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Temat för detta nummer av Bulletinen är lungor 
och luftvägar. Som av en händelse, ja faktiskt, pla-
nerna var lagda innan covid-19 gjorde sig så påtag-
ligt närvarande i våra liv. De blev bara mer aktuella 
att inte skjuta temat på framtiden. Jag försöker 
beskriva en del av lungornas och delar av luftvägar-
nas betydelse för våra sjukdomar. Långt ifrån hel-
täckande, men en liten introduktion till den viktiga 
kroppsfunktionen som syretillförsel innebär och 
vilka symtom och manifestationer som berör oss 
med reumatiska systemsjukdomar mest.

Även om vi alla är urtrötta på covid-19 kan inte 
heller jag lägga ämnet helt åt sidan. Det finns inte 
några speciella riktlinjer för oss med våra sjuk-
domar. Detta är nytt, en stor utmaning och det 
påverkar oss alla. För att försöka finna en röd tråd 
i hur vi ska tänka har jag talat med några erfarna 
reumatologer. De slutsatser jag drar av de samtalen 
är att som vanligt gäller sunt förnuft, tillsammans 
med de allmänna råden. Har du en aktiv sjukdom 
är det naturligt att vara försiktig i dina kontakter 
med andra oavsett ålder. Samma gäller om lung-
orna är påverkade av systemsjukdomen eller för er 
med benägenhet att få blodproppar som ett led i 
sjukdomen. 

Står du på tung immunmodifierande medici-
nering bör du vara väldigt försiktig. MEN avsluta 
inte dina behandlingar, du står på dem av en an-
ledning. Genom att av rädsla avsluta en pågående 
medicinering för ett hot som du inte vet hur stort 
det är för just dig, kan du försämra din medicinska 
behandling av den sjukdom som du faktiskt vet 
kan skada dig.

Tyvärr finns ännu inte vad jag vet några prejudi-
kat på vad som händer om någon stannar hemma 
från arbetet på grund av att den är i riskzonen. 
Befinner du dig i den situationen är det naturligt-
vis bäst tala med din chef så att ni om möjligt kan 

lägga upp ditt arbete utan att utsätta dig för stor 
risk.

Covid-19 medför också oro för de närstående. 
Plötsligt befinner vi oss i den motsatta stolen. Vi är 
rädda för att viruset ska skada vår familj och våra 
vänner. Vi får känna en del av det de känner när 
saker händer oss. Min ståndpunkt måste fortfaran-
de vara att det är värst för den som har sjukdom, 
men samtidigt vacklar jag. Jag känner att jag är 
hellre sjuk själv än att mina nära och kära är det.

Även i detta nummer finns en del forskning. Något 
mindre än vanligt kanske, men de forskande läkarna 
har lite annat att ägna sig år just nu. Det får bli mer 
i nästa nummer.

Stort tack till Marit som berättar om placen-
tastudien. Den ger hopp till kvinnor med SLE 
genom ökad kunskap om varför saker går fel vid 
graviditeter. Och Marika som idogt forskar vidare 
för att kartlägga Sjögrens syndrom. Samma tack 
till Aladdin som skriver om vaskulit och lungor. 

Jag hade heller aldrig vågat skriva så ingående 
om lungornas del i våra sjukdomar om inte Anders 
Bengtsson, Roger Hesselstrand, Ingrid Lundberg 
och Marika Kvarnström tagit sig tid att korrigera.

Lite tunt är det på Riksföreningssidorna där 
verksamheten fått pausa en hel del. 

Vi har ett härligt porträtt med många fina bilder. 
Malin bekräftar hur oberäknelig SLE kan vara och 
vad den kan ställa till med. Porträttet visar också 
hur livsvilja och kämpaglöd kan slå till med all sin 
kraft och göra dagen dräglig även när något händer 
som aldrig går att förutse. Livet tar en dramatisk 
ny vändning, men är fortfarande värt att leva.

Jag slutar med att hoppas ni alla är försiktiga, och 
om ni får covid-19 sluta aldrig kämpa. Det står en 
vår och sommar för dörren!

Text: Yvonne Enman

Ledare
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SLE-FORSKNING

SLE-Placenta:  
Gravida kvinnor med SLE

Text Marit Stockfelt är disputerad och ST-läkare i reumatologi på 
Reumatologen Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg

Detta är utgångspunkten för 
SLE-Placenta-studien, där målet 
är att hitta nya immunologiska 
mekanismer bakom graviditets-
komplikationer vid SLE. För 
att förstå detta studerar vi 
placentan, moderkakan, ett 
stort och immunologiskt aktivt 
organ som kan påverka både 
mor och foster. Moderkakan ger 
oss en fantastisk möjlighet att 
studera immunologin vid SLE 
på just den plats där moderns 
och fostrets vävnad interagerar. 
Mikroskopiskt kan moderkakan 
hos kvinnor med SLE likna den 
vid havandeskapsförgiftning, 
och den väger generellt mindre 
hos kvinnor med SLE. Men det 
finns få studier på detta, delvis 
för att ett sådant material är 
svårt att planera och samla ihop. 

Eftersom vi har ett etablerat 
nationellt samarbete med både 
reumatologer och förlossnings- 
läkare på Sveriges universitets-
orter kan vi göra detta.

Samlar och sparar

Projektledare för SLE-Placenta 
är Anna-Carin Lundell, väl- 
meriterad forskare med tidigare 
erfarenhet av att driva större 
kohortstudier (studier av en 
grupp personer med exempelvis 
samma sjukdom eller i samma 
situation). I studien samlas blod-
prover in under graviditetens 
första, andra och tredje trimester. 
Vid förlossningen tar vi hand 
om moderkakan, moderns blod 
och navelsträngsblod samt spa-
rar immunceller, plasma och 
blod i en biobank för att studera 

dem senare. Vi odlar också ut 
bindvävsceller från moderkakan 
från kvinnor med SLE och är 
oss veterligen först i världen att 
göra detta. Proverna i biobanken 
kommer att möjliggöra studier i 
många år framöver för att svara 
på våra frågeställningar.

Neutrofil – en vit blodkropp

På färska prover undersöker vi 
bland annat neutrofiler som är 
centrala celler i det medfödda 
immunförsvaret. De har kraft-
fulla effektorfunktioner som 
är till för att döda bakterier, 
men kan även vara skadliga för 
kroppens egna celler. Hos icke-
gravida patienter med SLE har 
ökad neutrofilaktivering kopplats 
samman med inflammation i 
blodkärl och vävnadsskada. Vi 

När en kvinna med SLE blir gravid har hon ökad risk för komplikationer jämfört med helt 
friska kvinnor. Hennes risk att bland annat utveckla havandeskapsförgiftning, föda för tidigt 
samt föda ett tillväxthämmat barn är ökad, och graviditeten kan också påverka henne själv 
och ge ökad risk för skov i sjukdomen.



vet inte om neutrofilaktiveringen 
även påverkar moderkakans 
blodkärl negativt under en gra-
viditet.

Våra preliminära data visar att 
neutrofilerna i blod hos gravida 

kvinnor med SLE är mer akti-
verade än hos friska kvinnor. Vi 
ser också att gravida kvinnor 
med SLE har en högre andel 
neutrofiler med låg densitet 
(volymmassa) jämfört med friska 
gravida kvinnor. Neutrofiler med 
låg densitet har visats generera 
mer kraftfull inflammation än 
neutrofiler med normal densitet. 
Nästa steg i vår studie blir att 
undersöka om dessa fynd är 
kopplat till graviditetens utfall.

Stort engagemang

I planeringsfasen förberedde 
vi oss på att det skulle ta lång 
tid att få in gravida kvinnor 
med SLE till studien. I Sverige 
beräknas drygt 70 kvinnor per 
år med SLE föda barn, och 
till studien hoppas vi få in 50 

kvinnor. Men rekryteringen har 
gått i snabb takt, och redan nu, 
1 ½ år efter studiens start, är 
över 30 kvinnor med SLE och 
över 20 kontroller inkluderade! 
Detta visar på ett mycket stort 
engagemang bland de läkare 
och forskningssjuksköterskor 
i landet som tillfrågar sina 
patienter, och ett stort intresse 
bland kvinnor med SLE att 
hjälpa oss med forskningen 
genom att delta i studien.

Vi är mycket tacksamma för 
all hjälp med studien som vi fått 
både från personal och patienter, 
och hoppas att SLE-Placenta-
studien kommer att bidra 
med viktig kunskap om nya 
immunologiska mekanismer vid 
graviditet hos kvinnor med SLE 
under många år framöver. 

”Neutrofiler 
med låg 

densitet har 
visats generera 

mer kraftfull 
inflammation 
än neutrofiler 
med normal 

densitet. ”
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Neutrophil white blood cells 
(leukocytes) Bild: Dr Graham 
Beards, hämtad från Wikipedia.

Kvinnor med SLE är ofta i fertil ålder, med önskan om att bli gravida. I nuläget saknas kunskap om stora delar av 
de inflammatoriska processerna bakom de komplikationer som kan uppstå. Vi tror att den immunaktivering som 
kan ses i blodet hos kvinnor med SLE är ännu mer uttalad under graviditeten, och att detta leder till inflammation i 
moderkakan med ökad risk för komplikationer hos både moder och barn. Genom att studera detta kan vi förstå hur 
komplikationer uppstår hos gravida kvinnor med SLE och vad vi kan göra för att förhindra dem.

”1 ½ år efter  
studiens start, är 
över 30 kvinnor 

med SLE och 
över 20 kontroller 

inkluderade!”

SLE-FORSKNING
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LÄKEMEDELSSTUDIER 

I Bulletinen nr 3-2018 berättade Marika Kvarnström om sin planerade 10-årsuppföljning på 
de patienter som fick diagnosen primärt Sjögrens syndrom, pSS, mellan åren 2007-2011 på 
reumatologiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset. Nu är den igång!

– Vi har börjat med att ta emot 
tre personer var undersöknings-
dag, vilket hitintills givit oss 
48 patientbesök och vi hoppas 
att 150 frivilliga personer i 
Stockholmsområdet accepterar. 
Besöket som sker på Centrum 
för Reumatologi vid Torsplan tar 
1½-2 timmar och de träffar då 
förutom mig sjuksköterska och 
undersköterska, säger Marika 
Kvarnström.

‒ Jag undersöker patienterna, 
även neurologiskt, och använder 
olika mått på sjukdomsaktivitet. 
Bland annat ESSDAI, som är 
framtaget specifikt för SS.

