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Botox – mer än för skönhet
Försäkringskassans beslut
gör livet svårt att leva
PACNS – En vaskulit så ovanlig
att den nästan inte finns

Teman

JIA och
berättelser ur livet
JIA - Barn med reumatism är inte små vuxna med reumatism

Text: Yvonne Enman

Tack!
Ett stort och hjärtligt tack till er alla som besvarade
vår enkät i förra numret. Svarsfrekvensen blev 12
procent och det anses vara bra. Svaren visade att
ni kära läsare ser fram emot Bulletinen och tycker
den ger er både nyttig information och underhållande läsning. Redaktionen är glad och hoppas att
även detta nummer uppfyller era förväntningar.
Vi påbörjar två nya teman, barnreumatism och
myosit. Fortsättning följer i nummer 4 som kommer ut strax före jul.

Det är ofta den lilla människan som kommer i
kläm när regelverken följer sina riktlinjer. Fler och
fler vittnar om hur deras vardagar försvåras av
beslutens konsekvenser och ibland också handläggarnas brist på kunskap i kommunikation. Läs
Annas förtvivlade berättelse om hur hon får strida!
På sista sidan läser vi om hur reumatiska sjukdomars konsekvenser mildrats genom forskningens
framsteg. Men även där lyser allt det som borde
fungera bättre fram trots rättigheter reglerade i
lag. Genom Reumatikerförbundets hårda arbete
på bred front finns det trots allt hopp inför framtiden.

Text: Ioannis Parodis, reumatolog vid Karolinska
Universitetssjukhuset, och Yvonne Enman

Nytt om Benlysta
Benlysta godkänt i USA för barn över 5 år
Benlysta är det enda biologiska läkemedlet som
sedan 2011 har blivit godkänt för behandling av
SLE. Godkännandet gäller vuxna över 18-årsåldern med en specifik sjukdomsprofil. Alla patienter
med SLE lämpar sig alltså inte för behandlingen,
utan en försiktig selektion sker av SLE-experter.
För yngre människor i tonåren och för barn kan
SLE vara en tyngre sjukdom än hos vuxna avseende symtom, vilka organ som drabbas och hur
allvarligt. De behandlingar som i dagsläget erbjuds
U.S. Food and Drug Administration är den myndighet i USA som godkänner läkemedelsbehandlingar. I Sverige är det Läkemedelsverket.
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till barn med SLE i Sverige innefattar framför allt
antimalariamedel, kortison och andra sjukdommodifierande läkemedel som hämmar immunsystemet
på ett brett sätt. Dessa läkemedel riktar sig alltså
inte mot specifika immunmekanismer. Inte minst
med tanke på kortisonets långsiktiga oönskade
effekter är det viktigt att utveckla nya behandlingar
med mer riktade verkningsmekanismer.
Benlysta är en riktad behandling mot en molekyl
som är viktig vid SLE. Läkemedlet, som hittills
bara varit godkänt för vuxna, blev nu godkänt även
för barn i USA. Det kanske dröjer något, men
vi hoppas att Benlysta inom en snar framtid blir
godkänt även i Sverige för behandling av barn med
SLE. Det skulle betyda ytterligare en behandlingsmöjlighet, bland fler som väntas när pågående kliniska prövningar har avslutats.

I Sverige finns det ungefär 200 barn med SLE.
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Tidningen tar upp olika behandlingsmetoder och
läkemedel i såväl intervjuer som i faktadelar. Det är
vad uppgiftslämnaren delger. Reumatikerförbundet
rekommenderar inga enskilda behandlingar av
något slag. Artiklarna i Bulletinen får nästan alltid
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redaktionen innan, så att det är ett material som
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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?”

”Sjukdomen har
fått mig att inse
vad som är viktigt ”
Läs intevjun med Veronica Jonsson på sidan 10–13

Stöd Reumatikerfonden
Bankgiro 900-3195 Plusgiro 90 03 19-5
eller reumatiker.se ”Ge en gåva”
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Text Anna Larsson

Vilket regelverk?
Brev till
försäkringskassan
Önskar att få omprövning om att få rätt till sjukpenning då jag vill bli trodd i min sjukdom som
är SLE, en kronisk autoimmun sjukdom.
Enligt min åsikt ska läkare få
sköta och bedöma istället för
all korrespondens med er från
försäkringskassan. Jag har under
hela min sjukdomsperiod sedan
2017-06-01 fått bevisa mina
fysiska svårigheter för er, men
konstigt nog aldrig för sjukvården. Eftersom läkarens utförliga intyg inte räcker till för
er ska jag i text försöka förklara
hur min sjukdom påverkar mig i
arbetsliv och vardag.
I början av året 2017 började
jag känna av min SLE mer än
vad jag gjort innan. Leder började svullna upp och ge smärta.
Jag fick ökad dos av Plaquenil
(verksam vid inflammatoriska
tillstånd) och Prednisolon
(kortisonpreparat vid reumatiska
besvär). Starka doser av detta
ledde till biverkningar såsom
magbesvär, illamående, trött4

het, högt blodtryck med mera.
Senare i februari fick jag lunginflammation och till följd av
det även urinvägsinfektion. Från
mars månad var jag allmänt påverkad av virusinfektioner; trötthet, aptitlöshet, smärta i leder
och muskler. I maj månad var
smärtan i leder så illa att jag fick
ställa klockan 3 timmar innan
jobbet, istället för en timme för
att ta mig upp ur sängen, få på
mig kläder. Vissa dagar tog jag
mig inte upp själv utan fick ta
hjälp av min sambo. Jag kunde
inte klä på mig själv heller. Sökte
hjälp på Sahlgrenska och de gav
mig ännu högre dos kortison.
En vecka senare la de in mig på
reumatologavdelning där det
även konstaterades att mina njurar var angripna av sjukdomen.

In, ut och in igen
Många undersökningar gjordes,
bland annat njurbiopsi, ultraljud
på njurar, hjärta och lungor.
Ytterligare behandling sattes in,
däribland cellgifter. Detta var i
juni månad. Trodde jag skulle få
komma hem ganska snart efter
de nya medicinerna och behandlingarna, men det visade sig att
jag skulle få åka in och ut från
sjukhuset ända till mitten av
oktober. Under denna tid var jag
i omgångar så dålig att jag inte
ens kunde gå på toaletten eller
ens kunna ta mig upp ut sängen
själv. I oktober samlade jag på
mig så mycket vätska att jag
hamnade på intensivvårdsavdelningen. Mina njurar, lungor,
samt hjärta var påverkade. Hade
jag varit hemma vid denna tidpunkten hade jag inte levt idag.

Väl hemma efter lång tid på
sjukhuset fick jag hjälp av familj
och hemtjänst. Jag blev piggare
och piggare och började 2018
med att bli av med hemtjänsten
och började klara mig själv. Jag
var långt ifrån bra och krävde
mycket hjälp, bland annat med
att handla, städa och tvätta. Trots
en hundraprocentig sjukskrivning kändes det som dygnet
behövde fler timmar i och med
att jag sov mellan 14 och 20
timmar per dygn.
Verkligheten
I juni månad blev jag för min
försörjning tvungen ta vilket
arbete som helst. Jag började arbeta på en restaurang/bar i Åmol
på 25 procent. Jag sökte lönebidrag från arbetsförmedlingen
då jag märkte att detta arbete ej
är hållbart med min sjukdom.
Lönebidraget var inte färdigutrett i oktober då jag var uppe i
75 procent. Under hela sommaren har jag sökt nya arbeten som
jag ska kunna klara av på 100

procent. I början av november
2018 började jag en annan anställning i Karlstad som säljare
på heltid.
Jag har alltså behövt lämna
mitt jobb, kollegor, familj, vänner och min hemstad Åmol för
att ni på försäkringskassan givit
mig avslag. För att ni bedömt
min kropp som frisk trots min
problematik med min kroniska
sjukdom. Denna överklagan är
främst viktig för mig, men även
för att det ska komma fram hur
det går till hos er på försäkringskassan. Jag har fått hem papper
på beslutet och även muntligt av
er, men aldrig fått förklarat vad
ni grundar det på. Från början
fick jag veta att det var för att
det stod ett datum i läkarintyget
som var för långt tillbaka i tiden.
Ett nytt läkarintyg skickades in,
men det hjälpte inte. Till svar
fick jag då höra att ni bara följde
regelverket.

Jag har en diagnos på papper, jag
har ett utförligt läkarintyg samt
tydlig fysisk problematik. Undrar
om jag inte får vara sjuk för att
fylla ut er kvot kanske. Har ett
flertal gånger försökt få tag på
min handläggare, men då har
hon varit sjuk. Ska jag behöva
jobba på försäkringskassan för att
få vara sjuk eller ska jag behöva
offra min ekonomi för att få vara
frisk? Bara ni har svaret på det
och jag kräver rättvisa i mitt fall.
Hälsningar Anna

Vilket regelverk?
Vilket regelverk undrar jag då?

Kommentar från Eva-Maria Dufva som är intressepolitisk chef på Reumatikerförbundet:
Vi får många inspel från medlemmar som förlorat sin sjukersättning eller inte får
vara sjukskrivna längre trots att varken hälsotillstånd eller arbetsförmåga har
förbättrats till det bättre. Säkert följer försäkringskassan sitt regelverk men den lilla
människan kommer i kläm och så får det inte vara.
Så sent som i våras uppvaktade Reumatikerförbundet socialförsäkringsminister
Annika Strandhäll med en delegation ledd av ordförande Lotta Håkansson. Vid
besöket lämnade vi över ett antal av våra medlemmars berättelser som vittnar om
ett system som inte fungerar för den som är kroniskt och långvarigt sjuk. Under
hösten fortsätter vi arbetet, att göra våra politiker uppmärksamma på att regelverket måste ändras.

På sidan 67 i försäkringskassans
informationsskrift ”Förvaltningsrätt i praktiken” kan du läsa mer
om hanteringen av frågor som
den Anna beskriver.
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/
d5bebe5b-a6bf-4b2b-b98b8bfa987d9ce7/vagledning-2004-07.
pdf?MOD=AJPERES&CVID=
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BARNREUMATISM

För att bättre förstå begreppet barnreumatism med alla sina olika uttryck belyser Bulletinen helheten i detta nummer. I Bulletinen
nummer 4 blir det djupdykningar i autoinflammation, SLE och vaskuliter.

Text Lillemor Berntson,
docent och barnreumatolog
vid Akademiska sjukhuset i
Uppsala

Text Anders Fasth,
professor, barnreumatolog
vid Drottning Silvias
barnsjukhus, Göteborg

Juvenil idiopatisk artrit,
barnets inflammatoriska
ledsjukdom
Reumatisk ledsjukdom hos barn kallas juvenil idiopatisk artrit (JIA). Många undrar om förekomsten av JIA ökar över tid, så som man sett för en del andra inflammatoriska sjukdomar
hos barn, men vi vet inte.

