saknas studier om
hur personer med SSc och svår
lungpåvekan tolererar träning,
men personer med lungfibros
utan SSc kan förbättra kapacitet och livskvalitet med träning.
Det har saknats kunskap om hur
personer med SSc upplever FA/
träning, vad som försvårar och
underlättar den.
Vi har nyligen publicerat en
artikel, en intervjustudie, som
beskriver upplevelser av fysisk
aktivitet och träning hos personer
med SSc. Sexton personer med
en blandning av begränsad/diffus
SSc, sjukdomslängd, kön, ålder
och grad av lungpåverkan (ingen –
mycket svår/syrgasberoende) blev
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intervjuade. Resultatet genomgick en kvalitativ innehållsanalys
vilket syftar till att utforska och
beskriva upplevelser och erfarenheter.

En effektiv
behandling

Minskar rädsla
för försämring

Känner sig frisk
och nöjd med sig
själv

Frågor i tre teman
Tre teman (med ingående kategorier) utkristalliserades av hur
deltagarna upplevde FA/träning:
1. Väsentligt för livet och hälsan (En effektiv behandling,
Minskar rädsla för försämring,
Känner sig frisk och nöjd med
sig själv).
2. Sjukdomsrelaterade hinder och
andra barriärer (Sjukdomskonsekvenser, Risk för försämring, Icke-sjukdomsrelaterade
barriärer).
3. Självomhändertagande och/
eller support (Självtillit i FA/
träning, Utbildning och
support från sjukvården och
andra).

Tre övergripande teman
och åtta kategorier (cirklar)
identifierades hos 16 personer
med systemisk skleros om deras
upplevelser av fysisk aktivitet
och träning.

FYSISK AKTIVITET
Tema 1 Väsentligt för livet och
hälsan
I kategori En effektiv behandling,
uttrycktes FA/träning vara minst
lika viktigt som läkemedel och att
det hade en positiv effekt på både
fysiskt och mentalt välbefinnande
utan negativa bieffekter.
Citat från deltagarna var till exempel: ”Träningen gör, jag känner
att blodomloppet är igång istället

för att ta dom, medicinerna som
sätter igång blodomloppet.”
”Men så fort man börjar jobba
(spinningpass) och får upp cirkulationen, det tar ju några minuter,
men då blir det en himla fart, och
den sitter liksom i till minst nästa
dag, säkert två dagar skulle jag
säga.”
I kategorin Minskar rädsla för
försämring uttrycktes det att

man kände sig tvingad att vara
FA/träna på grund av rädsla för
försämring då FA/träning kunde
hålla sjukdomen under kontroll.
FA/träning upplevdes även kunna förlänga livet.
”Ju mer träning jag får, ju bättre
blir min hälsa och större möjligheter överleva längre tider. Jag
vill inte dö. Det är nu mitt liv har
startat på nåt sätt. ”

Självförtroende
inför fysisk
aktivitet/träning
SJÄLVOMHÄNDERTAGANDE OCH/
ELLER SUPPORT

VÄSENTLIGT
FÖR LIVET
OCH HÄLSAN

FYSISK
AKTIVITET
OCH TRÄNING

Utbildning
och stöd från
sjukvården och
andra

SJUKDOMSRELATERADE
HINDER OCH ANDRA
BARRIÄRER

Sjukdomskonsekvenser

Risk för
försämring

Icke
sjukdomsrelaterade
barriärer
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FYSISK AKTIVITET

I kategorin Känner sig frisk
och nöjd med sig själv beskrevs
upplevelse av att inte identifiera
sig som sjuk när man var FA/
tränade.
”Man känner, man får en diagnos, det innebär att man får
stämpel att man är sjuk. Men när
man tränar så känner man inte
den stämpeln utan man känner
sig mer frisk, när man har tränat
och det gått bra.”
” Vad är den starkaste upplevelsen av fysisk aktivitet som du kan
komma på?
Åh, du känner dig hälsosam, du
känner dig frisk. Det är det bästa.
Ja, jag tror det, stark, frisk, man
kan mer, tycker om livet.”
Tema 2 Sjukdomsrelaterade
hinder och andra barriärer
I kategorin Sjukdomskonsekvenser, beskrevs andfåddhet som en
barriär för FA/träning och ibland
som skrämmande. Smärta orsakad av Raynauds, fingersår eller i
leder eller hud var också problematiskt.
”Ja, när man har sår på fingrarna och man tränar, dels gör det
ont dels så är det inte så kul när
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man är i en grupp med andra och
så har man sår och plåster, det är
inte kul.”
Tema 3 Självomhändertagande och/eller support
I detta tema framkom ett behov
av mer information, både från
sjukgymnaster och reumatologer,
om de kända positiva och negativa effekterna av FA/träning.
Information om anpassad FA/
träning upplevdes tydligare om
den gavs av reumatolog:
”Ja, jag tror att dom [reumatolog och sjukgymnast] ska säga
… om du inte börjar [träna] så
kommer du på sikt bli mycket
sämre, det kommer att drabba
dig så mycket tidigare än om du
börjar att träna.”