Det ingår också olika själv-
skattningsenkäter som ESSPRI 
som skattar torrhet, trötthet och 
smärta, samt mer allmänna som 

SF36 som handlar om upplevd 
hälsokvalitet. Dessutom mäts 
tår- och salivproduktion samt 
rutinblodprov för reumatisk 
sjukdom inklusive antikrop-
par. Speciella forskningsprover 
ingår och de sparas i en biobank. 
Dessutom sker en genomgång 
av vilka läkemedel som personen 
behandlas med.

– Målet är att undersöka vad 
som händer under de första 10 
åren. Vilka nya manifestationer 
och vilka andra sjukdomar som 
kan ha tillkommit. Vi förväntar 
oss mycket ny information kring 
hur sjukdomen utvecklas.

Läkemedel i sin linda

På FAS1-enheten vid Karo-
linska Universitetssjukhuset 

testas blivande läkemedel tidigt 
i utvecklingen. Ungefär hälften 
av studierna testar effekten av 
läkemedel på patienter. 

Det finns inte något godkänt 
biologiskt läkemedel för pSS. 
De studier på läkemedel som 
tagits fram för reumatoid artrit, 
psoriasisartrit och ankyloserande 
spondylit och provats på pSS 
har inte visat effekt för pSS på 
gruppnivå. Däremot har de i 
enskilda fall faktiskt fungerat 
på pSS-patienter. Belimumab, 
det enda godkända biologiska 
läkemedlet för SLE, har ingen 
bevisbar effekt på gruppnivå.

‒ I den vardagliga vården 
förskriver vi ibland Mabthera 
som inte är registrerat för pSS 
eftersom det inte kunnat påvisas 

Uppföljningsstudie och 
läkemedelsstudier vid 
Sjögrens syndrom 

Text och bild Yvonne Enman

Just nu har Sjögrenstudierna pausats enligt beslut av EMA, den Europeiska läkemedelsmyndigheten, 
för att minska risken för spridning av coronaviruset. När läget ändrats kommer studierna att återupptas/
startas enligt tidigare planer.
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LÄKEMEDELSSTUDIER 

någon säkerställd effekt av läke-
medlet. Men ibland fungerar det 
vid framför allt svår ledsjukdom, 
kraftigt förstorade spottkörtlar 
och vaskuliter.

Under 2020 planeras start av 
minst två kliniska prövningar 
av nya eller befintliga läkemedel 
för diagnosen pSS. Det gäller 
så kallade fas 2 respektive fas 3 
studier. Studierna gäller ny bio-
logisk behandling som inte finns 
på marknaden och befintliga  
immunmodifierande preparat 
som är godkända för andra in-
flammatoriska reumatiska sjuk-
domar.

‒ Jag ville prova på att arbeta 
med något annat men ändå 
stanna inom mitt fält, Sjögrens 
syndrom. Nu får jag fortfarande 
träffa patienter och samtidigt 
forska på läkemedel som 
förhoppningsvis ska underlätta 
livet för patienter med Sjögrens 
syndrom, säger Marika 
Kvarnström.

Bulletinen har mött Marika Kvarnström 
i tidigare nummer. Hon är fortfarande 
verksam på Karolinska Universitets-
sjukhuset men arbetar nu på Fas1-
enheten.

Text och bild Yvonne Enman

Från idé till  
nytt läkemedel  
≈ 15 år
Text Yvonne Enman

Det tar oftast lång tid att 
forska fram och till slut kunna 
framställa ett nytt läkemedel. 
Ibland kan det gå fort, 
kanske några månader till år, 
att genomföra den kliniska 
prövningen på personer. Men 
förarbetet i huvudet på forskare, 
i vårdsituationen, diskussionerna, 
studiedesign, etiska prövning, 
resursframtagning och så 
slutligen själva studien, det är 
också tid att räkna in. Ett gott 
exempel är vaccinering mot 
reumatisk sjukdom, till exempel 
ledgångsreumatism, reumatoid 
artrit. I skrivande stund är det 

faktiskt 30 år sedan författaren 
till denna text hörde talas om 
funderingar i sin linda på det 
vaccinet.

Var föds tanken?

Idéen till ett nytt läkemedel 
kommer från forskare i 
läkemedelsindustrin, universitet 
och högskolor eller direkt 
från sjukvården där man 
identifierat ett verkligt problem 
i en vardagssituation. Själva 
utvecklingen sker vanligen på 
läkemedelsföretagen, men ofta 
tillsammans med forskare inom 
vården.

En klinisk prövning är en studie på människa av till exempel 
ett blivande läkemedel. Det gäller att hitta optimal effekt, 
identifiera biverkningar och att minimera biverkningarna 
både på lång och kort sikt.

”Idéen till ett nytt läkemedel  
kommer från forskare i läkemedels-
industrin, universitet och högskolor 

eller direkt från sjukvården”



De olika stegen

Till FAS 1 (first-in-human) kallas företrädesvis 
20–80 friska manliga studiedeltagare. Då under-
söks eventuella biverkningar, hur kroppen bryter ner 
och gör sig av med en substans, hur den tillverkas, 
ser ut, omsätts i kroppen, verkar och används. 
Dosen är mindre till en början för att successivt 
ökas. Mellan varje ökning sker en omfattande  
säkerhetsutvärdering. 

Till FAS 2 rekryteras ett begränsat antal personer, 
kanske 20 stycken, med den sjukdom eller det till-
stånd som studien rör. Här fås en första uppfattning 
om behandlingens effekt vid en viss sjukdom och 
vilken dos som är optimal. Den nya behandlingen 
jämförs med befintlig behandling eller placebo 
(verkningslöst sockerpiller) och därmed samlas mer 
kunskap om säkerhet och eventuella biverkningar.

Till FAS 3 kallas mellan 200 och 3 000 individer 
eller fler. Målet är att bekräfta behandlingens  
effekt och säkerhet i jämförelse med standard- 
behandling eller placebo under en längre tids- 
period. Här är likheten mellan studiedeltagarna 
och den tänkta målgruppen viktig (exempelvis 
kön, vikt och ålder). Dessutom undersöker man 
hur patienter som står på en annan samtidig  
behandling reagerar på den aktuella substansen.

Har det blivande läkemedlet klarat alla tester  
så här långt är det dags försöka få det godkänt. 

Vid FAS 4 fortsätter testerna av den nya be-
handlingen med registrering av ovanliga biverk-
ningar, säkerhet, effektivitet och optimala  
användningsområde.

8

Fas 1 
20-80 friska manliga 

studiedeltagare  
kallas

Fas 2 
ett begränsat antal, 
kanske 20 personer  

rekryteras

Fas 3 
mellan 200 och 3 000  
individer eller fler  

kallas

Fas 4 
testerna av den nya  

behandlingen 
fortsätter

Av 5 000–10 000 substanser går 250 till djurförsök och kvar blir kanske 5 till kliniska studier

Prekliniska forskningsstudier 

Kliniska forskningsstudier

LÄKEMEDELSSTUDIER 
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Luftvägar  
– ett gemensamt problem 
Texterna är skrivna av Yvonne Enman tillsammans med: Anders Bengtsson som är professor 
och specialist i reumatologi vid Skånes Universitetssjukhus i Lund. Marika Kvarnström som är 
disputerad läkare och specialist i reumatologi, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. 
Roger Hesselstrand som är docent och specialist i reumatologi vid Skånes Universitetssjukhus 
i Lund. Ingrid Lundberg som är professor och specialist i reumatologi vid Karolinska 
Universitetssjukhuset i Stockholm.

Vi börjar med några grund- 
läggande och förenklade fakta. 
Luften vi andas in färdas genom 
luftröret som övergår i bronk-
erna, som har flimmerhår på 
insidan för att hindra partiklar 
att komma ner i lungorna. Bron-
kerna delar sig i det så kallade 
luftrörsträdet och vartefter del-
ningen sker blir bronkerna min-
dre och mindre tills de övergår i 
bronkiolerna, de små bronkerna. 
Slutligen ger de upphov till 
lungblåsor, alveoler. Det är i de 
två sistnämnda som gasutbytet 
sker. Syrgasen sprider sig in i 
blodet via de små blodkärlen,  

kapillärerna som ligger och  
väntar runt alveolerna, och  
koldioxiden försvinner ut. På så 
sätt syresätts blodet som rinner 
vidare via lungvener till hjärtat. 
Varje lunga är innesluten i en 
lungsäck, pleura, som består av 
två hinnor.

Säg inte att kroppen inte är ett 
fantastiskt system!

Torra övre luftvägar

Karakteristiskt för Sjögrens syn-
drom är torrhet i slemhinnor. 
Så kan det också vara i luftrören 
både vid Sjögrens och de andra 
sjukdomarna. Symtom orsakade 

av grundläggande torrhet leder 
till hosta och risk för lättirriterade 
luftvägar, och extra mycket vid 
exponering för irriterande ämnen 
som till exempelvis rök. Dessa 
symtom kan vara långdragna och 
ibland förväxlas med astma. 

Sjögrens syndrom 

Någonstans mellan 10–30 
procent av alla personer med 
diagnosen Sjögrens syndrom 
(SS) får symtom från luftvägarna. 
Siffran gäller både för dem som 
har den primära och den sekun-
dära formen. Dock beror typen 
av manifestation till viss del på 

Luftvägarna är ett av de organsystem som kan engageras som ett led i systemsjukdomen. 
De svårigheter som uppstår liknar ofta varandra oberoende av sjukdom, men de olika 
sjukdomarna drabbas i lite olika grad och det finns mer diagnosspecifika tillstånd. 
Var i systemet, graden av påverkan och orsaken är avgörande för vilka symtom som 
uppkommer och hur de ska behandlas.

I den här artikeln skriver vi om symtom, undersökningar och behandlingar som är gemensamma för SLE, Sjögrens 
syndrom och systemisk skleros. Dessutom får var och en av dessa sjukdomar en liten text om just sina lungproblem.

LUFTVÄGAR OCH LUNGOR 
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grundsjukdomen.
Intressant och förbryllande 

nog har upp till en tredjedel av 
alla personer med SS som inte 
röker eller har rökt KOL, kronisk 
obstruktiv lungsjukdom.

En del får inflammation i de 
små luftvägarna, i bronkiolerna, 
med slemhosta, vilket kan orsaka 
strukturella förändringar i 
tjockleken av dem.

Antifosfolipidsyndrom

För dem som har antifosfolipid-
antikroppar samtidigt med en 
annan systemsjukdom eller 
primärt antifosfolipidsyndrom 
(APS) är risken framför allt 
stor för lungemboli, proppar i 
lungorna. Eftersom professor 
Elisabet Svenungsson i förra 
numret av Bulletinen, nummer 
1-2020, mycket noggrant be-
skrev APS tar vi inte upp det 
mer speciellt i denna artikel.