I den forskning som finns har
information samlats på lite olika
sätt genom åren, varför det är
svårt att jämföra. Vi har heller
inte registrerat barn med JIA
över tillräckligt många år för att
kunna svara på frågan. Vi vet att
JIA är vanligare i de industrialiserade länderna, och mer ovanligt i till exempel Afrika. Bland
de nordiska länderna är JIA
vanligare ju längre norrut man
kommer. Varför vet vi inte. Det
har spekulerats om att en liten
markör, HLA-B27, som finns
på ytan av de flesta av våra celler
i kroppen spelar roll.
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Många ansikten
1997 har ofta kritiserats då de
JIA är ett heterogent begrepp
utvecklats för forskningsbruk,
där flera olika kroniska ledinte för klinisk vardag. Men de
sjukdomar ryms under namnet.
har varit av stor betydelse då de
Detta försvårar tolkningen av
lett till att studier världen över
sjukdomsbilden både i kliniskt
baserats på samma indelning av
arbete och vid forskning. Det är
sjukdomen, och gett möjlighet
många gånger svårt att
att bland annat jämföra hur vanförstå när barnet
lig sjukdomen är i olika
insjuknar hur
delar av världen och
sjukdomen
hur detta avspeglar
”JIA är ett heterokommer att
sig i prognos. Ett
gent begrepp där
förändras
nytt förslag till
flera olika kroniska
över tid.
indelning av JIA i
ledsjukdomar ryms
De så kal�undergrupper har
under namnet. ”
lade ILARnu presenterats och
kriterierna från

BARNREUMATISM

Litet barn med handleds- och fingerledsinflammation.

behöver utvärderas. En viktig
strävan har varit att närma sig
den indelning av inflammatorisk
ledsjukdom som används hos
vuxna.
Lika, men olika
Det finns stora olikheter men
också vissa likheter mellan kronisk ledsjukdom hos barn och
vuxna. Tre former av sjukdomen
hos barn är relativt lätta att
identifiera hos vuxna, även om
diagnoskriterier och indelning
skiljer sig mellan barn och vuxna,
nämligen entesit-relaterad JIA,
systemisk JIA samt den polyartikulära reumafaktor (RF)
positiva formen.
Entesit-relaterad JIA hos barn
motsvaras av ankyloserande
spondylit hos vuxna. Entesitrelaterad JIA börjar ofta med inflammation i en eller flera stora
leder och med sakroilit, men den
inflammatoriska ryggsmärtan,
kommer vanligtvis långt senare.

Systemisk JIA är ovanlig hos
barn, bara några få procent av
barnen får denna form. Motsvarigheten hos vuxna heter Adult
Stills sjukdom. Inom barnreumatologin diskuteras om systemisk JIA ska tillhöra de olika
formerna av JIA. Forskning har
visat att sjukdomen är autoinflammatorisk, inte autoimmun
vilket betyder att andra delar
av immunsystemet är inblandat
jämfört med vid de andra formerna av JIA.
Den polyartikulära, RF och/
eller anti-CCP positiva formen
av JIA är ovanlig. Denna form
motsvarar reumatoid artrit hos
vuxna. Bara 1-3 procent av alla
barn och tonåringar med JIA
har denna form. RF och antiCCP överlappar inte alltid varandra hos samma individ. Det
är oftast flickor i tonåren som
insjuknar med många symmetriskt inflammerade leder, små
och stora, som hör till den här

gruppen.
Psoriasis är ovanligt hos barn
varför det kan ta många år innan
ledsjukdomen kan kopplas till
hudsjukdomen. Ibland kan stark
ärftlighet för psoriasis eller nagelförändringar vara till hjälp i
diagnostiken. Fortsatt forskning
är viktig för den här gruppen av
barn/tonåringar. Inom vuxenreumatologin utvecklas allt mer
specifik behandling för psoriasisartrit. Vi behöver hitta sätt att
identifiera sjukdomen hos barn
och tonåringar för att kunna ge
rätt behandling.
En form av JIA som inte ses
hos vuxna är fåledssjukdom,
(färre än 5 inflammerade leder),
där insjuknande vanligen sker i
förskoleålder, och oftast är patienten en flicka som är ANApositiv. Hos dessa barn finns en
ökad risk för den kroniska ögoninflammation som kan drabba
barn med JIA. För det mesta ger
den inte symtom som värk och
rodnad utan märks först när den
påverkar pupillen och synen.
De här barnen måste ses tätt av
ögonläkare för att upptäcka inflammationen innan synen påverkats. I den nya klassifikationen av
JIA har man föreslagit att dessa
barn utgör en egen grupp kallad
”Tidig debut ANA-positiv JIA”.
Prognos
Med modern medicinsk behandling har barn med JIA totalt sett
en god prognos. Samtidigt har det
betydelse vilken form av sjukdomen barnet/tonåringen har, men
också att sjukdomen upptäcks
inom rimlig tid så att behandling
kan sättas in innan sjukdomen
gett funktionspåverkan.
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BARNREUMATISM
Foto Anne Stjernquist

systemisk JIA ännu bättre nu då
alla barn börjar behandling med
biologiskt läkemedel.
Debutsymtom
När ett litet barn med JIA insjuknar är det vanligt att det
börjar med hälta, framför allt
på morgonen. Det lilla barnet
kan ofta inte ange smärta utan
visar detta mer som att det inte
trivs, kanske vill bli buret och är
stillsammare. Hos äldre barn är
smärta ett vanligt symtom förutom att en eller flera leder är
varma och svullna. Sjukdomen
börjar sällan med feber om inte
barnet har den systemiska formen. Den systemiska formen
brukar också ge ett ospecifikt
hudutslag när febern är som
högst. Ledinflammationerna kan
komma senare under sjukdomsförloppet när de systemiska symtomen lagt sig.

En liten väska med smått och gott till barn med nydebuterad sjukdom.

I en stor nordisk multicenterstudie såg man att cirka hälften
av barnen och tonåringarna hade
kvar symtom av sjukdomen vid
uppföljning omkring åtta år
efter debuten. Cirka 30 procent
behandlades med långverkande
anti-inflammatoriska läkemedel,
såsom metotrexat och/eller ett
biologiskt läkemedel. Cirka 18
år efter sjukdomsdebut var det
ungefär lika stor andel som var
i behov av sådan behandling
(cirka 30 procent), men det var
inte alltid samma individer som
vid åttaårsuppföljningen. Barn
och tonåringar som inom första
halvåret av sin JIA hade högst
fyra leder inflammerade och där
sjukdomen senare inte har spritt
8

sig till fler leder, är de som har
absolut störst chans att slippa
symtom av sjukdomen när de når
vuxen ålder.
I den nordiska studien hade
den systemiska formen av JIA
en god prognos vid 18-årsuppföljningen. I äldre studier har
prognosen för den formen varit
dålig där upp till 10 procent av
barnen dött i komplikationer till
det akuta insjuknandet. I den
nordiska studien har inget barn
med systemisk JIA dött och den
bättre prognosen beror sannolikt
på att studien sträckt sig över en
tid då vi precis började behandla
med de biologiska läkemedlen.
Förhoppningsvis är prognosen
för de barn som idag insjuknar i

”När ett litet barn
med JIA insjuknar
är det vanligt att
det börjar med
hälta.”
Behandling idag
Den medicinska behandlingen
av barn med JIA fortsätter att
utvecklas med fler läkemedel att
välja bland. Behandlingen är aktiv och sätts in tidigt för att förhindra ledskada och funktionsinskränkning. Barnreumatologin
drar nytta av de stora läkemedelsundersökningar som gjorts
på vuxna samtidigt som barn inte

BARNREUMATISM
kan jämföras med vuxna och alla
läkemedel är inte studerade för
användning till barn. De flesta
internationella läkemedelsstudier på barn genomförs sedan flera år tillbaka av organisationen PRINTO, Paediatric
Rheumatology International
Trials Organisation. Redan 1992
kunde man i en internationell
studie visa att barn med JIA
ofta har effekt av metotrexat.
Rekommendationen i Sverige är
att barn med alla former av JIA,
utom den systemiska, som har
provat metotrexat som tablett
utan fullgod effekt bör prova
metotrexat givet som spruta
under huden (subkutant). När
det blir aktuellt att lägga till ett
biologiskt läkemedel handlar det
oftast om etanercept (till exempel Enbrel®) eller adalimumab
(till exempel Humira®). Den
första stora studien av etanercept, för behandling av JIA, kom
år 2000 och visade att cirka 36
procent av barnen hade förbättrats till cirka 70 procent (enligt
ett internationellt sjukdomsaktivitetsmått) efter tre månader
med läkemedlet. Effekten av
andra biologiska läkemedel har
sedan varit ungefär lika och fler
läkemedel har studerats på motsvarande sätt, men mer forskning behövs.
Inom Svensk Barnreumatologisk Förening finns ett
vårdprogram för farmakologisk
behandling av barn och ungdomar med JIA som kan nås via
http://www.blf.net/reumatologi/
vardprogram. De flesta, men inte
alla, medicinska behandlingar
baseras på forskning och det är
av stor betydelse att vi fortsät-

ter att samla våra erfarenheter
över landet till en gemensam
behandlingspolicy.
Fysioterapi, arbetsterapi och
kuratorkontakt
Den hjälp barnet kan få av fysioterapeut och arbetsterapeut
är viktiga delar av behandlingen.
Fysioterapeuten kan förutom att
göra ett mer ingående ledstatus
än läkaren bedöma barnets rörelser i aktivitet. Hos små barn
handlar det mest om funktionell
bedömning och råd till föräldrarna om hur de bäst kan stimulera en gynnsam motorisk utveckling. Hos det större barnet/
tonåringen handlar det istället
mer om att uppmuntra till fysisk
aktivitet och att samarbeta kring
en individuellt anpassad träning.
Arbetsterapeuten kan med
olika insatser öka barnets/tonåringens förmåga att delta i
vardagsaktiviteter trots stelhet,
muskulär svaghet, rörelseinskränkning och smärta.

Liten flicka med
knäledsinflammation.

Arbetsterapeutens åtgärder kan
handla om att ge tips om och
förskrivning av hjälpmedel anpassat till det enskilda barnet eller en anpassning i barnets miljö.