Slutsatser
Vår studie visar tydligt att FA/
träning upplevdes som fundamentalt för livet, hälsan och
som en effektiv behandling. Det
minskade rädsla för försämring
och deltagarna kände sig friska
och nöjda med sig själva. Dock
upplevde man även sjukdomsrelaterade hinder som andfåddhet
och smärta samt en risk för försämring. Man hade tilltro till sin
förmåga att vara FA/träna medan
utbildning och stöttning underlättade. Våra fynd bidrar med ny
kunskap om hur personer med
SSc uppfattar FA/träning och
kan bidra vid utvecklandet
av patientutbildning och FA/
träningsprogram.

Denna långa länk för dig till en podd där Henrik Pettersson och
Carina Boström talar om systemisk skleros och träning.
https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9mZWVkLnBvZGJ
lYW4uY29tL2Z5c2lvbnNhZ2VyL2ZlZWQueG1s&episode=ZnlzaW9uc
2FnZXIucG9kYmVhbi5jb20vMTExODQ1NzctMjA1OS01YjZiLWFkNDUtMzA3OGM2MTVhMzlh&hl=sv&ved=2ahUKEwjSt5SujMfnAhWqlIsKHb
S5ByMQieUEegQIARAG&ep=6
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Text Annika Broberg Lavén
är styrelseledamot i Riksföreningen för SLE

Tabletter och
askar, mediciner
och förpackningar
Piggetabletten – sötsyrlig med
ena sidan gul och den andra röd
med en elliptisk utsirad fåra diagonalt över ytan och kvadratisk
med lätt rundade kanter, var en
tablett som jag fick som barn
under vinterhalvåret. Det var en
c-vitamintablett för barn och
som hemma hos oss kallades för
piggetablett. Om vi blev piggare
av den får bli osagt, men den
skadade inte i alla fall. Vi fick
den till frukost och en rolig vana
var att jag och min bror tävlade
om vem som kunde få den att
vara längst, och under tävlingens
gång visa varandra hur mycket
som var kvar. Vem som brukade
vinna kommer jag inte ihåg.

denrosa pärl-liknande tabletter.
Tablettasken var bronsbrun med
de rosa tabletterna avbildade och
med en text lydande “uppfriskande halstabletter som lenar
halsen”.
Vi åkte rälsbuss och efter matsäcken fick jag så äntligen min
egna tablettask. Jag öppnade
locket, tog fram en av de små
pärlorna och stoppade i munnen.
Smaken var både söt, pepparmynta och salt på samma gång.
Under resans 3 timmar minskade antalet tabletter i asken och
när vi var framme var den tom
och jag mådde inte så bra. Än i
dag har jag, tyvärr, svårt för smaken av dessa Emser-tabletter.

Egen ask

Tabletter

Att få en egen tablettask när
man var liten var något stort, så
när jag inför en resa till mina
morföräldrar fick välja en, så
blev valet en ask med små si-

Före mitt insjuknande i SLE,
2006, hade jag inte behövt ta
några mediciner regelbundet.
Kanske lite paracetamoltabletter vid värk och feber,