SLE

Mer än hälften av alla personer 
som lever med SLE får någon 
gång problem med lungorna. 
Det kan vara av övergående 
art, men det kan också vara 
återkommande eller kroniskt.

Ofta debuterar SLE med 
lungsäcksinflammation, faktiskt 
får nästan hälften av alla någon 
gång pleurit, som går bra att 
behandla med läkemedel, och 
oftast är övergående. Det är 
sällsynt med lungvaskulit och 
alveolit men om så kan det 
leda till svår sjukdom och till 
shrinking lung, även om det är 
mycket sällsynt. 

Myosit
Myosit medför muskelsvaghet 
och därför är det vanligt att 
också andningsmuskulaturen 
påverkas, vilket kan ge torrhosta 
och andfåddhet. För poly- och 
dermatomyosit har man genom 
undersökningar kunnat visa att 
upp till 65 procent har inter-
stitiell lungsjukdom oavsett om 
den givit märkbara symtom 
eller inte. Förekomst av vissa 
antikroppar, antisyntetas och 
anti-MDA5, medför mycket 
hör risk att utveckla interstitiell 
lungsjukdom, upp till 90 procent, 
medan andra grupper med andra 
antikroppar har betydligt lägre 
risk.

Systemisk skleros

För systemisk skleros är lung-
problemen oftast lungfibros eller 
pulmonell arteriell hypertension 
(PAH), men ibland förekommer 
också andra komplikationer som 
lunginflammation och lung-
cancer.

Lungfibros eller interstitiell 
lungsjukdom är mycket vanligt 
och hos de flesta av lindrig art. 
Det mest betydelsefulla är inte 
om personen har fibros eller inte, 
utan snarare hur mycket. Detta 
eftersom de med lite lungfibros 
oftast inte försämras, medan de 
med mycket lungfibros brukar 
försämras. Har man ingen 
lungfibros alls vid diagnos är 
det mycket osannolikt att man 
någonsin kommer att få det.

Grovt sett går det att dela 
in personerna med systemisk 
skleros i tre grupper utifrån 
lungfibrosens utbredning: helt 
utan, lindrig där behandling inte 
gör någon nytta samt mycket 

där behandling rekommenderas 
under de första åren. Det är av 
stor vikt att behandling inleds 
tidigt. Fynden på skiktröntgen 
och spirometri kommer ofta 
mycket tidigare än symtom i 
form av andnöd. Riskfaktorer för 
svår lungfibros är diffust (utbrett) 
hudengagemang och antikroppar 
mot Scl-70 som också kallas för 
topoisomeras I.

Så många som 10–15 procent 
utvecklar förr eller senare 
PAH, men mer ofta senare i 
sjukdomsförloppet. Det mest 
påtagliga symtomet är andnöd 
vid ansträngning. PAH kan 
drabba patienter som i övrigt 
förefaller ha en lindrig sjukdom. 
En komplikation som drabbar 
lindrigt sjuka, efter lång tids 
sjukdom, har en smygande 
början och trots det är mycket 
allvarlig, riktigt lömsk. Därför 
är det viktigt att undersöka 
med regelbundna intervall och 
behandla vid diagnos.

LUFTVÄGAR OCH LUNGOR 

”Så många  
som 10–15 

procent 
utvecklar förr 
eller senare 

PAH, men mer 
ofta senare 
i sjukdoms-
förloppet”
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Sjukdomssymtom

Det finns många olika 
sjukdomar som kan drabba 
lungorna och luftvägarna. 
Här följer några exempel på 
manifestationer. Definitivt 
inte alla och bara några ord 
om var och en.

Lunginflammation, pneumoni
Lunginflammationer kan före-
komma, men då mer beroende av 
en bakteriell eller virusrelaterad 
inflammation i lungvävnaden. 
Pneumokocker är den vanligaste 
bakterien och det finns vaccin 
som förebyggande åtgärd. 
Rådgör med din reumatolog 
om du bör vaccinera dig. Är 
lunginflammationen orsakad av 
virus ska den läka ut av sig själv.

Lungsäcksinflammation, 
pleurit

Mellan de båda hinnorna runt 
lungan kan det vid inflammation 
bildas vätska. Det kan vara 

smärtsamt, 
speciellt vid 
djupandning. Om 
det bildas lite vätska, 
torr pleurit, gör det oftast mer 
ont eftersom lungans hinnor 
då nöter mot varandra. När 
läkaren lyssnar på lungorna kan 
ett gnidningsljud höras. Men 
om det bildas en större mängd 
vätska, exsudativ pleurit, gör det 
inte lika ont, men andfåddheten 
blir större och det kan bli 
aktuellt att ta bort vätska genom 
punktion.

Bronkiolit

Allvarligare symtom som and-
fåddhet, trötthet och minskad 
ork till exempel vid promenader 
kan tyda på inflammation orsa-
kad av grundsjukdomen. Resul-
tatet kan bli slemhosta på grund 
av inflammation i bronkiolerna, 
så kallad bronkiolit, eller djupare 
inflammation i lungvävnaderna. 
De smala luftvägarna blir trånga 
med andfåddhet och dåligt sy-

resatt blod 
som följd. På 

sikt kan de ändra 
form.

Syresättningsförmågan 
påverkas när lungblåsorna/alveo-
lerna påverkas. De allvarligaste 
formerna är väldigt ovanliga 
(under 5 procent), de kan komma 
i skov och kan misstolkas som 
vanliga lunginflammationer orsa-
kade av virus eller bakterier.

Lungfibros

Oftast är lungfibros en kompli-
kation vid annan sjukdom, som 
vid reumatiska systemsjukdomar, 
men den kan också bero på att 
man andats in ämnen som givit 
en allergisk reaktion. Det senare 
lämnar vi därhän här.

Fibros kan liknas vid en sår-
läkning, men där ärrvävnaden är 
oproportionerligt stor och fort-
sätter bildas under lång tid i och 
mellan alveolerna. Lungfibros 
misstänks vid ihållande hosta, 
andfåddhet och återkommande 

LUFTVÄGAR OCH LUNGOR  

”Det finns många  
olika sjukdomar som 
kan drabba lungorna 

och luftvägarna.”
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lunginfektioner, ibland följt av 
stor trötthet, fatigue, och vikt-
nedgång. 

Som alltid när symtomen är 
besvärliga och kan tyda på någon 
sjukdom, tala med din läkare för 
att få till undersökning.

PAH

Pulmonell arteriell hypertension 
(PAH) är mycket ovanligt, men 
förekommer vid SLE precis 
som vid systemisk skleros där 
det är betydligt vanligare. Vid 
PAH blir lungornas blodkärl för 
trånga och resultatet blir högt 
blodtryck i lungpulsådrorna, det 
blir en obalans i lungkretsloppet. 
Då måste högra hjärthalvan 
pumpa hårdare för att blodet 
ska komma igenom de trånga 
kärlen. Den som får PAH 
känner sig andfådd och orkeslös.

Lungemboli och PAH 
uppkommer oftare hos dem som 
har antifosfolipidantikroppar 
eller antifosfolipidsyndrom.

Vid andra reumatiska system-
sjukdomar är PAH avsevärt 
mindre vanligt.

Alveolit

Det är mycket sällsynt med  
inflammation i lungblåsorna, så 
kallad alveolit, men mer allvarligt 
och det kan ge svåra komplika-
tioner. Syresättningsförmågan 
påverkas när lungblåsorna/al-
veolerna blir inflammerade. De 
allvarligaste manifestationerna 
är väldigt ovanliga. Alveolit kan 
komma i skov och misstolkas 
som vanlig lunginflammation 
orsakad av virus eller bakterier.

Lungemboli

Lungemboli är proppar i lungan. 
De kan vara större eller mindre 
klumpar av levrat blod som 
kommer någonstans ifrån, oftast 
från benen, och som vandrat 
genom systemet för att fastna 
i lungblåsorna, alveolerna. 
Där stängs möjligheten att 

syresätta blodet och därmed 
försörja hjärta och hjärna med 
syre. Symtomen är snabbt 
insatt trötthet, andfåddhet 
och stark smärta i ena sidan av 
bröstkorgen, svimningskänsla 
och kallsvettning. Detta är ett 
livshotande tillstånd som måste 
åtgärdas omedelbart.

Shrinking lung

Ibland uppstår så kallad 
shrinking lung (SLS) men 
det är mer sällsynt än mycket 
sällsynt. I en litteraturstudie 
från år 2000 där man sökte efter 
personer med en väldefinierad 
SLE med SLS hittades endast 
49 fall. SLS uppstår oftast 
tidigt i sjukdomsförloppet och 
karakteriseras av andfåddhet i 
vila och att lungornas kapacitet 
inte går att utnyttja.

”Som alltid när 
symtomen är 

besvärliga och kan 
 tyda på någon sjuk-

dom, tala med  
din läkare”
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Ett axplock 
undersökningar 

Det första som händer 
när någon med reumatisk 
inflammatorisk system-
sjukdom söker vård för vad 
det verkar lungproblem 
är att doktorn lyssnar på 
lungorna med stetoskop. 
Beroende på vad läkaren 
hör följer sedan en ut-
redning med en eller flera 
olika undersökningar.
Blodprovstagning får också 
svara på en del frågor.

Spirometri

Ett utandningsprov görs i 
en spirometer som mäter 
andningsvolymen och lungornas 
förmåga att syresätta blodet. 
Den visar hur lungorna 
fungerar vad gäller snabbhet 
och möjlighet att blåsa ut och 
tömma lungorna. Genom att 
andas in en gas och därefter åter 

blåsa i munstycket går det att 
avläsa om en luftrörsvidgande 
medicin skulle kunna vara till 
hjälp.

Saturationsmätare

Syremättnaden mäts med en 
enkel apparat, en så kallad 
saturationsmätare. Den visar hur 
bra blodet syresätter kroppen.

Fler undersökningar

Det finns flera olika sätt att 
kika in i kroppen på. En vanlig 
röntgen av lungorna, slätröntgen, 
ger en del svar och används 
framför allt för att konstatera 
lunginflammation, om det 
finns vätska i lungorna eller vid 
misstanke om cancer.

För att undersöka hjärtat och 
lungorna kan en ultraljuds-
undersökning bli aktuell. Ett 
ultraljud av hjärtat kan ge svar 
på om man behöver gå vidare 
med utökad undersökning vid 
misstanke om exempelvis PAH. 