Sjukdomen och allt som den
påverkar i vardagen får stor
betydelse för hela familjen och
därför är det viktigt att vi inom
barnreumatologin kan erbjuda
kuratorskontakt. Förutom det
psykosociala stödet kan kuratorn
informera om olika delar av
socialförsäkringssystemet.
Såväl fysioterapeut, arbetsterapeut som kurator kan också
bidra i kontakten mellan hem
och skola för en så bra anpassning och situation som möjligt
för barnet.
Registret
Det nationella kvalitetsregistret
för barn med JIA har stor betydelse för att vi ska kunna följa
vilka läkemedel vi använder över
landet, vilka biverkningar vi ser,
hur bra våra patienter svarar
på medicinerna och inte minst
vilka skillnader i behandling
som finns i landet. Antalet barn/
tonåringar som finns i registret
har ökat stadigt sedan registret
infördes. I det vardagliga arbetet
utgör registret ett bra hjälpmedel
för att både patient och läkare
ska kunna följa sjukdomen och
behandlingen över tid. Registret
har likheter med vuxenregistret
och en strävan för framtiden
är att ett barn som vårdats av
barnläkare och följts i Svenska
Barnreumaregistret ska kunna
fortsätta att följas i Svensk
Reumatologis Kvalitetsregister.
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Zandra Erikshed, fotograf och frilansjournalist

Veronica Jonsson
Ålder: 48 år.

Bor i: Finspång.
Jobbar som: Controller på Siemens.
Familj: Sambon Fredrik, sönerna Isak 16 år och Leo 10 år.
Diagnos: Polymosit med lungengagemang.
Intressen: Familj, laga mat, golf, promenader och yoga.
Om sig själv: Hetsig i humöret men ändå lugn. Vill hitta ett lugn,
en lugn person som står med fötterna på jorden.
Guldkanter i vardagen: Familjen, golf, tystnaden och att äta frukost i
lugn och ro, jag älskar lugnet på morgonen. Skog och natur.
Spontana sociala initiativ, när man inte behöver planera så
mycket, som att grilla med vännerna.

10

PORTRÄTT

”Sjukdomen har fått
mig att inse vad som
är viktigt”
En befarad influensa visade sig vara polymyosit hos den tidigare fullt friska Veronica Jonsson.
– Jag är på väg tillbaka, men är rädd att insjukna igen. Vilken blir min nya identitet då?

I trädgården hänger klarröda
körsbär och äppelträdet är snart
redo att plockas av. Tecken på
att vi befinner oss i början av
augusti och i slutet av semestern
för Veronica Jonsson. Trots en
skön ledighet lockar vardagen.
Bristen på rutiner känns av mer i
kroppen än tidigare år, tycker hon.
– Jag är nog inte ensam om att
må lite sämre under semestern,
när den vanliga kosten ofta får
stå tillbaka för spontana grillkvällar, mer vin och mindre träning. Men min diagnos gör nog
att jag blir extra känslig. Jag mår
bäst när jag äter mindre socker
och mer vegetariskt.
Veronica har polymyosit med
lungengagemang. Diagnosen fick
hon hösten 2018, men troligtvis
hade hon levt med sjukdomen
ett tag.

– Redan på våren märkte jag
tydligt att jag var trött, andfådd
och hade sämre kondition. Jag,
som alltid varit frisk och fysiskt
aktiv, klarade inte ens av att
springa en kilometer.
Veronica hade svårt att gå utan
att hosta, vilket gjorde det svårt
för henne att hålla jämna steg
med vännerna när hon golfade.
Men det var först i september
2018 som hon sjukskrev sig, för
vad hon trodde var influensa. När
ingen förbättring hade skett en
vecka senare sökte hon hjälp. På
vårdcentralen förstod de snabbt
att diagnosen krävde mer än den
avsatta kvarten för att fastställas
och hon skickades till akuten i
Norrköping. Där konstaterades
dubbelsidig lunginflammation
med vätska och Veronica skickades hem med penicillin. Men
11
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Sönerna Isak och Leo pratade inte så mycket om sjukdomen under tiden Veronica låg inne, men lärarna har sagt att det märktes på dem det att det inte var helt normalt hemma. De var mer oroliga.

hon blev bara sämre och sämre,
då kroppen inte kunde syresätta
sig. Två dagar senare blev hon
inlagd med 40 graders feber.
– Det var först då jag blev
rädd. Varför blev jag bara sämre?
Stora tankar kom ifatt mig; tänk
om jag inte överlever det här?
Tänk om jag inte kommer finnas
där för mina barn när de behöver mig?
God vård
Veronica skickades till olika avdelningar, men passade inte in
någonstans. Dock var en av hennes läkare gift med en reumatolog och tyckte sig känna igen
symtomen på myosit. Läkaren
rådgjorde med sin man, vilket
ledde till att Veronica hamnade
på reumatologen i Linköping.
Där låg hon i tolv dygn innan
kroppen började svara på kortisonet och Mabthera-behandlingarna. Kort därefter kunde
hon sluta med syrgasen.
– Jag har haft sånt flyt i vården, jämfört med många andra
12

som har fått vänta länge med att
få en diagnos.
Veronica tycker sig ha blivit
väldigt väl omhändertagen och
tagen på allvar. För att utesluta
cancer, som kan ge samma symtom, han hon fått gå igenom
många olika slags undersökningar.
Nytt liv
Men att få en diagnos var bara
början på det nya livet med en
kronisk sjukdom. När Veronica
kom hem mådde hon riktigt
dåligt. De höga doserna av kortison gjorde henne speedad och
de tidiga morgnarna som alltid
varit Veronicas bästa stund på
dagen, vändes i det motsatta.
Armmusklerna var så svaga att
jag inte kunde öppna en burk.
– Jag gick upp ett kilo per
dygn av all vätska och trodde
jag skulle sprängas. Allt gjorde
ont och kläderna skavde mot
kroppen. När jag väl fick vätskedrivande gick jag ned fem kilo
på 24 timmar.

Knappt ett år har gått sedan
de dramatiska veckorna då
Veronica låg inlagd. Idag tycker
hon att livet fungerar bra, trots
de nya förutsättningarna. Hon
hoppas att sjukdomen fortsätter
att hålla sig i schack.
– Jag har lärt mig att leva med
sjukdomen och kan göra ungefär
vad jag vill. Men kroppen tar
lättare stryk, blir stel och trött.
Mjuka värden
Det var en stor omställning även
för kollegorna när Veronica gick
från fullt fungerande till att vara
inlagd och sjukskriven på deltid.
– De som jag jobbar närmast
har varit oroliga och min chef
har varit väldigt förstående. Som
ett underligt sammanträffande
har även hennes man drabbats
av myosit.
Vid årsskiftet började Veronica
jobba 25 procent och är nu uppe
i 75 procent. Hon har svårt att
förstå hur dålig hon har var för
bara några månader sedan.
– Jag tycker att jag har tagit

PORTRÄTT
mig hyfsat bra tillbaka, men jag
För Veronica Jonsson är golf ett härär orolig för hur psyket kommer
ligt sätt att vara utomhus och umgås
ta ett bakslag, om det kommer.
med vänner.
– Vi är ett tjejgäng som började
Det gör mycket med självbilden
spela ihop som mammalediga för att
att bli sjuk, från att ha varit fullt
komma ut ur bebisbubblan då och
frisk och aktiv innan.
då. Nu är vi 20-25 stycken som spelar
ihop och åker på resor.
Veronica har gått med i en
facebookgrupp för andra med
samma diagnos.
– Det är skönt att höra hur
andra har det, som har levt länge
med sjukdomen.
”Man vet inte när man blir
trött”, skrev någon. Det var
skönt för Veronica att höra att
tröttheten som ibland kommer
över henne kan ha en förklaring
i sjukdomen, att det inte är hon
som behöver skärpa sig.
– Jag har tvingats bli mer lyhörd på min kropp. Jag är rätt
smärttålig och i kombination
med att jag inte alltid har
tagit mitt mående på
”Det bästa
allvar har det ibland
straffat sig.
med sjukdomen
Veronica upplever
är att familjen har
att livets essens har
blivit tightare
utkristalliserat sig
genom sjukdomen.
genom den”
– Mjuka värden,
säger 10-åriga Leo.
som tid och relationer
har blivit ännu viktigare för
mig. Det har även blivit tydligt
vilka som står mig nära.
Veronica är väldigt tacksam
för all hjälp som de har fått med
städning från familj och vänner.
– Min syster tog det väldigt
hårt. Hon har hjälpt mig jättemycket och var hemma hos
mig när jag kom hem från sjukhuset. Min son Leo har sagt att
det bästa som har kommit ut ur
detta är att familjen har stärkts.
Jag håller med.
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Text Yvonne Enman

Det ovanliga
blev verklighet
Efter en svår influensa 2015 blev livet inte riktigt som vanligt igen. Markus Stensson som
är läkare blev alltmer övertygad att hans immunsystem inte fungerade som tidigare.

Symtom han aldrig tidigare upplevt påkallade uppmärksamhet.
Konditionen försämrades, han fick
astma, hade täta luftvägsinfektioner och efter ett getingstick fick
han en kraftig allergisk reaktion.
‒ Tidigare blev jag nästan aldrig
infekterad och hade tålt getingstick utan problem. Kanske var
den mentala tröttheten, trögheten i tanken det jobbigaste. Men
samtidigt var det en extra stressig
tid på arbetet, vilket jag i och för
sig är van vid emellanåt, så det
kunde ju också bero på det, säger
Markus.
Nej så ”enkelt” var det inte.
Efter två år vaknade han en natt
med feber och en mycket tydlig
och svår vänstersidig huvudvärk
vid tinningen. En tryckande
huvudvärk som varade upp till en
vecka. Han fick svårt att koncentrera sig, hitta ord och bokstäverna kom i fel ordning när orden
14

väl fanns där.
‒ Jag är dyslektiker sedan
tidigare, men inte på detta vis.
Jag blev så trött när jag samtalade
med någon att jag varken orkade
prata eller svara på frågor.
Varför?
Den första funderingen var om
Markus fått en hjärnhinneinflammation orsakad av ett
virus. En lumbalpunktion visade
en lite ökad mängd protein.

Vid lumbalpunktion förs en
nål in mellan kotorna i ländryggen. Målet är att fånga lite
av den vätska (liqvor) som
omger hjärnhinnorna och
ryggmärgen för att undersöka den.

‒ Så här långt hade jag fortsatt arbeta, men nu gick det inte
längre. Jag orkade inte.
En magnetkameraundersökning visade spridda förändringar
i hjärnan.
Den nya alternativa diagnosen blev multipel skleros (MS).
Raskt sattes högdos kortison in
och redan efter tre dagar kände
sig Markus lite bättre. Men efter
datortomografi två månader
senare omtolkades den lokaliserade förändringen till vänster
som en hjärninfarkt.
‒ En sjukdom i kärlen kändes
svårförklarad med tanke på att jag
tränar ganska mycket, äter nyttigt
och varit rökfri, även om stressnivån legat högt under många
år. Det fick bli fettsänkande och
blodförtunnande läkemedel. Jag
fortsatte åka snowboard. Körde
jag tufft med många svängar förlorade jag känseln i höger foten.