någon enstaka antibiotikakur
och några dagar med malariaprofylax, under en resa till
Zimbabwe i mitten av 90-talet,
finns med på den tidigare medicinlistan.
Listan efter det att jag fått
min diagnos blev betydligt
längre och regelbunden. Första
gången jag fick mina tabletter,
på sjukhuset, kom de i ett litet
plastglas tillsammans med uppmaningen, av sjuksköterskan, att
ta dem med vatten. Det var tre
brunrosa avlånga, en liten brunröd, en plastigt illgul, en liten
vit med skåra, en mellanstor vit
blank och så de två-centimeters
stora vita. Alla tabletter fram
till de största vita gick dock att
svälja, relativt lätt, men när det
var dags för dem tog det emot.
Eftersom jag var tillsagd att
ta tabletterna och att personal
skulle “komma senare” så kände
jag att jag måste vara duktig och
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få ner dem på något sätt.
Tillsammans med några glas
vatten så gled de äntligen ner.
En stund senare kom sjuksköterskan tillbaka.
– Hur gick det med medicinerna? frågade hen.
– De gick ner, men de stora
vita var ganska svåra att svälja,
behövdes ganska mycket vatten
och så behöver jag nog gå på
toaletten, svarade jag.
Kunde jag ana ett litet leende
hos sjuksköterskan när hon svarade att just de tabletterna,
Calcichew, behöver man inte
svälja hela utan att de var tuggbara. Mitt i det hela en lättnad
för mig och kanske blev det en
liten rolig historia på avdelningens personalfika?
Mediciner
Det var ändå en aning svårt att
vänja sig vid att ta tabletterna.
När jag observerade en patient
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som stoppade hela sin dos i
munnen på en gång och bara
svalde, så måste jag fråga hen
om det. Hen svarade att det är
lika bra att göra det fort och att
man vänjer sig. Jag vill dock ta
en i taget, med något annat till
för att undvika den bittra smaken, och har vant mig. När jag
nu hämtar ut medicinerna,
består den lilla spänningen av
om det blir spearmint- eller
citronsmak på tuggtabletterna.
Jag hoppas var gång att det blir
de “med en svag smak av citrus”.
Förpackningar
Under en resa, i Sydkorea 2017,
på ”Museum of modern art” i
Seoul fanns det en hel vägg med
medicinförpackningar. Intressant
och lite roligt att mitt bland
alla olika förpackningar
känna igen bland annat
Calcichew, Cellcept och
Plaquenil – några av

“mina” mediciner. Jag kom inte
ihåg vad utställningen egentligen
handlade om, men att det gav
ett litet perspektiv att se medicinerna i ett annat sammanhang.
En ask var dag
För tillfället mår jag ganska bra
och kan stundom nästan till och
med känna mig “frisk”. Det är
dock när det är påfyllningsdags
av medicinfördelaren som jag
ändå, på ett ganska handgripligt
sätt, blir påmind om sjukdomen.
Men när jag får frågan om alla
medicinerna jag tar, så brukar
jag säga skämtsamt att det är ju
inte alla som har turen att få en
liten ”godistablettask” till frukosten var dag.

”Det är ju inte
alla som har turen
att få en liten ’godistablettask’ till
frukosten var
dag”

RIKSFÖRENINGSSIDA – SLE

Tre viktiga meddelanden från
Riksföreningens styrelse
Medlemskap i Riksförening för SLE
Reumatikerförbundet består av Distrikt med lokala Föreningar och Riksföreningar.
Vill du bli medlem i Riksförening för SLE måste du ange det specifikt vid anmälan. Du blir då medlem även i
Reumatikerförbundet. (Det räcker inte att ange SLE som diagnos på ”Min sida”).
Du kan också ha dubbelt medlemskap vilket innebär att du är medlem både i en riksförening och en lokal
reumatikerförening inklusive distrikt. Något som vi rekommenderar om du vill delta i lokala aktiviteter.
Vill du bli medlem eller veta om du är medlem i Riksförening för SLE mejla till oss på sleforening@gmail.com
eller ring medlemsregistret telefon 08-505 805 00.
Alla är välkomna som medlemmar!

Ambassadörer till Riksförening
för SLE

SLE-dag 2020

Som riksförening ska vi kunna nå ut i hela
landet. För att klara av det behöver vi i styrelsen
hjälp.
Vi söker därför ambassadörer som sprider
information lokalt både om sjukdomen och
riksföreningen. Uppdraget anpassas efter vad
var och en vill och orkar.
Vill du hjälpa till att synliggöra Lupus/SLE och
öka förståelse för diagnosen, eller vill föreslå
någon annan, ta kontakt med oss via sleforening@gmail.com så berättar vi mer.