 

Kärt barn har flera namn och 
så kan sägas om skiktröntgen 
som också är känd som dator-
tomografi DT, eller CT (Com- 
puted Tomography). Den ger en 
mycket detaljerad bild av lung-
orna. Om det finns misstanke 
om lungemboli, en propp, sprutas 
kontrastmedel in i en blodåder. 
Ibland kombineras CT med 
cellprovtagning från lungorna.

En annan undersökningsmetod 
är magnetresonasundersökning, 
MR (MRT), Magnetisk 
Resonans Tomografi. Också 
den ger en mycket detaljerad 
bild av lungorna och ingen risk 
för strålning eftersom den inte 
bygger på röntgenteknik.

Ibland vill man gå ner i lungan 
med ett litet instrument för att 
visualisera vävnader och skölja 
luftvägarna med koksalt. BAL, 
bronkoalveolärt lavage eller 
bronkoskopi görs för att dels 
ta ett litet prov från lungan och 
dels kunna undersöka spolnings-
vätskan efteråt. 
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Några behandlingar  

Det finns många olika 
behandlingar att ta till 
vid lungsjukdom. Vilka 
får naturligtvis avgöras av 
grundsjukdom, problemens 
art och svårighetsgrad. Vi 
tar upp några men definitivt 
inte alla. 

En del kan man själv praktisera 
och på så vis kunna förebygga 
eller senarelägga problem.

Fysiska aktivitet – åter igen!

Allra viktigast för att fördröja 
utvecklingen av lungproblem 
är att försöka upprätthålla en 
så god kondition som möjligt. 
Åter igen: Även lite rörelse är 
fysisk aktivitet. Skillnaderna 
är stora för hur mycket rörelse 
som är möjlig att åstadkomma 
för var och en. Allt beror på var 
i sjukdomen man befinner sig 
och vilken dagsform som gäller. 
En del kan gå ut och springa, 
gå på gym, andra kan ta en lugn 
kort eller lång promenad, utföra 
några rörelser sittande eller 
vattna blommorna. Det viktiga, 
tycker jag är att var och en 
känner sig stolt över vad den 
åstadkommer och inte nedvärd-
erar sin ansträngning. Varje 
rörelse är betydelsefull, alltid!

Det finns olika sätt att träna 
lungfunktionen på, exempelvis 
genom att andas mot motstånd. 
Det finns en liten manick som 
kallas PEP, Positive Expiratory 
Pressure. Har man inte en sådan 
kan man blåsa genom ett sug-
rör i en flaska som fylls med så 
mycket vatten som behövs för 
att ge ett lämpligt motstånd. 

Motståndet kan också regleras 
med hjälp av hur tunt/tjockt 
sugröret är. Genom att träna 
lungorna stimuleras de lung-
blåsor, alveoler, som kan vara 
skadade av en eller annan an-
ledning. Det kan hjälpa till för 
att öka respektive minska lung-
volymen beroende på vad som 
eftersträvas.

Nebulisator

För att fukta bronkerna kan man 
andas genom en nebulisator. Då 
inhaleras ånga eller så fyller man 
upp med olika luftrörsvidgande 
läkemedel eller slemlösande 
acetylcystein. Bara ångan i sig 
hjälper till att lösa upp slem.

Brustablett
Ibland kan en slemlösande 
brustablett, som exempelvis 
acetylsystein, vara till hjälp för 
att just lösa upp segt slem så 
det går lättare att hosta upp. 
För hosta upp och spotta ut ska 
man, i näsduk speciellt viktigt i 
coronatider.
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Luftrörsvidgande
Det finns olika behandlingar 
med luftrörsvidgande läkemedel 
för att underlätta andningen. 
De vidgar luftrören genom att 
hjälpa musklerna att slappna av. 
Dessa läkemedel är främst till 
för personer med astmaliknande 
besvär. En del med kortison 
som i vanlig ordning dämpar 
inflammation, andra utan. 
Ibland kan det vara svårt hitta 
den blandning som hjälper, men 
som sagt det finns många små 
inandningsdosor att prova. Ge 
dock varje variant lite tid för 
ibland blir det inte bättre på en 
gång och det kan krävas tålamod 
för att inte ge upp.

Läkemedel
Lungsjukdom kan ibland behöva 
behandlas systemiskt, det vill 
säga med olika läkemedel. 
Det kan vara kortison eller 
immunmodifierande läkemedel. 
Vid allvarliga symtom kan 
kortsindropp ges och/eller 
läkemedel som exempelvis 
rituximab, cyklofosfamid eller 
azatrioprin.

Syrgas

Ibland kan det bli nödvändigt 
med kontinuerlig syrgas för att 
upprätthålla lungfunktionen. 
Detta gäller vid verkligt svår 
kronisk lungsjukdom, speciellt 
vid KOL eller interstitiell lung- 
sjukdom som är ett samlings-
namn för olika bestående 
förändringar i lungvävnaden. 
Det kan vara fibros, ärrbildning 
exempelvis i lungblåsorna. 
Idag finns det många olika 
syrgasapparater att använda i 
hemmet. Det kan vara svårt lära 
sig hur syrgasbehandling går till 
men efter initialskedet brukar det 
fungera bra. Läs gärna om Astrid 
von Rosen i Bulletinen 1-2020.  

Avslutning

Den här artikeln belyser 
läget i dag. Framtiden ser 
ljus ut eftersom det pågår 
mycket forskning om 
systemsjukdomarna, så 
även för manifestationer i 
luftvägarna och lungorna. 
Vem vet vad den så kallade 
artificiella intelligensen 
som det talas så mycket om 
kan göra? Kanske finns det 
ytterligare ett hopp där.

”Även lite rörelse är fysisk 
aktivitet. Skillnaderna  
är stora för hur mycket  
rörelse som är möjlig att 
åstadkomma. Allt beror  
på var i sjukdomen man 
befinner sig och vilken 
dagsform som gäller”
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Lungsjukdomar vid ANCA- 
associerade systemiska  
vaskuliter, (AAV)

Text Aladdin Mohammad som är docent och specialist i reumatologi vid 
Skånes universitetssjukhus i Lund samt hederskonsult vid Vasculitis and 
Lupus Clinic i Cambridge, Storbritannien

Lungengagemang är en av de 
viktiga och kan ge allvarliga 
kliniska manifestationer i AAV 
vid såväl akuta som kroniska 
sjukdomsprocesser. Lung-
engagemang har rapporterats 
i 25–80 procent. Patienter kan 
uppleva varierande symtom 
inklusive andfåddhet, hosta, 
bröstsmärta orsakad av 
lungsäcksinflammation och i 
sällsynta fall allvarliga och livs-
hotande blodupphostningar. 
Förutom symtomen, kan dia-
gnosen av lungengagemang 
bekräftas med bildunderökning, 
framför allt lungröntgen och 
datortomografi av lungorna. 

Datortomografi är en nyckel-
undersökning för diagnos och 
prognostisering av lungengage-
mang. 
 Lungsjukdom betraktas idag som 
en viktig bidragande faktor till 
ökad sjuklighet och dödlighet i 
AAV, där tidigt lungengagemang 
är förknippat med allvarlig 
organskada och dålig prognos.

Lungengagemang vid 
sjukdomsdebut 

Sedan 1997, har vi i Skåne 
studerat AAV i en populations-
baserad kohort, grupp personer 
med samma sjukdom, som idag 
består av mer än 325 patienter 

och betraktas som en av världens 
största populationsbaserade 
kohorter. Vi har funnit lung-
engagemang vid diagnostillfället 
hos cirka 51 procent av dem 
med AAV, utan könsvariationer. 
Lungengagemang är vanligare 
hos patienter med GPA; drabbar 
cirka 60 procent jämfört med 34 
procent av patienter med MPA. 
Vi hittade inga skillnader i ålder 
vid diagnos mellan patienter 
med eller utan lungengagemang. 
Lungbiopsi (vävnadsprov från 
lungorna) används ganska sällan 
vid utredning av patienter med 
nydebuterad AAV. Vid en studie 
med cirka 140 patienter i Lund, 

Framstegen i diagnos och behandling har förvandlat AAV från en snabbt dödlig sjukdom, med 
en obehandlad 1-årsdödlighet på 80 procent, till ett återfall och återstående störning som 
fortfarande har betydande sjuklighet och dödlighet på längre sikt.



17

LUFTVÄGAR OCH LUNGOR

gjordes lungbiopsi hos cirka 6 
procent. Anledningen till att 
man mer sällan utför lungbiopsi 
är att ingreppet kan vara mer 
påfrestande än vid andra mer 
lätt tillgängliga organ som man 
kan ta vävnadsprov från, som 
exempelvis njurar, nässlemhinna 
eller hud.

Datortomografi 

Vi har genomfört en retro-
spektiv, tillbakablickande, studie 
vid Vasculitis and Lupus Clinic, 
Addenbrooke’s Hospital, 
Cambridge, Storbritannien, 
för att beskriva vilka typer av 
lungengagemang man kan ha 

vid AAV. Diagnosen lung-
engagemang baserades på 
datortomografi av lungorna.

Vi studerade en stor patient-
skohort består av 260 patienter 
med AAV. Av dessa fanns en 
datortomografi av lungorna 
utförda för 140 personer någon 
gång efter diagnostillfället. En 
strukturerad undersökning  
gjordes av två oberoende thorax-
radiologer som studerade samt-
liga 140 undersökningar. Fynden 
beskrevs och korrelerade till två 
sjukdomstyper, GPA och MPA, 
samt till de två ANCA-serologi- 
typerna, PR3- och MPO-ANCA. 
Huvudfyndet var att enbart 23 

procent av patienterna med 
AAV hade normal dator- 
tomografiundersökning. Den 
vanligaste avvikelsen var så 
kallad nodulär sjukdom, lung-
knutor, som fanns hos 24 
procent, följt av bronkiektaser, 
utvidgningar av delar av luft- 
vägarna i lungan, och lungsäcks- 
inflammation/vätska i lung- 
säcken (19 % vardera), lung- 
blödning och lymfkörtelförstoring 
(14 % vardera), emfysem (13 %) 
och kaviterande förändringar, 
bubblor i lungvätska när den 
ombildas till gas (11 %). Ett av 
de mest intressanta fynden i 
denna studie var tydliga skill-

Antineutrofila cytoplasmatiska antikroppar (ANCA) -associerade vaskuliter (AAV) är en grupp inflammatoriska system- 
sjukdomar där processen vaskulit, blodkärlsinflammation, drabbar små blodkärl i flera av kroppens organ. De kliniska 
manifestationerna av AAV är varierande och beror på vilket kärlområde som är involverat. Bland de vanligaste organ 
som kan angripas är övre luftvägar, njurar, lungor, leder och muskler, nerver samt hud.