PORTRÄTT
Det kändes som att foten vred sig
90 grader och att jag var på väg
över stupet. Riktigt obehagligt!
En rehabiliteringsklinik gjorde
skillnad. Här fanns hela teamet
med psykolog, läkare, fysioterapeut och arbetsterapeut.
‒ Speciellt arbetsterapeuten
hjälpte mig mycket med konsten att anpassa mig till de
nya förutsättningarna med
hjärntröttheten. Jag kunde återgå
till halvtidsarbete. På min vanliga arbetsplats har jag kunnat
skräddarsy mina arbetstider och
arbetsinnehåll så att jag klarat
behandla mina patienter trots
min begränsade ork och infektionskänslighet.
Ny omgång
Så kom tröttheten åter och koncentrationsförmågan minskade.
En speciell sorts datortomografi
med kärlväggskontrast visade
att infarkten fanns kvar och att
man såg kärlförändringar nu på
fler ställen och på båda sidor i
hjärnan.
‒ Den ihållande lokaliserade
huvudvärken som kommer vid
ansträngning belastade åter min
hjärna. Den är inte olidlig, men

ett sjukdomstecken som är oroande när det kommer. Den visar
på sjukdomsaktivitet.
Dessa nya rön möttes med 40
mg kortison och Markus kände
sig bättre och mindre seg i tanken.
En röntgenundersökning av
kärlen, angiografi och magnetkameraundersökning, visade att
kärlväggsförtjockningarna gradvis gick tillbaka, men prickarna
var kvar.
‒ Nu var den troliga diagnosen
PACNS, men diskussionerna
kring detta var många. Att ställa
denna ovanliga diagnos tog lång
tid, men i bruset av många olika
patienter är det inte enkelt att
reagera på rätt signaler och leta
sig fram via ospecifika, oväntade
signaler och specialundersökningar.

Intensiv behandling
Den fortsatta vägen har kantats
av tung medicinering. Intravenös
pulsbehandling med Sendoxan
var tredje vecka totalt tio gånger.
‒ Efter den femte behandlingen kom biverkningarna i form av
infektioner, illamående och en
matthet som var hanterbart med
Ondansetron. Men jag mådde
bättre efteråt och kunde börja
trappa ner kortisonet.
Fortsatt har kortisonet sakta
trappats ner, fått höjas igen för
att åter trappas ner, och kombinerats med Azathioprine och
Mabthera. En ny lumbalpunktion och magnetkameraundersökning i maj detta år visade inte
några nya förändringar och inte
heller några neurologiska markörer, men proteinmängden var åter
något ökad.

”Den ihållande
lokaliserade
huvudvärken
som kommer vid
ansträngning
belastade åter
min hjärna.”
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Funderingar
Att plötsligt mitt i livet drabbas
av en alvarlig diagnos är skrämmande och ställer mycket på sin
spets. Nu måste tanken på livet
och också dess oundvikliga slut
tänkas fullt ut.
‒ Otäckt, man är liksom inte
beredd. Ändå har jag trots allt
tur eftersom min sjukdom är
behandlingsbar. Jag har inte fått
någon stor permanent hjärnskada eller påspädning sedan den
första. Men med en diagnos som
är lurig och sällsynt gäller det att
förstå sig på sig själv, skapa goda
läkande vanor och få god medi16

cinsk behandling i tid.
Markus tycker sig inte ha åkt
på en räkmacka genom livet och
har ändå upplevt sina motgångar
som rätt hanterbara.
‒ Denna gången var det svårare, men jag har försökt fokusera på delmål och vad som är
genomförbart.
Han har funnit ett sätt att
hantera sin situation genom
meditationsmodellen mindfulness som också visat honom vem
han själv är. Nu praktiserar han
den modell han som läkare rekommenderat patienter och som
han tidigare utvärderat.

”Jag vill framhålla att mindfulness blivit
en nödvändig
källa till
stressreduktion”
Vill du veta mer om mindfulness gå in på www.1177.se
och sök på mindfulness

VINJETT
‒ Jag vill framhålla att mindfulness blivit en nödvändig
källa till stressreduktion och en
fokusering på nuet. Den ökar
koncentrationen och medvetandet, vilket ger en lugn närvaro
här och nu. Den har lärt mig att
stanna upp, se och förstå mig
själv bättre, säger Markus.
Livet går vidare
Sjukdomen har påverkat självbilden.
‒ Vad klarar jag idag, vad
klarar jag i morgon? Det känns
svårt bestämma saker i förväg,
men ändå finns mycket jag kan
göra. Känslorna är blandade.
Den svåra biten är att begränsa sina åtaganden, att aktivera
sig lagom. För att klara dagarna
är han noga med att lägga in flera mikropauser, kanske bara en
minuts tyst i mindfulness, även
om det känns lite onaturligt att
avbryta under arbetspasset.
‒ När jag tvingas vara
sjukskriven och hemma
gör jag ett dagsschema för mig
själv. Det är ett
slags arbete att
ta hand om mig
själv med en
bra strategi där
träning läggs
in som förmiddagsgöra.
Dagsformen
avgör hur mycket
Markus kan träna.
Han påpekar att det
alltid finns något lite
som går att genomföra
även under dåliga dagar.
‒ Jag får lyssna på kroppen,
känna in vad jag klarar, träna

efter det och min förmåga. Kör
jag slut på batterierna kan det
kännas i flera dagar.
Det blir oftast crosstraining,
simning eller stavgång. Med stavarna som två elastiska extraben
blir stavgången, eller löpningen,
mer skonsam. Den fysiska begränsningen tillåter dock inte
squash ännu.
Markus Stensson har familj
med barn och barnbarn. Hans
röst förändras när barnbarnen
kommer på tal.
‒ Det är en speciell kontakt
med barnbarnen, nära och omedelbar, konstaterar han.

Byta tankar?
Finns det någon som
har primär cerebral vaskulit (PACNS) och som
kan tänka sig samtala
med Markus? Han vill
gärna ventilera erfarenhet och tankar som fötts
genom sjukdomen.
Maila yvonne@skrivuppdrag.se så förmedlar jag kontakten.
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PRIMÄR CEREBRAL VASKULIT

Per Eriksson är reumatolog vid Linköpings Universitetssjukhus

Primär cerebral vaskulit
Primär cerebral vaskulit, eller ”primary angiitis of the central nervous system” (PACNS),
är en mycket ovanlig sjukdom i centrala nervsystemet (CNS).

Denna artikel är inte lättläst men
informationen är svår att förenkla
utan att tömma den på innehåll.
Redaktionen

PACNS drabbar blodkärlen i
hjärnan, dess ytliga hinnor, eller
ryggmärgen. Den kan drabba
alla åldrar och man räknar med
två nya fall per en miljon invånare och år. PACNS handläggs
framför allt av neurologspecialist medan reumatologer kan
komma in i behandlingsfasen.
Definitionsmässigt är inte blodkärlsväggarna utanför CNS
påverkade av inflammation.
Orsaken till PACNS är okänd.
18

Symtomen är ospecifika

Svårställd diagnos

Vid symtom som huvudvärk,
sänkt medvetandegrad, minnessvårigheter, epilepsianfall,
halvsidiga förlamningar eller
känselpåverkan, finns många
andra sjukdomar som kan
övervägas. Om röntgenundersökningar utesluter stroke och
tumörer finns det fortfarande
många inflammatoriska tillstånd
i centrala nervsystement som är
betydligt vanligare än PACNS,
till exempel multipel skleros
(MS), sarkoidos, IgG4-relaterad
sjukdom, limbisk encefalit på
grund av jonkanals-antikroppar,
infektioner (exempelvis Borrelia,
syfilis, tuberkulos, infekterade
hjärtklaffar, HIV, cytomegal-,
herpes- eller vattkoppsvirus),
andra reumatiska sjukdomar
(systemiska vaskuliter, antifosfolipidsyndrom, SLE) med flera.

Diagnosen PACNS bygger på
en kombination av symtom,
radiologiska metoder, analyser
av ryggmärgsvätska och ofta
vävnadsprover från hjärnan.
Blodprover är inte till hjälp
för att ställa diagnosen, bland
annat är snabbsänkan (CRP)
helt normal. ANCA-prov tas
vid misstanke om vaskuliterna
granulomatös polyangit (tidigare
kallad Wegeners granulomatos)
och mikroskopisk polyangit,
men ANCA utfaller normalt vid
PACNS. Dessa två sjukdomar
har ingenting med PACNS att
göra.
Magnetkamera (MR) vid
PACNS visar ofta spridda områden i hjärnan med dålig blodcirkulation. Vid ”vanlig stroke” visar
MR hjärnblödning eller ”vanlig
hjärninfarkt”, och då drabbas
oftast ett kärlområde antingen på

PRIMÄR CEREBRAL VASKULIT
höger eller vänster sida. Ibland
visar vävnadsprov oväntat
I ryggmärgsvätskan påvisas ökad mängd vita blodkroppar och/
PACNS när MR ingivit misseller skada på den så kallade blod-hjärn-barriären i
tanke om tumör eller blödning.
I ryggmärgsvätskan påvisas
ökad mängd vita blodkroppar
och/eller skada på den så kallade
blod-hjärn-barriären (proteinstegring i ryggmärgsvätska) i
80-90 procent av fallen. Om
av fallen. Om både MR-fynden och ryggmärgsvätskan är normala
både MR-fynden och ryggkan man utesluta PACNS.
märgsvätskan är normala kan
man utesluta PACNS.
Tidigare satte man diagnosen
PACNS på grund av förändom de sitter i tillräckligt stora
mikroskopiska bilden kan
ringar vid kärlröntgen (angiokärl. PACNS i små blodkärl
variera, men inflammation i små
grafi med kontrast direkt in i
syns bara vid mikroskopi av vävtill medelstora kärl ses. Ibland
artären). På senare tid har man
nad. Kärlröntgen har både låg
ser man så kallade jätteceller i
bedömt att många av dessa fall
känslighet och låg tillförlitlighet
kärlväggen och ibland ser man
beror på spasm i blodkärlen
vid diagnossättandet. Vid kärlsbara små inflammatoriska celler
(sammandragning av blodpasm har patienten ofta akuta
(lymfocyter). Vävnadsprov kan
kärlen) av oklar anledning. Vid
symtom med huvudvärk, medan
missa diagnosen PACNS i så
ny kärlröntgen några veckor
patienter med PACNS ofta har
mycket som 25 procent av falsenare är blodkärlen normala
en smygande debut.
len, men minst lika viktigt är det
om det rör sig om spasm, medan
Vävnadsprov av hjärna eller
att vävnadsprov utesluter andra
PACNS kan ses som
hjärnhinnor är den
sjukdomar.
kvarstående kärlviktigaste metoden
Behandling
förträngningar/
för att bekräfta
”Magnetkamera
kärlvidgningar
PACNS. Den
Eftersom PACNS är så sällsynt
(MR) vid PACNS visar
finns det inga större studier
vad gäller behandling. Man har
ofta spridda områden
dock haft framgång med höga
i hjärnan med dålig
doser kortison och cyklofosblodcirkulation.”
famid (Sendoxan). Rituximab
(Mabhera) har också använts
som alternativ till Sendoxan.
Behandlingen kan stoppa sjukdomsprocessen, men om patienten har fått skador i hjärnan
är det inte säkert att det går
att reparera. Det gäller som vid
alla sjukdomar att skilja mellan
inflammatorisk aktivitet och
kroniska ärr.