Årets SLE-dag anordnas den 10 maj i Uppsala av Riksförening för SLE i samarbete med
Forskargruppen i Reumatologi vid Uppsala
Universitet/Akademiska sjukhuset.
Dagen kommer att innehålla föreläsningar både
om sjukdomen och forskning kring SLE.
Plats för arrangemanget är Rudbecklaboratoriet. När alla detaljer är klara kommer program
och inbjudan att finnas bland annat på https://
sle.reumatiker.se och https://www.facebook.
com/RFSLE

SLE-föreningen för mig, Annika Broberg Lavén
• Att lyssna, stötta och kanhända få dela med sig
till en nydiagnostiserad, att ingen är en isolerad ö,
även om det kan kännas så och att livet - trots det
kaos som kan ha uppstått, lugnar ner sig och går
vidare, och att man ganska ofta kan leva bra ändå.
• Att nå ut med information i samhället, exempelvis
till vårdinrättningar av olika slag för att öka medvetenheten om sjukdomen, så diagnos kan ställas
tidigt.
• Att anta utmaningar, exempelvis om hur föreningen får fler medlemmar och hur man ska aktivera
flera av medlemmarna.

• Att engagemanget är skiftande i livets olika skeenden och att sjukdomen både begränsar och hindrar
orken.
• Att få arbeta tillsammans för gemensamma mål
• Att få knyta kontakter med så väl drabbade, anhöriga och de inom professionen.
• Att “ha människor runt sig” som har erfarenhet,
förståelse och känsla för hur livet med SLE kan
vara.
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Bli medlem i Reumatikerförbundets
Riksförening för Systemisk skleros
För 21 kronor per månad kan du bli medlem i
Reumatikerförbundets Riksföreningen för
Systemisk skleros. Tillsammans är vi starka!
• Vi ger ut Nyhetsbrev flera gånger per år.
• Vi har haft medlemsmöten med fika på olika
platser i Sverige.
• Vi ordnar träffar med viktiga och intressanta föreläsningar. Bland annat har vi haft en jurist som
föreläste om hur man bemöter försäkringskassan
när det gäller sjukskrivningar.
• Vi samarbetar med de främsta forskarna inom
systemisk skleros som också föreläser på våra
möten. Närmast så har vi årsmötet den 21.a mars
i Göteborg och då kommer en tandläkare med
intresse för sklerodermi.
• Vi har anordnat och kommer att anordna fler så
kallade Rundabordssamtal med deltagare från
professionen, politiker och tjänstemän. Det har nu
utmynnat i en riktigt bra broschyr som vi kan använda i vårt fortsatta påverkansarbete.
• Vi ordnar varje år World Scleroderma Day. Vi har
då Fråga Doktorn som en punkt och förra året
handlade det också om botoxbehandling vid Raynauds. Nästa år blir det en sakandinavisk World
Scleroderma Day i Köpenhamn. Då får vi lyssna
på föreläsare från Danmark, Norge och Sverige.
• Vi arbetar för att alla ska få jämlik och god kvalitativ vård. Det ska inte spela någon roll var i
landet du bor. Alla ska få botox, värmehjälpmedel
och klimatvård med mera.
• Bli medlem genom att skicka dina personuppgifter
till oss systemiskskleros@gmail.com eller
medlemsregistret@reumatiker.se eller ring
08- 505 805 00 och berätta att du vill vara huvudmedlem i Riksföreningen mot Systemisk
skleros. Det kostar 21 kronor per månad eller 250
kronor per år. Vill du lägga till en lokalförening
kostar det 98 kronor till per år. Släkt och vänner
kan också vara med och stödja föreningen.
Välkomna!
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Facebook
Gruppen Systemisk skleros Sverige är en fristående
FB-grupp. Som medlem i riksföreningen får du
tillgång till föreningens egen grupp ”Medlemsgrupp för Riksföreningen Systemisk skleros” Där
finns en samling dokument som kan vara bra och
det är både en informationskanal för föreningen
men också en mötesplats för gemenskap.
https://www.facebook.com/
groups/187025415071985/

Så här ser vår broschyr ut!
Vill du att vi skickar den till dig sänd
frankerat kuvert med namn och
adress till:
Riksförbundet för systemisk skleros
c/o Monica Holmner
Smedstorpsvägen 5
641 91 Katrineholm

GEMENSAM
KRAFTSAMLING
FÖR BÄTTRE VÅRD

RIKSFÖRENINGSSIDOR – SSC

Världskongressen om systemisk skleros i Prag är framflyttad till den 12-14.e juli. Förreläsningarna kommer att streamas och
finnas på FESCA:s YouTube-kanal.