AAV är indelade i tre sjukdomstyper: granulomatos med polyangiit (GPA, tidigare Wegener’s granulomatos), 
mikroskopisk polyangiit (MPA) och eosinofil granulomatos med polyangiit (EGPA; tidigare Churg-Strauss syndrom). 
ANCA är autoantikroppar med en stark koppling till alla dessa tre sjukdomstyper. 

Det finns två ANCA-specificiteter som har betydelse vid småkärlsvaskuliter, proteinas 3 (PR3-ANCA) och 
myeloperoxidas (MPO-ANCA). PR3-ANCA är oftast associerad med GPA medan MPO-ANCA är vanligare i MPA och i 
mindre omfattning vid EGPA.

En genetisk studie fann att MPO-ANCA- och PR3-ANCA-associerade vaskuliter är genetiskt olika sjukdomar. Inte 
bara att de är genetiskt olika sjukdomar, ANCA-specificiteter är också associerade med olika återfallsrisk, skillnader i 
sjukdomens omfattning och svårighetsgrad, samt njurutfall. De har även föreslagits att användas i AAV-klassificering.

”En strukturerad 
undersökning 
gjordes av två 

oberoende 
thoraxradiologer 
som studerade 

samtliga 140 
undersökningar”
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nader baserade på vilken typ 
av ANCA man har. Patienter 
med positiv PR3-ANCA hade 
olika fynd jämfört med dem 
med positiv MPO-ANCA. 
Lungfibrosen syntes enbart hos 
dem med positiv MPO-ANCA. 
Å andra sidan var den cen-
trala luftvägssjukdomen och ett 
knöligt mönster vanligare hos 
PR3-ANCA-positiva patienter. 
Lungblödning, vätska i lung-
säcken var vanligare hos MPO-
ANCA-positiva patienter.

Vi drog slutsatsen att närmare 
80 procent av patienter med 
AAV hade avvikelser i lungorna 
baserat på datortomografi-
undersökning och att det fanns 
säkerställda skillnader mellan 
patienter med olika ANCA-
antikroppar, mest av allt att 

lungfibros syntes enbart vid 
MPO-ANCA-sjukdom. 

Bestående organskada 

Vi har också studerat typ 
och omfattning av bestående 
organskador som drabbar 
lungorna till följd av vaskuliter 
eller dess behandling. Av 86 
patienter som ingick i studien 
om skadeuppskattning vid 
vaskuliter hade 5 procent minst 
en typ av bestående skada i 
lungorna vid 1-årsuppföljning 
från diagnos. Detta ökade till 
17 procent vid 5-årsuppföljning 
och slutligen hade upp till 20 
procent av patienterna minst en 
organskada i lungorna vid sista 
uppföljning efter ungefärligen 
9 år.  

LUFTVÄGAR OCH LUNGOR

”Vi drog 
slutsatsen  

att närmast 

80 %  
av patienter 

med AAV 
hade  

avvikelser  
i lungorna”
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Infektioner i luftvägar och 
lungor
Vi har nyligen avslutat en studie 
av infektioner vid AAV. Återi-
gen visade det sig att lungorna 
och nedre luftvägar drabbas av 
störst andel allvarliga infek-
tioner. Av 210 allvarliga infek-
tioner som drabbat 140 (utav 
325 patienter) klassas 65 infek-
tioner (31 %) som pneumonier 
eller lunginflammationer. Detta 
är den vanligaste typen av in-
fektioner som registrerats hos 
patienterna i denna studie. 

Behandling
Den moderna behandlingen  
av AAV är baserad på många 
terapeutiska studier som gjorts de 
senaste 20 åren och är grunden 
till de behandlingsriktlinjer som 
skrivs och uppdateras vartannat 
år av expertgruppen för vaskulit 
vid Skånes universitetssjukhus. 
Enligt dessa riktlinjer behandlas 
patienter med lindrig form  
av lungengagemang med hög  
dos kortison i kombination av 
antingen metotrexat eller cy-
klofosfamid (Sendoxan). Hos 
personer som lider av blodupp-
hostningar som visar sig på da-
tortomografi och beror på lung-

blödning, ger man plasmafe-
res som tillägg till högdos 

kortison och därefter 
startar man behandling 
med cyklofosfamid al-
ternativt det biologiska 
läkemedlet rituximab 

(Mabthera). 
Vid underhållsbehandling, 

 alltså efter att man haft god 
kontroll på sjukdomens akuta 
och första skede, kan man  
fortsätta med metotrexat,  
azathioprin eller rituximab  
beroende på andra organfunk-
tioner och vilken medicin som 
användes vid sjukdomsdebuten. 

Prognos och framtida forsk-
ning

Vi studerar nu långtids- 
uppföljning av personer med 
AAV som haft lungsjukdom.  
I en studie som pågår i Cam-
bridge tittar vi på utfall av AAV 
och lungengagemang, framför 
allt långtidsöverlevnad, lung-
funktion och eventuella försäm-
ringar av bilden vid dator- 

tomografi som i sin tur reflek-
terar omfattningen av lung- 
vävnadens engagemang. Vi  
försöker relatera dessa utfall  
till olika sjukdomsfenotyper  
och ANCA-typ samt given  
behandling. 

Slutsatser

Lungengagemang vid AAV 
är en viktig del av sjukdomen 
och kan leda till allvarliga och 
livshotande manifestationer 
vid sjukdomsdebut. Det finns 
skillnader i typ och omfattning 
av lungengagemang baserat på 
sjukdoms- och ANCA-typ. 
Diagnosen baseras på kliniska 
symtom men lika viktigt på 
datortomografi av lungorna. 
Den sistnämnde används också 
vid uppföljning. Studier behövs 
för att kartlägga långtidsprognos 
vid lungengagemang hos 
patienter med ANCA-
associerade vaskuliter. 

LUFTVÄGAR OCH LUNGOR

Förbättrad kunskap om 
egenskaper och omfattning 
av lungengagemang i AAV är 
ett viktigt steg till förbättrad 
prognos av lungsjukdom 
vid AAV genom att minska 
sjukdomsprogress och 
därmed minska sjuklighet 
och dödlighet. 

”Återigen visade 
det sig att lungorna 
och nedre luftvägar 

drabbas av störst 
andel allvarliga 

infektioner”
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Omvårdnad vid 
luftvägsbesvär

Text Karin Bölenius och Annika Bay, båda 
universitetslektorer vid Umeå Universitet. 
Artikeln har Bulletinen fått via Monica Holmner.

Personer insjuknar allt eftersom i Covid-19 och 
många vårdar sig själva hemma med milda eller 
måttligt besvärliga symtom. Vi har sammanställt 
några omvårdnadsåtgärder som kan lindra 
upplevelsen av obehag. Omvårdnadsåtgärderna 
kan förhoppningsvis underlätta för dig som är 
sjuk. Åtgärderna kan utföras självständigt och kan 
minska risken för komplikationer i samband med 
sjukdom som drabbar luftvägarna till exempel 
lunginflammation. OBS! Har du andra sjukdomar 
(exempelvis hjärtsvikt) kan åtgärder som till exempel 
vätskeintaget behöva anpassas. 

• VÄDRA och låt frisk sval luft komma in i 
rummet och undvik starka dofter.

• Använd bekväma LÖST SITTANDE KLÄDER.
• Prioritera din MUNVÅRD minst två gånger 

per dygn (tandborstning, munsköljning). 
Bakterieväxt i munhålan kan öka vid sjukdom så 
god munvård är viktig.

• Vid hosta med upphostningar, ANVÄND RENA 
NÄSDUKAR. Vik ihop näsduken direkt efter 
användning och kassera den för att minska 
smittspridning. Tygnäsduk, tvättas direkt efter 
användning.

• Vid slem i luftvägarna som är svårt att hosta upp 

kan KLAR DRYCK (vatten, lättdryck, saft) göra 
att slem i lungor blir ”lösare” och lättare att hosta 
upp. Isglass är ett bra alternativ till dryck men 
undvik välling och mjölkprodukter som kan öka 
slembildning.

• VID FEBER, DRICK MYCKET! I friskt tillstånd 
behöver vi cirka 30 ml vätska/kg kroppsvikt och 
dygn. Det innebär cirka 2 010 ml dryck/dygn 
om du väger 67 kg. Har du feber lägg till 250 ml 
dryck per ökad grad feber och dygn. Alltså, är 
du i övrigt frisk, har en normaltemperatur på 37 
grader och väger 67 kg så ska du dricka ungefär 
2 250 ml vid 38 graders feber. Känn efter om du 
känner dig torr i till exempel huden, munnen etc. 
Känner du dig torr har du troligtvis fått i dig  för 
lite vätska.

• Vila gärna men BLI INTE LIGGANDE. Om 
det är möjligt sitt eller stå upprätt och gärna 
i framåtlutande ställning förslagsvis en gång i 
timmen under din vakna tid (sitt på sängkant, 
i stol eller fåtölj). Detta underlättar andningen 
jämfört med om du ligger ned.

• UNDVIK FYSISK ANSTRÄNGNING och vila 
ordentligt. Ta gärna korta promenader så snart 
du orkar (en promenad kan vara en extra tur till 
köket fram och åter).
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• Är du sängliggande, HÖJ HUVUDÄNDAN på 
det sätt du kan (använd kudde om du inte har 
höj- och sänkbar huvudända).

• Är du sängliggande behöver du ÄNDRA DITT 
LÄGE i sängen regelbundet, gärna en gång i 
timmen. Även en liten lägesändring främjar din 
andning och gör så att slem lösgörs och kan 
hostas upp.

• ANDAS MED MAGEN (känn med handen på 
magen att magen vidgas när du tar ett andetag). 
Syresättningen förbättras av detta.

• MOTSTÅNDSANDAS, ta 3 lugna djupa andetag, 
andas in genom näsan och ut genom lätt slutna 
läppar. Inandningen rekommenderas vara cirka 
1 sekund och utandningen 3 sekunder långa. 
Upprepa detta vid 10x3 tillfällen cirka 6 gånger/ 
dygn eller det du orkar. Motståndsandningen 
har många positiva effekter till exempel att slem 
lösgörs och att du får enklare att hosta upp slem, 
vilket underlättar andningen. Lungblåsorna 
stärks så syresättningen i blodet också förbättras.