80–90 %
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RAYNAUDS FENOMEN
Text och bild Izabela Bartosik, reumatolog och biträdande överläkare
på reumatologiska kliniken vid Skånes Universitetssjukhus i Lund

Botox inte endast
för skönhet
Botox som behandling mot sekundär Raynauds vid sklerodermi och andra systemsjukdomar
är en tämligen ny men framgångsrik behandling.
Raynauds fenomen förekommer
hos patienter med sklerodermi
och andra systemsjukdomar
som till exempel SLE, Sjögrens
syndrom och MCTD (Mixed
Connective Tissue Disease),
men även som sekundär till vissa
cellgiftsbehandlingar mot exempelvis cancer. Raynauds fenomen
orsakas av kärlsammandragning
och förekommer oftast i fingrar
och tår, men kan uppträda även
i andra perifera kroppsdelar som
öron och näsa. Spasmen beror på
att blodkärlen dras ihop vid kyla
och stress. Fingrarna blir plötsligt

bleka, kalla och ibland bortdomnade. När detta pågått en längre
tid kan fingrarna bli blåa. När
kärlsammandragningen släpper
blir fingrarna och tårna rödaktigt missfärgade och varma samt
svullna och därefter återfår de sin
normala färg.
Till följd av kärlspasm kan det
uppstå sår på fingertoppar som
obehandlade kan leda till amputation.
Behandling
Behandlingen som finns är i
första hand läkemedel som är

Botulinum toxin typ A produceras av bakterien Clostridium botulinum. Det tillverkades och framställdes som rent toxin för första
gången för behandling av muskelspasm i USA. Behandlingen fungerar genom att blockera frisättning av acetylkolin vesikler vid nervoch muskelplattan och Botox påverkar den glatta muskeln genom
att den blir avslappnad och dessutom påverkar aktiviteten av de
så kallade c-fiber nociceptorerna. Det leder till minskning av
köldframkallad kärlsammandragning och smärta. Den fullständiga
verkningsmekanismen är okänd.
Hittills har flera nöjda patienter behandlats. Trots smärta vid stick
har de upplevt behandlingen som frigörande eftersom de återigen
kan vistas ute utan vantar, arbeta i trädgården, slippa smärtan och
kunna hälsa på andra utan att händerna blir blåsvarta.
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kärlvidgande i form av kalciumflödesblockare (Adalat), sildenafil
(Revatio, Viagra), endotelinreceptorantagonist Tracleer och
Ilomedin som ges i dropp. Det är
inte alla patienter som tål kraftig
kärlvidgning med dessa preparat
på grund av lågt blodtryck men
de har uttalade problem med
Raynauds som hindrar dem från
dagligt arbete och sociala engagemang.
Botox rapporterades redan i
början på 2000-talet ha positiv
effekt på Raynauds fenomen.
Initialt var det svårt att komma
fram till rätt dos och behandlingsintervall, men så småningom
efter ett flertal behandlingar och
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behandlingsår har man kommit
till en relativt enkel strategi.
De flesta känner Botox från
skönhetsrelaterade ingrepp, som
exempelvis rynkbehandling etcetera. Botox har dock ett flertal
andra indikationer och med åren
har det blivit en enkel och relativt biverkningsfri behandling
mot neurologiska störningar, till
exempel spasticitet efter stroke,
olika dystonier (sjukdom i nervsystemet), migrän, överaktiv urinblåsa, svår svettning med mera.
Vad gör botox?
Botox (botulinum toxin typ A)
som injektionsbehandling blockerar nervsignaler som gör att
muskel och kärl dras samman.
Behandlingen är tyvärr inte permanent utan Botoxeffekten varar
i cirka 12 veckor och man uppnår
full effekt efter cirka en vecka
från behandlingen. Vid Raynaudbehandling sprutar man Botox
subkutant i handflatan i ungefär
16 punkter som ligger i närheten
av artärer i handen.
Botoxdoserna är mycket låga
och det brukar aldrig ge biverkningar annat än möjligen tillfällig
svaghet i musklerna som särar på
fingrarna. Då kan man få svårt att

vrida nycklar, öppna dörrar och
så vidare, men detta går över efter
cirka 14 dagar.
Det är viktigt att veta att så
småningom kan man utveckla
antikroppar mot Botox och därför måste intervaller behållas
om minst 3 månader mellan
behandlingarna, till exempel om
man skulle råka behöva använda
sig av Botox mot migrän eller i
skönhetssyfte. När man utvecklat
antikroppar mot botulinum toxin
så kan Botox sluta fungera.
Många stick i handen
Behandlingen är lite besvärlig
på grund av ett flertal stick i
handflator, men patienterna kan
använda sig av Emlakräm, Xylocain eller annan bedövningssalva
före behandlingen. Då brukar
det gå ganska bra. Behandlingen
går snabbt, på några minuter per
hand, och det ingår i högkostnadsskyddet precis som andra
läkarbesök hos oss på Reumatologiska kliniken.
Efter behandlingen får patienten bomullshandskar som ska användas som skydd i cirka 2 dygn
för att minska infektionsrisken.

Hittills har jag behandlat cirka
20 patienter under minst 3 år var
tredje månad. Det har hänt att
någon har glömt att de fått Botox mot migrän eller till exempel
tandgnissel. Patenten informeras
då om att man måste försöka
samordna behandlingarna i fortsättningen.
Effekt
Behandlingseffekten är alltid
mindre smärta, färre eller inga
Raynaudsattacker under cirka
10-12 veckor efter behandlingen,
förbättrad sårläkning och ökat
blodflöde. Samma effekter har
man kommit fram till efter genomgång av studier som genomfördes mellan januari 2003 och
februari 2007 där man använt
Botox mot sekundär Raynauds.
Behandlingen med Botox har
nu rapporterats och accepterats
av Nationella Hälsoinstitutet i
London, Storbritannien.

Ökat intresse
För cirka 3 år sedan när jag
började med behandlingen var
det inte så många i Sverige som
kunde ge denna behandling, men
för närvarande ökar intresset att
lära sig injektionstekniken.
Behandlingen på vår mottagning i Lund är öppen även för
patienter från andra landsting,
men då behövs specialistvårdsremiss. Patienten brukar komma
på ett vanligt besök och åka hem
direkt efter cirka en halvtimme.

Det gör ont med alla sticken,
men många använder till exempel
Emlakräm som bedövning. Vinsten
är lindringen av symtomen.
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Karin Jansson är frilansjournalist

Botoxbehandlingen gör ont,
men den går fort
Text: Karin Jansson
Bild: Izabela Bartozik

48-åriga Maria Heiner i Lund får sedan ett par år tillbaka regelbunden Botoxbehandling
mot Raynauds fenomen i händerna. Hon upplever samma effekt som av kärlutvidgande
Ilomedinbehandling, men med färre biverkningar och snabbare behandlingstid.

Maria Heiner har systemisk skleros och Sjögrens syndrom. När
hon var 27 år, fick hon problem
med Raynauds fenomen för första
gången. Fingrarna värkte, blev blå
och lila med sår. När symtomen
inte avtog lades hon in på sjukhus.
– Jag fick Prednisolon, Adalat
och Trombyl och blev bättre efter
några månader. Jag gick sista året
på min lärarutbildning och efter
något halvår kunde jag sluta med
Prednisolonet. Sedan var jag ganska bra i några år.
Medicin fram och tillbaka
2002 väntade Maria sitt första
barn och slutade med Trombyl.
Efter förlossningen var hon utan
medicinen i några år, men blev
sämre och började igen.
22

– När jag fick mitt andra barn
2005 slutade jag med Trombylen
igen och hade bara Adalat. Jag
blev sämre igen 2008 och fick ett
sår som inte ville läka. Jag hade
dessutom återkommande problem med spottkörtelsinfektion,
något som kopplades ihop med
min övriga sjukdomsbild.
Efter det fick Maria börja med
kontinuerlig Ilomedinbehandling
för händerna. Hon var inlagd
en dag i månaden på reumatologmottagningen i Lund. Behandlingen gjorde att Maria inte
blev lika känslig för temperaturväxlingar och hade mindre ont
veckorna efteråt. Men medicinen
gav också biverkningar som trötthet, illamående, huvudvärk och
rodnad.