Skänk en slant
Reumatikerförbundet är ju fantastiskt när det gäller att bidra till forskningen om reumatiska sjukdomar där systemisk skleros-forskningen förstås
också får värdefulla bidrag. Vi har dock fått påstötningar från människor
som vill veta att det är precis till den forskningen pengarna går och vi
tycker det skulle vara väldigt negativt om forskningen går miste om dessa
gåvor. Nu finns det ett konto för dem som önskar skänka en gåva specifikt
till forskningen om systemisk skleros: Lunds Universitets bankgiro 5051-4728
med referens 314335 Systemisk skleros.

Årsmöte
Den 21 mars har riksföreningen årsmöte i
Göteborg. Vi är glada att kunna presentera
tandläkare Julijana Stanojevic. Hon intresserar sig specifikt för sklerodermi och sjukdomens påverkan på tandhälsan. Inbjudan
kommer till alla medlemmar.

Sklerodermidagen
WSD, världsskelrodermidagen, uppmärksammas i år den 23 maj på Park Inn Hotell
i Solna Centrum. I år är temat PAH (pulmonell arteriell hypertension) och lungfibros.
Föreläsare är docent Roger Hesselstrand
från Lunds Universitetssjukhus.
Anmälan till systemiskskleros@gmail.com
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Vilka vågar anta utmaningen?
Text Yvonne Enman

Reumatiker blir genom livet
tvingade att umgås med sjukvården på många olika sätt. En
del, kanske alla, måste någon
gång lägga sig i en sjukhusbädd
och få erfarenhet ur denna underlägsna position. Det kan inte nog
påpeka hur viktigt bemötandet
är i dessa situationer. Vårdandet
handlar till stor del om etik. Att
se patienten som en likvärdig
medmänniska som man har plats,
tid och vilja att bereda rum för,
både fysiskt och mentalt. Därför
är det viktigt att vårdforskningen
förs framåt och ges den status
som den är värd ur patientens
synvinkel, och vården är till för
just det, patienten.
Ångestfylld definition
Enligt WHO:s definition är hälsa
ett tillstånd av fullständig fysiskt,
psykiskt och socialt välbefinnande
och inte endast frånvaro av sjukdom och svaghet. Denna definition kan bara väcka oro och ångest. Frågan är om det finns många
eller endast väldigt få människor
som befinner sig där var dag. Det
är alls inte säkert att så kallat
friska människor mår bättre och
lever ett nöjt liv bara för att de är
så kallat friska.
Även den som har en diagnos

kan vara relativt nöjd med sitt liv.
En person som däremot är frisk,
men mår dåligt av en eller annan
orsak, kan ha symtom men ingen
diagnos, lever kanske i en form
av kaos. Den personen är knappast nöjd fast den är medicinskt
frisk.
Stora förändringar
Under årens lopp har behandlingsmetoder och även bemötandet från personalens sida genomgått stora förändringar i takt med
att forskningen visat nya vägar.
Med fasa minns säkert personer
med exempelvis spondylartrit de
fruktade gipsvaggorna som ansågs kunna räta ut den rygg som
påbörjat sin böjning.
Fysisk träning var av ondo.
Diametralt motsatta åsikter mot
dagens uppfattning. Då skulle
man absolut inte belasta en ömmande muskel eller värkande led.
Nej, stilla skulle man sitta och
därmed också uppleva smärtans
alla ansikten. Vem kan stillasittande, inaktiverad och ensam
med alla sina tankar snurrande
i huvudet känna glädje och livskvalitet? Att få röra sig, skapa
glada endorfiner som skuttar
runt och att förvilla sinnet med
nya friska impulser och intryck,

dit har utvecklingen genom forskningen kommit nu.
I gränslandet
Var går gränsen mellan vård och
rehabilitering? Kanske finns det
inte någon sådan gräns. En god
vård leder fram till rehabilitering,
men samtidigt startar rehabiliteringen i den stund som en
sjukdom drabbat någon. För den
kroniskt sjuke fortsätter rehabiliteringen livet ut. Här behövs uppmuntran, för självhjälp kommer
inte av sig själv. Vårdforskning
behöver uppmärksammas på
många sätt.
Mer forskning behövs
Det finns en verksamhet som
kanske är bortglömd ur detta perspektiv. För nog kan man väl kalla
patientföreningens aktiviteter för
vårdande och rehabiliterande. De
verksamheter som bedrivs inom
till exempel Reumatikerförbundet
är både sociala, psykologiska och
fysiska, men de är vetenskapligt
mycket lite utforskade.
Vilka antar utmaningen att
forska inom detta område?