• Efter att du motståndsandats kan du HUFFA 
vilket är en typ av snabb utandning. Föreställ 
dig att du ska imma dina glasögon. Detta 
sätt är effektivt för att lösgöra slem. Slemmet 
kan hostas upp och du får bättre andning och 
minskad risk för komplikationer.

• Flera RECEPTFRIA LÄKEMEDEL finns att 
köpa som kan underlätta andning till exempel 
smärtlindrande, febernedsättande, slemlösande 
etc.

• LUFTRÖRSVIDGANDE LÄKEMEDEL kan 
ibland behövas för att underlätta andningen och 
är ofta receptbelagt.

• Genom GOD HANDHYGIEN kan du minska 
smittspridning, tvätta händerna länge cirka 30 
sekunder och glöm inte tummarna. Tvål och 
vatten fungerar utomordentligt. Smörj in dina 
händer med mjukgörande.

Författare
Karin Bölenius, universitetslektor med 
förenad klinisk anställning, institutionen 
för omvårdnad Umeå universitet; 
professionsutvecklare i omvårdnad, 
Region Västerbotten; styrelseledamot 
svensk sjuksköterskeförening och 
ledamot i vårdhandboksrådet. Annika Bay, 
universitetslektor med förenad klinisk 
anställning, institutionen för omvårdnad 
Umeå universitet.
Tack till Catrine Jacobsson, 
omvårdnadsstrateg, Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen stab, Region 
Västerbotten; Sofie Tängman, 
fysioterapeut & verksamhetsutvecklare, 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen stab, 
Region Västerbotten; Marlene Eriksson, 
studierektor omvårdnad, Region 
Västerbotten och Linda Nyhlén, leg. 
sjuksköterska, Själevad hälsocentral, 
Region Västernorrland för genomläsning 
och bra synpunkter.

Texten i ovanstående punkter är sammanställd  
från nedanstående referenser
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Hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur AB. 421-442.

1177 Vårdguiden. 2019. Lunginflammation. https://
www.1177.se/sjukdomar--besvar/lungor- och-
luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-
luftror/lunginflammation/ (hämtad 20200322).

Vårdhandboken. 2019. Andningsvård – Översikt. 
https://www.vardhandboken.se/vard-och- 
behandling/luftvagar/andningsvard/oversikt/  
(hämtad 20200322).

Åtgärderna kan utföras 

självständigt och kan minska 

risken för komplikationer i 

samband med sjukdom som 

drabbar luftvägarna.
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Det var alltid lika spännande 
att som liten enstaka gånger få 
följa med föräldrarna när de var 
på möte, eller höra sorlet av 
röster vid samling hemma hos 
oss. Detta har jag säkerligen 
blivit inspirerad av då min familj 
alltid varit aktiv i olika sorters 
ideella, både nationella och 
internationella, organisationer. 

För mig började det nog som 
8-åring, då jag gick med i den 
lokala scoutföreningen, inom 
Svenska scoutförbundet. 
Samlingskvällar, hajker och 
läger gav positiva upplevelser 
som sitter kvar ännu i minnet. 
Vi fick lära oss att ta ansvar 
för varandra – vi fick uppgifter 
och utmaningar där det gällde 
att samspela inom gruppen på 
hemmaplan och med scouter 

runt om i landet, och att ta 
ansvar för naturen genom att 
vistas i den på dess villkor. 
Det blev naturligt för mig, 
vid 15-års ålder, att välja 
konfirmationsläger i Svenska 
Scoutförbundets regi och där 
fortsätta i “scoutandan” under tre 
veckor, men också få tillfälle att 
prata om livets alla frågor med 
45 andra ungdomar från både 
Sverige och Norge.

Given fortsättning

Detta ville jag på nått sätt 
få en fortsättning på och 
jag letade efter en grupp på 
hemmaplan. Svenska Kyrkans 
Unga, ungdomsverksamheten 
i hemförsamlingen, bjöd in till 
en träff vilken jag gick till och 
där jag sedan var aktiv tills jag 

flyttade hemifrån. Gemenskap, 
delaktighet, demokrati och 
ledarskap genomsyrade allt: 
aktivitetskvällar, läger, lokalt och 
på distrikts- och riksnivå, och 
studieresor. Framförallt mötet 
med en otroligt engagerad ledare 
gjorde att jag valde att utbilda 
mig till församlingspedagog 
inom Svenska Kyrkan, för att få 
ge tillbaka vad jag upplevt.

Total omställning                                                                                                                          

När jag fått min SLE-diagnos 
och upplevt den totala för-
virringen och hjälplösheten,  
som både jag och mina närmaste 
hamnade i, var det inte så 
lätt att orientera sig vidare 
utan både karta och kompass 
i en helt okänd terräng. Det 
var verkligen något att bita i, 

Tankar om tillhörighet, 
då och nu 

Text Annika Broberg Lavén som är styrelseledamot i 
Riksföreningen för SLE

På våren är det normalt sett relativt tätt mellan årsmöten för många olika föreningar. Det blir en 
tillbakablick på verksamhetsåret, hur det gått, vad som gjorts samtidigt som tankar och planer för vad 
som ska och kan hända under året beslutas. I det arbetet, i en förening, kan Du vara till hjälp med dina 
erfarenheter och engagemang.

Möjligheter finns! Tillsammans kan vi göra mycket!
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till och med för en scout, vill 
jag påstå. När jag med tiden 
började landa, uppstod många 
frågor då jag ville få veta mer 
om min sjukdom samt träffa 
andra i en liknande situation. 
Jag sökte reda på den lokala 
reumatikerföreningen och gick 
med i den. Det var lärorikt och 
mycket nyttigt att få vara med i 
föreningsarbetet och framförallt 
möta personer med olika livs- 
erfarenhet och se hur de tacklade 
sina liv med reumatisk sjukdom. 
Jag upplevde dock att det blev  
en aning frustrerande att, trots 
att det fanns många förenings-
medlemmar, det mestadels 
var styrelsen som fick arbeta 
med både förberedelser och 
utförande av föreningsaktiviteter 
och de löpande uppgifterna i 
föreningen. Vi var dock ett litet 
antal föreningsmedlemmar, 
med SLE-diagnos, som träffades 
på en restaurang några gånger 
per termin, för att ventilera vår 
sjukdom eller bara för att ses 
ett litet tag. Det var gott att få 
träffa några som förstod hur det 
kunde vara utan att direkt behöva 
förklara. Tyvärr rann dessa träffar 
med tiden ut i sanden. Jag kände 
att jag dragit mitt strå till stacken 
i föreningen och tog en paus.

Sonen i kåren

Upplevelserna från min tid som 
scout gjorde att jag ville erbjuda 
sonen en chans att prova på 
scouting. När han var 8 år och vi 
frågade lokalföreningen om det 
fanns möjlighet för honom att 
börja i scouterna, så var svaret 
att det tyvärr var kö till gruppen 
på grund av ledarbrist. Jag kände 
ansvar för att han skulle få den 

möjligheten och det hela löste 
sig genom att jag började som 
hjälpledare i gruppen. Det var 
viktigt för mig att få föra vidare 
upplevelserna till honom av att 
vara delaktig i en grupp och 
en förening. Det blev tyvärr 
så småningom för mycket för 
mig, med min begränsade ork, 
att fortsätta engagemanget 
som ledare. Jag är numera 
passiv medlem, men sonen är 
fortfarande aktiv scout i kåren.

En uppgift att fylla

Trots att jag är lyckligt lottad 
som har möjligheten att kunna 
förvärvsarbeta, så saknade jag 
med tiden en grupp att enga- 
gera mig i. Det resulterade i 
att jag hittade den nystartade 
Riksförening för SLE, som 
kändes som en bra möjlighet att 
både knyta SLE-kontakter och 
kunna få hjälpa andra. Att lyssna, 
stötta och kanhända dela med 
mig till en nydiagnostiserad. 
Att ingen är en isolerad 
ö, även om det kan 
kännas så. Att livet – 
trots det kaos som 
kan ha uppstått, 
lugnar ner sig 
och går vidare, 
och att man 
ganska ofta kan 
leva bra ändå. 

Det är också 
viktigt att nå ut 
med information 
i samhället, 
exempelvis till 
vårdinrättningar 
av olika slag för att 
öka medvetenheten om 
sjukdomen, så att diagnos 

kan ställas tidigt. Det finns 
många utmaningar, som till 
exempel hur föreningen får fler 
medlemmar och hur man ska 
aktivera flera av medlemmarna. 
Man får också räkna med att 
engagemanget är skiftande i 
livets olika skeenden och att 
sjukdomen både begränsar och 
hindrar orken. Det känns dock 
bra att i föreningen få arbeta 
tillsammans för gemensamma 
mål. Att knyta kontakter med  
så väl drabbade som anhöriga 
och de inom professionen och 
framför allt att återigen “ha 
människor runt sig” som har 
erfarenhet, förståelse och känsla 
för hur livet med SLE kan vara.

Det var faktiskt det jag och 
mina anhöriga saknade allra 
mest, när jag själv insjuknade 
2006!
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REUMA DIREKT – 
Reumatikerförbundets 
frågelinje

Vad är Reuma Direkt?
Reuma Direkt är Reumatiker-
förbundets frågelinje för olika 
reumatiska sjukdomar.

Vilka svarar?
Det är erfaren sjukvårdspersonal 
med tystnadsplikt som svarar. 
Främst sjuksköterskor, men det 
finns också en reumatolog som 
back up och som vi vid behov 
kan diskutera med och sedan 
återkomma med svar till den 
frågande.

Vem får ringa?
Tjänsten är främst till för 
personer som har eller miss-
tänker att de har en reumatisk 
sjukdom, men är även öppen  
för närstående, vårdpersonal  
och andra intresserade. Kort  
sagt alla kan ringa!

Vem ringer?
Förra året kontaktade cirka  
1 100 personer frågelinjen, vilket 
är en ökning med ungefär 10 
procent från föregående år. Det 
är företrädesvis personer med 
reumatiska sjukdomar eller 
symtom, men också närstående, 
studenter och sjukvårdspersonal 
som ringer.

Vad frågas det om?
Det är en stor variation på 
frågorna men dominerar gör 
symtom, diagnos, orsak, 
sjukdomsutveckling och 
behandlingsmöjligheter. 
Frågeställningar som ökat 
är hur man söker hjälp i 
sjukvården och vilket bemöt-
ande man får. Medlemskap i 
Reumatikerförbundet kommer 
ofta upp, och ibland behöver man 
helt enkelt någon som lyssnar 
och ger stöd.