– Det har inte blivit helt bra,
utan det är fortfarande tufft
ibland, särskilt under vinterhalvåret. Jag hade funderat på att gå
ner i tid på jobbet, men samtidigt
tycker jag om att jobba och försöker gilla läget. Men jag märker
att jag inte orkar med så mycket
utöver jobbet och familjen på
vintern, eftersom jag blir så
hemskt trött. Och så ska ju livet
inte vara egentligen.
Filtar och sjalar
2012 insjuknande Maria plötsligt.
– Jag hade sådan värk i hela
kroppen att jag inte kunde ta mig
ur sängen själv. Det kom bara
från en dag till annan.
Läkarna tog prover för att se
om Maria hade SLE, men de

RAYNAUDS FENOMEN

”Jag hade sådan
värk i hela kroppen
att jag inte kunde ta
mig ur sängen själv.
Det kom bara från
en dag till annan”

kunde inte konstatera sjukdomen. Hon fick Plaquenil som
hon tagit sedan dess.
Maria jobbar som biträdande
rektor på en grundskola. För att
få vardagen att fungera ser hon
till att alltid ha sjalar och filtar på
kontoret.
– Jag blir fortfarande påverkad
om jag går in i ett rum som är
kallt. Jag klär på mig mycket kläder, men kan ändå sitta och frysa
i möten.
Tidsbesparing
För tre år sedan fick hon prova
Botoxbehandling för händerna
på reumatologmottagningen i
Lund.
– Den stora fördelen är att det
går på en halvtimme i stället för
en till två dagar. Nackdelen är att
det gör ont, min läkare har sagt
att jag är smärttålig, men det gör
verkligen ont. Hon sticker 16
gånger i varje hand. Fördelen är
att det går över snabbt, jag biter
ihop och håller andan. Och min
läkare är jätteskicklig och proffsig, det känns tryggt när hon
håller i sprutan.
Maria har tackat nej till bedöv-

ning, eftersom hon misstänker att den sprutan gör
lika ont som Botoxsprutan. Efter behandlingen ska man egentligen ha bomullshandskar på sig i
två dagar, men hon
tycker att det känns
opraktiskt.
– Jag har valt bort
handskarna och är försiktig i stället, så att jag inte får
in smuts i stickhålen. Jag jobbar
hemma efter behandlingen så att
jag inte behöver ta folk i hand
och lagar inte mat den dagen.
De tidigare biverkningarna från
Ilomedinbehandlingen slipper
Maria med Botoxen. Däremot
upplever hon att hon blir styvare
i händerna och mer fumlig.
– Jag får svårt med det finmotoriska, att knäppa en knapp till
exempel. Men de andra biverkningarna, som tröttheten, slipper
jag och det är jätteskönt.

Nöjd
Sammantaget tycker hon att
utfallet av Botoxbehandlingen
och Ilomedinbehandlingen är
likartade om man bortser från
biverkningarna: Mindre smärta
och kyla i händerna.
– Behandlingen håller i sig
några veckor och fingrarna blir
mindre känsliga och lite mindre blåa och vita. Sedan har jag
andra symtom som jag inte vet
om det är Sjögrens eller något
annat, som trötthet, lite värk och
mun- och ögontorrhet. Men man
anpassar sig så småningom och
hittar strategier för det mesta.
Ett par gånger har hon fått
kombinera behandlingarna, när
hon har haft sår som inte läkt och
kroppen behöver en extra ”skjuts”
för att vida kärlen i händerna.
– För mig är effekten den samma, men Botoxbehandlingen är
bättre eftersom den går fort. Det
sparar både på mina och sjukhusets resurser. Dessutom är personalen på reumatologen i Malmö
och Lund helt fantastisk!

Maria slipper illamåendet och tröttheten som kom med Ilomedinbehandlingarna.
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Artikeln baseras på författarens eget material och gör inga anspråk på att vara en fullständig beskrivning av
filatelistiskt material med anknytning till RMR/Reumatikerförbundet.

Text Ido Leden, senior reumatolog, Kristianstad

Reumatikerförbundet som
det speglas inom filatelin
Under mellankrigstiden blev man medveten om att de reumatiska sjukdomarna både var
vanliga och i många fall svårt invalidiserande. Nationella myndigheter fastslog att vårdresurserna för denna folksjukdom var helt otillräckliga och måste förbättras.

För att ta till vara de sjukas
intressen och understödja uppbyggnad av bättre vårdresurser
bildades 1945 intresse- och
patientföreningen ”Riksföreningen för bekämpande av de reumatiska sjukdomarna”, i dagligt tal
Riksföreningen mot reumatism
(RMR). 1995 bytte föreningen
namn till det nuvarande:
Reumatikerförbundet. Idag är
förbundets huvudsyfte att verka
för ”delaktighet och jämlikhet
inom alla samhällsområden”.

bestämde sig därför för att i egen
regi öppna ett reumatikersjukhus.
Ekonomiska förutsättningar
skapades genom olika kampanjer.
1951 fick man tillstånd av postverkat att ge ut ett överfrankerat
förstadags-kuvert. (Överskottet
tillföll RMR.)
Den mest framgångsrika och
inkomstbringande kampanjen var
den så kallade Reumatikerkronan,
som inleddes året därpå efter det

Reumatikersjukhus
Företrädarna för RMR upplevde
att de nationella myndigheternas
arbete med att skapa nya vårdresurser för de reumatiskt sjuka
gick alldeles för långsamt. Man
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Förstadags-kuvert 1951-06-06

att riksdagen beslutat att sanatoriet i Spenshult, Halland, skulle
byggas om till ett reumatikersjukhus. Staten anslog 827 000
kronor för detta projekt med villkor att RMR själva bidrog med
minst lika mycket. Ett på den
tiden svindlande stort belopp för
en liten förening av RMR:s storlek och kapacitet. Man bestod
dock provet tack vare entreprenöranda och entusiasm.
Reumatikerkronan, eller som
den också kallades AT-kronan,
eftersom den drevs med stor
hjälp av Aftontidningen och dess
journalist Bert Onne, tillförde
merparten av de pengar som behövdes. Principen var att för varje
enkrona som en arbetstagare gav
skulle arbetsgivaren ge
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Minnespoststämpel: Reumatikerkronan. Utöver frimärken för frankering skulle beställare av stämplad försändelse även medsända
ostämplade frimärken till ett
värde av en krona. Denna krona
vidarebefordrades till kampanjledningen. Totalt inbringade detta
4 046 SEK.

Brevmärke utgivet av RMR i samband med kampanjen Reumatikerkronan för att få medel till
start av Spenshult som reumatikersjukhus.

lika mycket. Minnespoststämpel
såldes under mars månad och
under året användes också en
särskild maskinstämpel på post
som skickades från kansliet på
Brunnsgränd 4, Stockholm. Man
gav också ut nålmärken och
brevmärken. Man övertalade
SF-biograferna att köra en
3-minuters propagandafilm
där statsminister Tage Erlander
samtalade med Riksföreningens
sekreterare, Gunnar Edström
(klinikchef vid reumatologen i
Lund). Målet nåddes och i
augusti 1953 kunde Reumatikersjukhuset i Spenshult ta emot
sina första patienter. Sjukhuset
invigdes högtidligt månaden
därpå av prins Bertil, hertig av
Halland.
Pengar till forskning

1977 gav man ut ett frimärkshäfte
där man på insidan av häftesomslaget tryckt information om reumatiska sjukdomar.

På 1970-talet blev man över hela
världen varse att vårdresurserna
för reumatiskt sjuka fortfarande
var helt otillräckliga. Världshälsoorganisationen (WHO) proklamerade då att 1977 skulle vara ett
världsreumatikerår med syfte att
skapa medel både för forskning
och vård. Postverken i 21 länder
stöttade kampanjen genom att
ge ut frimärken, som på olika
vis anknöt till reumatologi och
reumatiska sjukdomar. Postverket
i Sverige hade sedan 1974 tryckt
frimärken av olika valör med bild

av kung Carl XVI Gustav. 1977
gav man ut ett frimärkshäfte med
det traditionella kungaporträttet,
där man på insidan av häftesomslaget tryckt information om
reumatiska sjukdomar. Texten
utformades i samarbete med
RMR, som också under året
framgångsrikt kampanjade på ett
flertal olika arenor.
Efterhand som RMR växte fick
organisationen ökande inflytande
och också möjlighet att avsätta
allt större medel för forskning om
reumatiska sjukdomar. De fondmedel som RMR:s vetenskapliga
nämnd delat ut har haft stor
betydelse för svensk forskning.
Flera epokgörande forskningsprojekt har stöttats av RMR/
Reumatikerförbundet. I slutet på
1980-talet anslogs cirka 900 000
kronor per år till reumatologisk
forskning inkluderande sådan om
omvårdnad. Idag uppgår beloppet
till 15–20 miljoner kronor.
Kampanjer
Försäljningen av brevmärken,
korrespondenskort, julkort och
andra varor tog fart 1982 när
handelsbolaget Handikapptriangeln bildades. Då startade ett
samarbete mellan RMR, Hörselfrämjandets Riksförbund och
RBU (Riksförbundet för utvecklingsstörda barn), vilket gjorde
att man fick möjlighet att sälja
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Brevmärke Fjärilar 1980-tal.

avsevärt större volymer. Nedan
exempel på insamlingskampanjer
där man som ett led i dessa givit
ut brevmärken.
Brevmärken fjärilar efter
originalakvareller av Rune
Wenliden, som såldes i kartor
om 6 x 10 stycken. Brevmärken
blommor i kruka efter original
av Gudrun Nilsson, som såldes
i kartor om 4 x 6 stycken. Brevmärken djurmotiv med och utan
texten: Riksförbundet mot reumatism (i märkets underkant).
Det såldes också brevmärken
Brevmärke Blomsterkrans 1980-tal.

med Carl Larsson-motiv, fåglar
och olika helgmotiv. Brevmärken
med RMR-emblemet inne i en
blomsterkrans och med växlande
storlek. Likaså varierade antalet
märken i kartorna Brevmärken
med RMR emblemet utanför
blomsterkransen. Helgmärken
efter original av Mats Osbeck.
Brevmärken ”Hjälp forskarna
lösa reumatismens gåta” 1991
såldes i kartor om 6 x 7 st. De
utgavs i samband med RMR:s
Radiohjälpskampanj oktober december 1991. Modelldockan
”symboliserar frihet och rörlighet”, temat för kampanjen detta år.
I TV sändes också 6 olika cirka
10 minuter långa videoinspelningar där docent Bo Ringertz,
då överläkare på Södersjukhuset i Stockholm, medverkade som reumatologspecialist.
Kuvert med foto av professor
Ingiäld Hafström.
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Brevmärken Reumatikerfonden.
Professor Ingiäld Hafström var
under många år ordförande i Reumatikerförbundets forskningsfond
som fördelar pengar till reumatologisk forskning. Hennes arbete
uppmärksammades 2013 genom
att kuvert för brev från kansliet
pryddes med hennes porträtt.
Milstolpar i föreningens
historia
• RMR firade sitt 40-årsjubileum
i samband med en konferens i
Östersund och detta uppmärksammades bland annat genom
dekal och minnespoststämpel.
• RMR firade sitt 50-årsjubileum
1995 med olika arrangemang.
Bland annat gavs en jubileumsbok ut och i juni månad användes en minnespoststämpel.
• Under många år sedan 1984
har olika reumatikerdistrikt i
landet anordnat en Träffpunkt.
”Programmet brukar bestå av
såväl allvarliga inslag som ren
förströelse”. Vid Träffpunkten
i Örebro 1986 användes en
minnespoststämpel.
• 1989 formaliserades det nordiska samarbetet mellan respektive länders patientorganisationer genom bildandet av Nordiskt Reumaråd (NRR). Via
motioner till Nordiska rådet
fick man stöd för att 1992 utlysa ett Nordiskt Reumatikerår.
Patientföreningen i Danmark
utgav ett brevmärke.
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Karin

Vykort Spenshult
Vykort Östersunds Reumatikersjukhus.