Utvärderas verksamheten?
Den kvalitativa intervjustudien, 
Callers´perceptions of their 
contact with a rheumatology 
telephone helpline, som 
beskriver arbetet i Reuma Direkt 
publicerades under slutet av 
förra året i den internationella 
vetenskapliga tidskriften 
Musculoskeletal Care. 2018;1-8 
och har under året fått genomslag 
i vården. I studien redovisas 
personers uppfattningar om 
värdet av telefonkontakten 
med Reuma Direkt. Den har 
bland annat redovisats på 
Karolinska Universitetssjukhuset 
vid flera tillfällen och vid 
vidareutbildningen för 
vårdpersonal inom reumatologi 
i Umeå. Resultatet visade 
att Reuma Direkt utgör ett 
värdefullt komplement till andra 
informationskällor inom hälso- 
och sjukvård, att man fick verktyg 

REUMA DIREKT

Behöver du prata med någon om din reumatiska sjukdom?  
Läs legitimerade sjuksköterskan Maria Nylanders svar om
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för att bättre hantera sin sjukdom 
liksom bättre möjligheter att 
klara sina kommande kontakter 
med sjukvården. Man upplevde 
generellt en konstruktiv dialog 
med kunnig vårdpersonal, och 
att den goda tillgängligheten var 
betydelsefull.

Utåtriktad verksamhet
Reuma Direkt har redovisats 
och marknadsförts på en 
rad olika ställen inom 
Reumatikerförbundets 
olika verksamheter, hos 

Reumatikerföreningar/distrikt, 
de årliga Reumadagarna, 
konferenser, för vårdpersonal, 
reumapodden med mera. 
Möjlighet har också getts 
att sprida Reuma Direkts 
verksamhet internationellt vid 
möten för representanter från 
Polen, Holland och Serbien.

När är Reuma Direkt öppen?
Måndag klockan 15-19
Tis- till torsdag klockan13-17
När frågelinjen är stängd eller 
upptagen går det bra att tala in 

ett meddelande så ringer vi upp 
så fort vi har möjlighet.
Vilket telefonnummer?
020-202035

Vad kostar det?
Det är gratis.

Kan man maila?
Ja till reumadirekt@reumatiker.se

Går det att läsa mer på nätet?
Ja, www.reumadirekt.se

REUMA DIREKT
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Text och foto  Zandra Erikshed, frilansjournalist och fotograf

PORTRÄTT

Malin Karlsson
Ålder: 29 år.
Bor i: Vimmerby.
Gör: Pluggar på halvtid till läkarsekreterare.
Familj: Mamma i Vimmerby, pappa i Gullringen, två systrar i 
Linköping och Mariannelund samt mormor i Södra Vi.
Intressen: Spela piano, träning, scrapbooking, böcker, att se 
kostymdrama på TV. Chinchillan Alice och andra djur, umgås med 
familj och vänner.
Om framtiden: Jag vill flytta till en egen lägenhet i Linköping år 2021 
och jobba som läkarsekreterare, det är mitt drömjobb.
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”Så tacksam att jag ännu 
kan röra överkroppen” 

Rosorna på tröjan matchar de 
röda rosorna i öronen. På 
benen vilar en filt, även den i 
favoritfärgen röd.

– Jag tycker att det är jätte-
kul att bli intervjuad och foto-
graferad! Säger Malin direkt  
när vi ses.

En person som inspirerar 
genom att medvetet söka 
efter anledningar att känna 
tacksamhet. Det är mitt första 
intryck av Malin – vilket visar 
sig stämma överens med hennes 
egen självbild.

– Jag har lärt mig att saker kan 
ändras väldigt fort. Det gäller att 
ta vara på livet.

Ovanlig SLE

Hösten 2016 fick Malin in-
flammationer i mindre leder  
och på huden.

– Det började ganska lugnt. Till 
slut hade jag utslag i ansiktet, 
på armarna, på bröstet och på 
ryggen, i hårbotten och ledvärk 
och en feber som skulle hålla i 
sig i 1½ år.

Läkarna diagnosticerade henne 
med sjukdomen SLE och be- 
handlingen blev Plaquenil, 
Prednisolon, Panodil, kortison-
kräm för utslagen och senare 
Metotrexat. 

– Jag försökte att fortsätta 
plugga och åt Panodil för att 
hantera febern. Men det blev allt 
svårare att hänga med i studierna. 
Jag kände att kroppen höll på 
att stänga ner ett halvår innan 
förlamningen, och blodvärdet 
sjönk. Varje dag var en kamp.

Under sista terminen på ut- 
bildningen (januari 2018) 
stegrades febern och det kändes 

som om hon levde med en 
konstant influensa. Hon blev 
sjukskriven, var alltid illamående, 
hade svårt att andas, en otäck 
hosta, gick ned i vikt och orkade 
ingenting och hade tre höga 
febertoppar under den perioden. 

– Jag kände panik av oron. 

Malin Karlsson var 26 år och hade just påbörjat sin utbildning till läkarsekreterare när hon blev 
svårt sjuk och diagnostiserades med SLE.
– Även om sjukdomen har gjort att jag nu sitter i rullstol, mår jag bättre idag än när jag kunde 
gå. Jag är så tacksam att jag lever.

PORTRÄTT

Ibland behagar SLE-sjukdomen bete sig mycket illasinnat. Denna berättelse är både skrämmande 
och otroligt ljus. Den visar hur något man inte ens kan drömma om sker, men där en stark vilja och en 
tacksamhet till livet betyder allt för framtiden. Redaktionen
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Det är hemskt att se sitt barn 
så sjukt och inte veta riktigt vad 
felet var. Jag skulle tusen gånger 
hellre tagit hennes smärta och 
sjukdom, säger mamma Berit 
Karlsson.

Malin minns det som en mar-
dröm, hon förstod först efteråt 
att hon hade svävat mellan liv 
och död.

Tog sina sista steg

Skärtorsdagen 2018 blev hon 
inlagd på Västerviks sjukhus 
på grund av ytterligare en 
febertopp. På natten irrade 
hon runt i korridorerna med 
feber och frossa, illamående, 
huvudvärk - och en fruktansvärd 
ryggvärk. Följande morgon 
var det långfredag och Malin 
försökte äta frukost i allrummet, 
men mådde så illa att hon inte 
fick i sig något.

– Jag tänkte gå tillbaka till 
mitt rum, men när jag skulle resa 
mig ville inte benen bära mig. 

Jag tryckte mig upp med arm-
kraft från stolen och tog några 
steg, men föll ihop på golvet. 

När telefonen ringde hemma 
i Vimmerby satt mamma Berit 
och åt frukost med Malins syster 
Hanna. I andra änden hörde 
Berit rösten från en chockad och 
gråtande Malin; ”Mamma, jag 
kan inte röra mina ben”.

– Vi slängde oss i bilen och 
körde de sex milen till sjukhuset 
i Västervik snabbare än vad man 
får. Hanna och jag var chockade.

Malin togs med ambulans till 
sjukhuset i Linköping. Väl där 
var hennes feber så hög att hon 
inte kunde magnetkamera- 
röntgas (man får ha maximalt 
38 graders feber). De spritade av 
hela kroppen, satte på kallfläktar 
för att få ner temperaturen och 
panodildropp. När magnet-
kameraröntgen till slut kunde 
genomföras visade resultatet på 
en stor inflammation i ryggmär-
gen och därför sattes antibiotika 

in direkt. Malin hade tagit sina 
sista steg. 

Mycket ovanligt

Det är känt att hjärnan kan 
påverkas neurologiskt av SLE, 
men att få skador på rygg-
märgen är ovanligt.

– Det är en ful sjukdom som 
kan sätta sig var som helst, säger 
Malin.

Hon fick stora doser kortison 
och smärtstillande och blev 
inlagd på njurmedicin (en avdel-
ning med underbar personal) där 
de bytte blodplasma fem gånger 
på henne med början under 
påskhelgen, genom plasmaferes. 
En erfaren reumatolog fanns på 
avdelningen under påskhelgen 
och han ledde behandlingen och 
blev senare hennes ansvarige 
läkare. Malin själv minns inte 
mycket från den första tiden i 
Linköping efter förlamningen. 
Malins mamma fick en säng hos 
henne i rummet. 

– Min läkare har betytt jätte-
mycket för mig. Han har stor 
kunskap och bryr sig så mycket. 
Jag känner mig tagen på allvar.

Malin började få cellgifter 
(Sendoxan) varannan vecka i 
Linköping för att dämpa inflam-
mationen i ryggmärgen. Efter 2,5 
vecka flyttades hon till Västerviks 
sjukhus i 3 månader där hon fick 
sin rehabilitering efter rygmärgs- 
skadan. Sedan fick Malin starkare 
cellgifter med början i november 
2018. Hon mådde illa, sov dåligt, 
fick feber och utslag. Men till slut 
försvann äntligen inflammatio-
nen, den läkte ut till ärrvävnad i 
ryggmärgen.

– Det var en stor psykisk lätt-
nad när inflammationen konsta-

Jag önskar att jag kunde ta hennes sjukdom själv. Vi har ett starkt band och har 
alltid funnits där för varann, säger Malins mamma, Berit Karlsson.

PORTRÄTT
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terades vara borta i april 2019 
och att det äntligen kunde börja 
gå åt rätt håll med kroppen.

Svett, tårar och järnvilja

Idag, ett år senare, är SLE:n 
under kontroll genom medicine-
ring (Prednisolon, Plaquenil, 
Benlysta). Komplikationerna 
efter ryggmärgsskadan är det 
som hon får kämpa mest med. 
Malin har nästan ingen känsel 
i underkroppen, känner varken 
värme eller kyla – men dessvärre 
smärta i ländryggen.

Ett blodtrycksfall orsakade 
att Malin svimmade och föll ur 
rullstolen. Det blev tyvärr en 
fotledsfraktur. Eftersom hon 
inte fick belasta foten under 
sex veckor fick hon byta till en 
bredare rullstol med fotstöd 
och använda lift. Malin, 
som är van att träna 
och röra sig mycket, 
fick acceptera att bli 
mer stillasittande 
en period, vilket 
påverkade vikten. 
När hon skulle byta 
tillbaka till den smal-
are rullstolen var den 
för trång, vilket ledde till 
trycksår på höfterna.

Idag är den extra vikten borta 
igen, ett trycksår är läkt och 
det andra håller på att läka och 
Malin tränar varje dag – vilket 
är bra för både SLE och blod-
tryck.