Vykort 2002 (4 olika) med RMR:s nya namn
och logotype på baksidan, designade av
Diana Hurtig.

Brevmärke 1991 ”Hjälp forskarna att lösa
reumatismens gåta”. Modelldockan ”symboliserar frihet och rörlighet”, temat för
kampanjen detta år.

Vykort 1940-talets sista hälft.

Dekal till vänster: Handkapptriangeln 1983. Dekal till höger: Svenska SLE-gruppen bildades
1986 och då kom också det första medlemsbladet. SLE-Bulletinen blev med tiden Bulletinen
för reumatiska inflammatoriska systemsjukdomar och SLE-gruppen blev intressegrupp i
Reumatikerförbundet. På bilden SLE-gruppens egen logotype. Sedermera lades intressegruppsverksamheten ned, men nu finns istället Riksföreningar för några sjukdomar.
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Det var meningen att samtliga styrelsemedlemmar i Riksföreningen för SLE skulle skriva små miniporträtt om sig själva. Det blev bra
små bitar ända till historien om pusslet kom. Går inte att stryka i denna, så det får bli ett normalstort porträtt och fyra mini.
Redaktionen

Livet liknar ett pussel
Text Annika Broberg Lavén

När pussel ska läggas behövs det både tid, utrymme, tålamod och överblick. Men hur hänger detta
ihop med min SLE, kan man fråga sig?
Jag har alltid gillat att lägga pussel. Det är något
speciellt med att öppna kartongen, hälla ut bitarna
och börja sortera dem efter grupper – de som är
till ram, olika färger eller mönster allt beroende på
motivet och sedan få börja lägga det. Ramen läggs
först och sedan långsamt, bit för bit, träder motivet
fram tills det endast är något fåtal bitar kvar. Ofta
är det då bara att glatt lägga dessa och efter att sista
biten kommit på plats få stryka handen över det
färdiga pusslet. Någon gång då och då kan det dock
vara ganska frustrerande när man ser att bitarna
inte räcker till och att det kommer att bli hål i bilden.
Osorterat
I efterhand kan de skiftande symtomen jag hade,
från 1998 och fram till 2006, ses likt ett osorterat
pussel där de olika bitarna var soleksem, trolig
lungsäcksinflammation, Raynauds fenomen, karpaltunnelsyndrom, segdragna förkylningar, preeklampsi
(havandeskapsförgiftning), känselbortfall i kind
och tunga, ögoneksem, svullna leder och trötthet.
Bitarna gav inte någon som helst hel bild eller något
att förhålla sig till utan verkade mera vara som udda
bitar från olika pussel.
Det stora SLE-pusslet 2006 fick akut börja läggas
då jag i början på februari inkommit, till Akademiska
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sjukhusets infektionsavdelningen, efter någon vecka
hemma med 40-graders feber som inte ville ge med
sig trots flera penicillinkurer. Fortsatt hög feber och
tillkommande nackstelhet samt nästintill medvetslöshet medförde några dagars bevakning på intensiven och sedan tillbaka till infektionsavdelningen.
Efter otaliga prover och uteslutande av andra diagnoser så visade det sig att det var SLE och jag blev
överflyttad till Reumatologavdelningen för vård
där i 3 månader. Det var en bitvis kämpig period
med tuff medicinering, problem med att komma
igång med ätandet, då jag hade tappat 10 kg och
inte hade någon som helst matlust, fysisk träning
och ”att få igång huvudet”. Till hjälp med detta fick
jag ett pussel av min mor, för att jag skulle komma
igång med att träna hjärnan efter den grava hjärnhinneinflammationen jag drabbats av.
Tålamod
Bit för bit prövade jag mig fram, ibland fick jag
pausa och lägga det åt sidan men sakta, sakta så slog
solrosorna ut. Jag blev dock otroligt besviken när
jag insåg att det fattades några bitar, som nog kommit bort under årens flyttar. Det kändes som det var
så min situation var med bitar som fattades och
ingen hel bild. En klok person sa då till mig att det
är kanske så livet är – ett pussel med en bild som
ibland saknar bitar som man inte kan hitta alla gånger och för det mesta inte är komplett för någon.

RIKSFÖRENINGSSIDOR – SLE
Efter 1 års sjukskrivning med många frustrerande
och tålamodsprövande kontakter med försäkringskassan och arbetsförmedlingen provade jag att
arbeta igen. Så småningom kom jag fram till att det
inte var hållbart med just de arbetsuppgifterna jag
hade haft tidigare med kroppsarbete utomhus, men
fick möjligheten att få nya arbetsuppgifter och har
fått arbeta utifrån mina ändrade förutsättningar.
Livspussel
Det talas mycket om livspussel numera, och det
handlade verkligen om att lägga ett nytt pussel,
även privat. Orken räckte inte till för allt det jag
innan hade ägnat mig åt. Det gällde att hitta nya
rutiner, nya angreppssätt i vardagen. En liten ettåring krävde sitt, och en familj fick skapa sig ett nytt
liv, mer begränsat än tidigare. Den första chocken
lade sig och det gick med en portion envishet att
finna nya vägar framåt, tack vare en förstående och
hjälpsam omgivning. Så småningom var livet inte
bara SLE, utan innehöll återigen drömmar och

förhoppningar. Det blev återigen ett bra liv, trots
motgångarna, - ett nytt pussel.
Sluttankar
Solrospusslet lämnade jag kvar på Reumatologavdelningen, när jag äntligen fick åka hem. I
kartongen skrev jag, till den som hittade det, att
vederbörande förhoppningsvis kunde få glädje av
det men också upptäcka att både pusslet och livet,
tyvärr, inte är komplett men att det ändå går att se
en bild och att det ofta går att få det att hålla ihop
ändå. Om pusslet finns kvar i byrån i dagrummet
på avdelningen har jag hittills, turligt nog, inte haft
anledning att undersöka.

”... men också upptäcka att både
pusslet och livet, tyvärr, inte är
komplett men att det ändå går
att se en bild och att det ofta går
att få det att hålla ihop ändå.”
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Solen lockade fram
min SLE
Text Rosa Sjöholm

Jag är 75 år och bor i Ystad och jag har varit kassör
i Riksförening för SLE sedan 2017 när föreningen
bildades. I mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat
som ekonomichef och administrativ chef.
När jag var i 40-årsåldern blev jag utredd för MS.
Till min stora lättnad var det inte det, men jag fick
inte någon annan diagnos.
Vid 49 års ålder fick jag cancer, blev opererad,
behandlades med strålning och cellgift. Cancern
hade inget samband med mina tidigare besvär, men
dessa återkom inte efter den halvårslånga cellgiftsbehandlingen. Inget jag tänkte på då.
En härlig sommar
När jag närmade mig pensionsåldern minskade jag
arbetstiden till 60 procent och tänkte fortsätta
arbeta ett par år på min nya tjänst som personalchef. Trots att jag gått ner i arbetstid blev jag mer
och mer trött tills jag i stort sett bara sov och
arbetade. Jag pensionerade mig därför på våren
året jag fyllde 65.
Det blev en härlig sommar med mycket sol. Den
mesta tiden tillbringade jag i trädgården och på
stranden. Jag hade tidigare gjort en del resor till
länder som låg vid eller nära ekvatorn. Detta tillsammans gjorde att solens strålar lockade fram min
Lupus.
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Efter att ha svimmat under en resa gick jag till
läkare. De närmaste månaderna fick jag flera olika
symtom, bland annat kom domningarna i ansikte
och skalp som jag haft när jag utreddes för MS
tillbaka. Efter några besök på vårdcentralen fick jag
remiss till en reumatolog som snabbt misstänkte
SLE. Efter ett par månader fick jag diagnosen.
Hitta bot!
Jag har så gott som accepterat sjukdomen även om
jag måste planera mitt liv efter den. Som pensionär har jag goda möjligheter att ta dagen som den
kommer. Jag gör fortfarande en del resor, oftast
norrut bland annat till Arktis. Jag har en gammal
lite vildvuxen trädgård med både blommor, bärbuskar och fruktträd som kräver sitt. Många långa
sköna sommarkvällar tillbringar jag i den. Ett annat
smultronställe är sommarstugan på en ö i Blekinge
skärgård. Min tid tillsammans med barn, barnbarn
och vänner begränsas tyvärr av min hjärntrötthet.
Min förhoppning är att den sjukdom som jag
aldrig hört talas om när jag fick diagnosen SLE ska
bli mera känd både hos gemene man och inom vården. Och så förstås att forskarna hittar botemedel
mot sjukdomen.

RIKSFÖRENINGSSIDOR – SLE

Min dotter och jag
Text Katrin Rudgård

Jag är mamma till Lisa. Med mitt engagemang i
Riksföreningen hoppas jag kunna hjälpa till med att
sprida kunskap om Lupus och samla in pengar till
forskning.
Vi skulle åka till Thailand på höstlovet 2017. Några
veckor innan hade vi märkt att Lisa gått upp i vikt
och att hon hade konstiga sår i ansiktet. Tänkte
mest att det var tonårsfinnar och att hon hade gått
upp i vikt på grund av hormoner och så vidare. Hon
skulle snart fylla 13 år.
Veckan innan resan började Lisa klaga på att hon
inte mådde bra och hade svårt att gå på fötterna.
De kändes stela. Med tanke på den kommande
resan ringde vi 1177 som tyckte vi skulle åka till
Astrid Lindgrens barnsjukhus. Det var bara att
packa matsäcken för man vet att det blir en lång
väntan.
Det blev många provtagningar och undersökningar. När hon vägde sig konstaterade vi att hon
gått upp 7 kg på två veckor, hon hade vägt sig hos
skolsköterskan.
Efter tolv timmar blev Lisa inlagd på KS
Huddinge. Där blev vi kvar i tre veckor.