– Jag var som en liten fågel 
förut, då många av mina bål-
muskler är förlamade. Jag orkade 
bara sitta upp i fem sekunder 
utan stöd.

– Men med svett, tårar och 
stark vilja har du byggt upp 

”Familjen betyder 
allt, de har varit ett 

fantastiskt stöd”

PORTRÄTT

Malins syster Sara och hennes arbetskamrater har samlat in pengar till forskning 
om SLE genom att sticka strumpor och sälja handgjorda kort. I höst ska systern 
Hanna Karlsson (på bilden) anordna en SLE-gala i Vimmerby* där Malin ska vara 
med och Christopher Sjöwall ska berätta om SLE-sjukdomen. Det blir också upp-

trädande med sång och musik och fika. Alla pengar som kommer 
in ska gå till SLE-forskningen.

– Familjen betyder allt, de har varit ett fantastiskt stöd, 
säger Malin Karlsson.

* Uppskjuten till senare på grund av Coronan.

Malin har en chinchilla vid namn Alice som är 14 år.
– Hon är mitt solsken. När jag kom hem i rullstol tog det tre veckor innan hon 
vågade närma sig mig. Hon undrade nog varför jag inte ställde mig upp vid  
hennes bur, och hon var rädd för rullstolen. Nu har hon vant sig och var extra 
gosig vid cellgiftsbehandlingarna, det var en stor tröst.
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PORTRÄTT

mycket muskler! Du har alltid 
varit principfast och ordningsam 
säger Berit och berättar med ett 
skratt att Malin kan avbryta mitt 
i en film för att det är dags att 
träna.

Så fort trycksåret har läkt helt 
ska Malin börja träna på gym, 
men än så länge tränar hon 
hemma med hantlar och arm-
cykel samt följer olika videos på 
Youtube för rullstolsburna. Och 
kör backträning med rullstolen.

– Folk frågar ofta om jag be-
höver hjälp uppför backen, men 
jag bara ropar ”nej tack, det här är 
min träning!”.

Vitamininjektion

Men Malin har inte alltid hante-
rat sin nya livssituation på detta 
sätt.

– I början hoppades jag att jag 
skulle kunna gå igen. Jag kände 

en stor sorg under en lång period. 
Men med hjälp av en psykolog 
har jag fått hjälp att acceptera att 
skadan är kronisk.

Malin jobbar mycket med re- 
habilitering för att bli så själv-
ständig som möjligt. Hon bor 
hemma hos Berit och har hjälp 
av hemtjänst.

– Personalen inom hemtjäns-
ten har blivit som mina vänner. 
Jag har även mycket bra hjälp 
av hemsjukvården, kommunens 
arbetsterapeut och sjukgymnast. 
Men jag längtar efter att kunna 
sköta mig själv mer och bo i en 
egen lägenhet. 

En av de ”kraftstationer” som 
hjälpt Malin är den så kallade 
introkursen som hon deltog i 
under förra våren på Bosön i 
Stockholms skärgård. Där fick 
hon och de andra deltagarna 
träna på att bli mer självständiga 

och testa olika sporter.
– Det var som att komma hem, 

en vitamininjektion. Jag ville inte 
åka därifrån. Det är väldigt skönt 
att få vara med människor som 
förstår en och är i samma sits.

Ett liv att leva

Det som främst har hjälpt Malin 
med att hantera sin livsinställ-
ning är att komma ihåg att hon 
är samma person, fast hon nu är 
rullstolsburen.

– Jag har blivit inspirerad av 
många andra i rullstol som har 
visat mig att man ändå kan ha 
ett bra liv. Mycket har förändrats, 
men jag är fortfarande den jag 
var innan.

En av de saker som är viktig 
för Malins identitet är att spela 
piano, vilket hon har gjort sedan 
hon var nio år. När hon blev 
förlamad och inte längre kunde 
trampa på pedalerna gav hon upp 
pianospelandet. Det akustiska 
pianot skänktes bort.

– Det var en otrolig sorg.  Jag 
ville inte fortsätta, det lät inte bra. 
Men sen upptäckte jag att man 
kunde lägga på pedalljud manu-
ellt om man spelar på ett elpiano. 
Det var fantastiskt att ”få tillbaka” 
pianospelandet, det är en så stor 
del av mitt liv! 

En av Malins främsta lärdomar 
av sjukdomen är att inte låta den 
hindra henne från att fortsätta att 
leva fullt ut.

– Att ge upp eller att kämpa 
är mina enda val. Jag har valt att 
inte ta saker för givet och att leva 
här och nu. Jag är så tacksam att 
jag får fortsätta leva och att jag 
har kvar rörelsen i överkroppen 
och i mina armar.

Den medicinska biten kan jag vara helt lugn med. Jag får absolut den bästa vården. 
Det skulle aldrig ha gått utan min reumatolog, han är en klippa, säger Malin.
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RIKSFÖRENINGSSIDA SLE 

Årsmöte på annat vis

Riksförening för SLE inbjöd till årsmöte i 
Knivsta, den 15 mars 2020. En representant 
från Reumatikerförbundet var tillfrågad 
och utsedd att hjälpa oss med ordförande-
skapet.

När så förutsättningarna för möjligheter 
till fysisk närvaro ändrades fick vi snabbt 
tänka om. Från Reumatikerförbundet hade 
det givits tillåtelse att kunna senarelägga 
föreningars årsmöten, men vi ville försöka 
genomföra vårt på aviserat datum, på 
något sätt. Våra styrelsemöten håller vi 
även i “vanliga fall” via Skype, på grund av 
att såväl medlemmar som styrelsen bor 
spridda runt om i landet. Det fungerar väl 

att “inte träffas men ändå ses och höras”, 
förutom att det är otroligt trevligt och 
givande med fysiska träffar förstås.
Vi kontaktade Reumatikerförbundet och 
fick klartecken att hålla årsmötet via Skype, 
med förbehållet, att alla anmälda till mötet 
fått frågan om detta och godkänt att vara 
med på det här sättet.

Vi var en liten men naggande god skara 
som med hjälp av en snabbt “inhoppande” 
ersättande ordförande, då den först ut-
sedda fått sjukdomsförhinder, kunde hålla 
årsmötet på mer än “behörigt avstånd”. 
Det fungerade bra och föreningen fick en 
styrelse; dock blev det ju inget 
gemensamt gofika 
denna gång…

SLE-dagen

Årets SLE-dag, som var planerad till den 10.de 
maj, hoppas vi kunna få ha... till hösten. Dagen 
anordnas i samarbete mellan Riksföreningen 
för SLE och Forskargruppen i Reumatologi vid 
Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset.

Dagen kommer att innehålla föreläsningar 
både om sjukdomen och forskning kring SLE. 
Plats för arrangemanget kommer att vara 
Rudbeckslaboratoriet i Uppsala.

När det ges klartecken för publika 
samlingar, kommer program och inbjudan att 
finnas bland annat på https://sle.reumatiker.
se och https://www.facebook.com /RFSLE/
Så håll tummarna och utkik!

Styrelsen för 2020

Ordförande: Katrin Rudgård  
Kassör: Rosa Sjöholm  
Sekreterare: Lena Ehrling
Ledamöter: Annika Broberg Lavén, Sandra Dahlberg och Susanne Sohlberg  
Valberedning: Speranta Petku Lapadat
Revisor, ordinarie: vakant till dags dato 15 april 2020. Revisor, ersättare: Annica Fristedt

De vackra servetterna får sparas 
till mötet ”in real life”.

”När så förut- 
sättningarna för 

möjligheter till fysisk 
närvaro ändrades  

fick vi snabbt  
tänka om.”



Forskning är så mycket mer 
än vi dagligdags tänker. Visst 
väntar och längtar vi alla till 
den dag när läkemedel ska 
bota och förebygga alla våra 
reumatiska sjukdomar. När vi 
ska kunna lämna oro, smärta 
och sjukdom åt sidan och leva 
fullt ut. Ja en utopi kanske, 
men ändå en dröm att leva i.

Till dess finns ett liv att leva och 
det ska levas så gott som möjligt. 
Det finns forskning som vi tän-
ker på som forskning, den som 
utförs av läkare, fysioterapeuter, 
sjuksköterskor, arbetsterapeuter, 
dietister och många fler. Sedan 
finns den forskning som vi inte 
tänker på som är forskning och 
utveckling som kan göra livet 
enklare för oss, vilket är snudd  
på lika viktigt.

Formgivning/design

En gömd yrkeskategori är desig-
ners. Den egna hemmiljön be-
höver inte längre kännas osnygg 
eller anpassad på grund av 
otympliga fula glas i plast. Idag 
tillverkas vackra glas som går att 
greppa även för funktionshäm-

made händer. De har forskats 
fram för sitt ändamål, att vara 
funktionsriktiga men också vack-
ra, för att förgylla dagen även för 
den som har märkliga fingrar. 

Genom forskning finns  
medicinförpackningar och andra 
burkar som går att öppna för den 
som har felställningar eller är svag 
i sina händer. Det känns bra att 
slippa be om hjälp, att själv kunna 
öppna sin burk eller ta sin injek-
tion. Den utvecklingen är också 
forskning där människors behov 
styr och visar på dess betydelse.

Precis som olika snygga hygien-
produkter i form av kammar och 
borstar som den som har svårt 
att lyfta sina armar har nytta av. 
Personer med sjukdom vill också 
omge sig med snygga bruks-
föremål!  

Full rulle

Tänk på kryckorna i olika färger 
med ergonomiska handtag för  
att minimera påfrestningarna  
på händer, handleder och så  
vidare. De har inte tillkommit 
av en slump, de har forskats 
fram. Precis som utvecklingen av 
rullstolen. Som den förändrats 

Dold forskning

och förbättrats under de senaste 
årtiondena! Från att ha varit stor, 
otymplig, tung och svår att köra 
till dagens manuella som kan an-
vändas i vardagslivet, men också 
för att exempelvis spela handboll. 
Specialanpassningar för att alla 
ska ha möjlighet till fullvärdiga 
liv så som var och en själv önskar. 

De elektriska rullstolarna är 
inte en motor på en vanlig rull-
stol. De är anpassade efter olika 
människors behov. Framtagna för 
att ge människor möjlighet till 
självständighet. Att kunna röra 
sig ute såväl i stadsmiljö som i 
natur. Friheten att fara iväg dit 
man vill, när man vill eller stanna 
upp då något fångar uppmärk-
samheten går inte att köpa för 
pengar. Det är den självständighet 
friska personer inte tänker på att 
de har.

Allt har forskats fram! 

Text Yvonne Enman