Golf blev det nya
Lisa fick diagnoserna SLE och antifosfolipidsyndrom med njurengagemang. Första året med
SLE var det ständiga provtagningar och undersökningar. Vissa veckor kändes det lugnt och vi tänkte
att det här går ju bra, men nästa vecka var allt kaos.
Efter ett år börja Lisa förändras allt mer, hon
börja höra röster och se syner. Det visade sig att
centra nervsystemet blivit drabbat och det kämpar
vi fortfarande med.
Innan Lisa blev sjuk höll hon på med hästar, red
flera gånger i veckan. Men eftersom hon fick börja
med Waran (blodförtunnande) ville inte läkarna att
hon skulle fortsätta med ridsport eller sporter som
man kan skada sig i. Det kan bli stora både inre och
yttre blödningar.
Så hon provade dans, men det var inget för henne.
Till slut hittade hon golf som hon tycker är superkul. Det är ganska snällt mot kroppen och hon
behöver inte tänka på något annat än på att bollen
ska komma i hålet.
Lisa har pratat med sin golfklubb som anordnat
en golftävling där intäkterna kommer att gå till
forskning.
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Husläkaren löste gåtan
Text Susanne Sohlberg

Jag har länge haft oförklarliga symtom som ingen
Till slut under oktober 2017 så fick jag min diriktigt kunnat greppa och förstå, än mindre jag som agnos, då hade jag ändå haft mellan 7–9 olika
levde i ett konstant inre kaos.
symtom och reumatologer, trots prover, ville inte
I februari 2016 blev helt plötsligt allt
erkänna min diagnos för min läkare
mycket sämre, jag började få proansågs ha varit för överambitiös.
blem med kraft och ork, ohyggDiagnosen ställdes utifrån
lig värk i hela kroppen, att
symtom och provsvar av min
”Vad jag förstod tidigt i
vara sanslöst trött var något
smärtläkare och husläkare
jag levt med sedan septemsom båda hade erfarenhet
denna process var att det
ber 2009 då jag vaccinerade
av ”Lupuspatienter”.
inte ansågs bra om en
mig mot svininfluensan. Då
Nu har jag haft ett längre
kollega utan specialistkunde jag somna mitt i ett
skov
sedan i januari. Det
kunskap kunde hitta något
samtal. Det eskalerade och
börjar lägga sig något med
de andra försökt lösa.”
i maj 2016 satt jag i rullstol
ändrad behandling, ökning
och förstod inte varför jag inte
av cellgifter och minskning av
längre orkade något. Först trodde
kortison.
jag det hade med att jag tränat för
mycket att göra (tränade cirka 6 dagar i
veckan en massa timmar/dag).
La hälsopussel
Tills jag en dag träffade en läkare på en
vårdcentral för snart 5 år sedan som sa ”undrar om detta kan vara Lupus”. Han började
lägga ett hälsopussel med alla mina journaler, tog mängder med prover och tester, och
allt föll på plats. Nu gällde det för honom att
övertyga sina läkarkollegor på reumatologen
att hans fynd stämde överens med Lupus.
Vad jag förstod tidigt i denna process var
att det inte ansågs bra om en kollega utan
specialistkunskap kunde hitta något de andra
försökt lösa. Jag som patient skulle komma i
kläm i deras revirpinkande.
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Text Lena Ehrling
Lena Ehrling heter jag och jag har arbetat inom
läkemedelsindustrin i mer än 30 år. Lämnade mitt
tidigare yrke som sjuksköterska 1988.
I mina olika positioner inom läkemedelsbranschen
har jag alltid återkommit till en stark tro på att
kunskap är makt. I det här fallet syftar jag till att
varje patient ska vara så kunnig och insatt i sin

sjukdom att oavsett diagnos ska du som patient
kunna föra en dialog tillsammans med ditt team
inom hälso- & sjukvården. En dialog som syftar till
att ni tillsammans kommer fram till vad som är bäst
för dig som enskild patient.
Att engagera sig i intresseföreningar för patienter
och anhöriga har varit och är en strak drivkraft för
mig.
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World Scleroderma Day
Text Erika Grace Moldenhauer
Foto Privat

Till World Scleroderma Day
som Riksföreningen ordnade
i Solna Centrum kom rekordmånga aktiva deltagare. Till
dem hörde också personer
från profession. En av föreläsarna var Izabela Bartosik
som talade om den nya
behandlingen med Botox. På
sidan 16 kan du läsa om den.

Riksföreningens egen operasångerska
Erika Grace Moldenhauer hyllade
deltagarna med två arior: De kallar
mig Mimi från La Boheme och Ira
Gershwins Summertime. Publiken
och styrelsen hyllar henne tillbaka!
Här följer hennes berättelse:
Jag erbjöd mig att sjunga för
mina ”med-sjuklingar” som en
hyllning i sammanband med

Erika förgyller gärna sammankomster med sin skönsång.

World Scleroderma Day då jag
var rädd det kunde bli för mycket
information och fokus på det
dåliga vid vår sjukdom. Med lite
underhållning tycker jag personligen att det lyfter ens upplevelse.
Trots att många kom med frågor
och funderingar kring senaste
forskningen, så hoppades jag att
med lite sång kunna bidra till
något positivt. Jag hoppas fler vill
bidra med konst och underhållning vid andra sammanhang i
samband med riksföreningens
sammankomster.
Jag är född och uppvuxen i
Norge med en norsk far och
urbefolkningsamerikansk mor.
Jag flyttade till Stockholm 2010
för att studera musik och opera.
Konstformen opera föll jag för
i tidig ålder och bestämde mig
redan som 16-åring att det var
det som skulle bli min framtida
karriär. Idag när jag är 30 år är det
inte riktig så. Jag har själv bestämt
mig för ett lite lugnare tempo i
vardagen, men att sjunga är fortfarande en stor passion och hjälper
mig mycket med mitt välmående i
samband med att jag nu också har
systemisk skleros.
Se det positiva
Jag fick min diagnos nyligen i
augusti 2018 och har haft mycket
att landa i det senaste året i
samband med diagnosen. Dels
känner jag ett lugn eftersom jag
nu har ett svar på varför enkla
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vardagliga saker kan vara extra
utmanande och på varför jag har
varit så extremt trött i alla år. I
kontrast till detta har jag också
en brinnande begäran att hitta
en lösning på det hela. Med hjälp
av böcker och mycket research
tycker jag att jag redan är på god
väg. Jag har lagt om kosten med
hjälp av funktionell medicin, sökt
terapi och fokuserar enormt på
mitt välmående i samband med
träning och mindfullness.
Jazz, blues och opera

Delar av styrelsen var på plats. Här ses Eva Milger, Astrid von Risen,
Ewa Tingmalm och Monica Holmner.

Min dröm är att hitta ett jobb
som är flexibelt och lite simpelt.
Jag har alltid haft ett stort intresse för språk och önskar en karriär
som reflekterar detta. Som sångerska önskar jag kunna ge ut lite
musik i form av jazz och blues,
och genom att hålla konserter
i olika sammanhang, även som
operasångerska.
Kristofer Andréasson föreläste om sin forskning samt om sambanden
mellan mage, tarm och kost vid systemisk skleros.

Fullsatt. Monika Holmner: ” Så glad att vi når fler och fler.”
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Hälsa går inte
att mäta i resurser eller pengar
Elin Hoffner, ledamot i Reumatikerförbundets förbundsstyrelse
Det är en helt vanlig lördag när
min mobil ringer. Jag känner inte
mannen i andra änden. Han låter
förväntansfull och han frågar om
kontaktuppgifter till min faster
Sonja. Innan jag hinner svara berättar han att Sonja var hans stora
kärlek i livet. Trots att han varit
gift och fått barn så har han aldrig kunnat släppa tanken på min
faster. Nu är han änkling och redo
att ta upp tråden från det förflutna
och sin ungdomskärlek.
Med sorg i hjärtat tvingas jag
berätta att min faster är död och
att det är för sent för alla hans förhoppningar. Jag blir rörd av hans
reaktion då jag hör hur chockad
han blir. Efter att han samlat sig
frågar mannen med svag röst om
jag skulle kunna berätta om Sonja
och hennes liv. Han vill veta hur det
blev, säger han.

Min starka faster
Jag berättar om hur jag växte upp
med historier om den kvinna han
mött och som var min faster, den
kvinna han blivit förälskad i. Pojkflickan med utseende som snövit.
Den atletiska flickan som hanterade
de vildaste hästarna och red barbacka i full galopp genom byn.
Flickan med korpsvart hår, vit hy,
vacker som en dag men helt utan
fåfänga. Flickan som tävlade med
killarna på lika villkor i idrott, som
var stark, snabb och som hellre gick
i ridbyxor än kjol. Jag berättade om
hur hennes frihet togs ifrån henne
när hennes leder värkte sönder och
hon blev beroende av andras hjälp

och fast i sin rullstol.
Hennes smärta måste varit
oerhörd men hennes olycka rådde
aldrig på hennes goda humör. Trots
hennes begränsningar hade hon
aldrig långt till ett leende.
Jag minns hur hon alltid tog hand
om disken trots att det tog henne
lång tid och stor möda. Hon sa att
det varma vattnet gjorde hennes
leder gott. Hon hade ett enormt
tålamod som hon använde till att
glädja andra med. Hennes humor
är det jag minns bäst.
Trots att hon knappt nådde med
maten till munnen när hon åt och
att hennes krokiga fingrar begränsade henne så broderade hon vackra
julkort till oss alla. Hon tappade
aldrig humöret trots att hon hittat
en make som många gånger var
ganska osympatisk och oförstående.
Och hon födde två döttrar som hon
skänkte kärlek och omsorg. Men
livet är orättvist, hon dog ung. Som
förklaring sas att alla mediciner hon
ätit hade påverkat hennes kropp.
Sonja hann inte få nytta av forskningens framgångar med ny vård,
behandling och effektiva mediciner.
Mannen tackade för att jag delat
med mig av min fasters liv och det
kändes som om han bannade livet.
Livet är skört och vi får väldigt
olika bördor att bära.

Reumatism finns överallt
Reumatiska sjukdomar finns närvarande för oss alla om vi ser oss
omkring, så även i mitt. Min fasters ena dotter är drabbad så även
min far även om graden

är så mycket lindrigare. Med dagens mediciner har min kusin
en helt annan livskvalitet än
vad hennes mor hade. Hon har genom gått många operationer och
hon har sina skov men hon kan
dansa även om det kostar på.
Jag har själv ingen reumatisk sjukdom men tvingades till en ryggoperation på grund av en kotförskjutning. Till följd av den lever jag
med en nervskada och smärta. Min
förändrade livssituation har tvingat
mig till personlig utveckling. Saker
ha satts i perspektiv. Det är en dyr
läxa och livet har lärt mig att hälsa
är det som alltid måste sättas högst,
först och som inte går att förhandla.
Hälsa går inte att mäta i resurser eller
pengar.
Rättigheter
Bästa möjliga hälsa och jämlik vård
är rättigheter som är reglerad i lag
men som i praktiken hanteras
mer som visioner i dagens samhälle.
Det har oerhört stor betydelse vem
du är och var du bor när bedömningen görs om vilken hjälp du får
när du har behov av vård, behandling och rehabilitering. Reumatikerförbundet har gett mig en arena
att arbeta med förändring i dessa
frågor, det är jag oerhört tacksam
över. Framtiden ska inte behöva
vara lika sorglig som min fasters
historia, tillsammans ska vi lösa
reumatismens gåta.

