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Bulletinens nummer 3-2020 har temat nya avhandlingar. Du håller en tidning fullspäckad med
information om de systemiska inflammatoriska
systemsjukdomarna i din hand. Några av texterna
kan innehålla lite komplicerade texter ibland. Klargörande för dem som kan lite mer om kroppen
och biologin bakom. Men samtidigt något för var
och en att bita i, budskapen och sammanhangen är
klara och tydliga. Artiklarna berättar om den spännande forskning som sker, forskning som kommer
att betyda skillnad för oss.
Vi får möta en erfaren forskare som berättar om
intresset och nyfikenheten som driver vidare. I två
av artiklarna får vi möta de unga forskarna, de som
bär den framtida framtiden i sin hand. Vi förstår
att nu bryr sig forskarna om hur livskvaliteten kan
påverkas av att ha en sjukdom. Vår röst blir hörd och
tagen på allvar, där målet är att förbättra våra liv.
Att ha problem som inte syns kan vara skrämmande, men just det, det syns inte. Att ha hudengagemang syns ofta och det kan vara riktigt jobbigt oavsett om det är utslag, rödfärg eller håravfall.
Vi får i Vilija Okes artikel lära oss mer om huden.

Kanske borde jag börjat med att gratulera den nyfödda Riksföreningen för myositer. Bulletinen önskar er all lycka framöver. Arbetet med föreningen
kommer betyda mycket arbete att dela på och
oerhört mycket glädje i samhörigheten med andra.
För att inte tala om den nytta ni kommer att göra
för alla med myosit vad gäller information i alla
möjliga kanaler. Upplysning och kunskap är nyckeln till bättre liv och till ökad kunskap i samhället.
Tyvärr måste jag ägna en tanke åt dem som
försvunnit från våra led. Ingen nämnd och ingen
glömd. Ibland är det det förhatliga pandemiviruset, ibland är det sjukdomen som segrat till
slut. Varken ni själva eller era insatser, små som
stora, är glömda. Ni lever vidare ihågkomna bland
familj, vänner och ofta i er gärning för vår saks
skull. Jag säger det igen; alla insatser i den nära
kretsen eller i den stora världen är så viktiga.
Slutligen vill jag uppmana er med SLE som med
all sannolikhet under hösten/vintern får en enkät
att fylla: Ta er den tiden, för ni är rösterna som
betyder skillnad för er själva och oss andra.

På sidan 11 finns några ord från Reumatikerförbundets
ordförande Lotta Håkansson. Viktig information till alla
Bulletinenläsare.
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Läs docent Maija-Leena Elorantas
porträtt på sidorna 4–7.

”Allt hänger ihop
och forskningen
handlar om att
spåra sjukdomars
uppkomst och
utveckling.”

”Reumatiska inflammatoriska systemsjukdomar kommer alltid att vara A och O
för oss. För vem ska bevaka det ovanliga
om inte Bulletinen gör det?”

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

Text Yvonne Enman

Fångad av
immunsystemet
Som en röd tråd genom hela docent Maija-Leena Elorantas forskning inom gruppen
systemsjukdomar löper intresset för interferon och plasmacytoida dendritiska celler.
Var? Det självklara svaret är i Uppsala där interferonets betydelse har sin vagga inom
svensk reumatologisk forskning.

Interferon
Interferon är ett äggviteämne, ett protein, som hör till gruppen
signalmolekyler så kallade cytokiner. Kroppens celler producerar
interferon som försvar mot främmande virus och bakterier som invaderar kroppen. Likt en arme kämpar de och när slaget är vunnet drar
sig armen normalt sätt tillbaka i väntan på nästa invasion.
Men vid SLE och flera andra inflammatoriska systemsjukdomar bildas det immunkomplex bestående av kroppsegna komponenter och
autoantikroppar. Dessa immunkomplex ger en kontinuerlig stimulering av immunsystemet eftersom den kroppsegna stimuleraren finns
kvar i kroppen till skillnad från mikroorganismer som immunsystemet kan göra sig av med. Det kontinuerliga interferon-påslaget hos
patienten ger en fortsatt aktivering av immuncellerna och produktion av autoantikroppar som riktar sig mot den egna kroppen.
Framrenat interferon-beta används bland annat vid multipel skleros
och tidigare även vid vissa cancersjukdomar. Nu pågår flera kliniska
studier där man hämmar produktionen av interferon som behandling vid reumatiska sjukdomar med ett överaktivt interferon-system.

Kanske var det en slump att
Maija-Leena till en början hamnade på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) men redan under
grundutbildningen på kemistlinjen vid Stockholms universitet
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hittade hon det som skulle fånga
hennes intresse, nämligen interferon. Vägen gick via arbetet som
forskningsassistent där hon var inblandad i flera doktorand-projekt,
vidare genom att själv bli dokto-

rand, doktorera 1997 och slutligen
bli självständig forskare.
Hon påbörjade sin tid inom
reumatologin 2002 genom att vara
handledare för några doktorander
som studerade, ja just det, interferon och dess påverkan på SLE.
2006 tog hon steget till Uppsala
universitet och där är hon än.
Systemsjukdomarna
Maija-Leenas forskning har i
första hand rört SLE och till en
mindre del Sjögrens syndrom,
till vilken hon bidragit men inte
drivit egna projekt. Samma gäller
för myosit och nu har systemisk
skleros fångat henne.
‒ Jag har ägnat mig åt systemsjukdomarna och då främst SLE,
men jag har länge varit intresserad
av att studera systemisk skleros
som jag kom i kontakt med för
10 år sedan i ett samarbetsprojekt.
Det är komplexiteten som utmanar, och det finns ett stort

PORTRÄTT

Plasmacytoida
dendritiska celler
(PDC)
PDC ingår också som en spelare i immunsystemet. Dessa
celler kickar igång storproduktion av interferon-alfa vid
exempelvis en virusinfektion.
Interferon i sin tur påverkar
bland annat B-cellerna som
är en aktiv del i sjukdomen
SLE.

Bilden visar hur PDC samverkar
med andra immunceller.

kliniskt behov hos patienterna,
säger Maija-Leena.
Forskningen handlar om att
specifika antikroppar hos patienten känner igen autoantigen
(kroppsegna strukturer) och bildar
immunkomplex som både driver
och hämmar immunsystemet.
Därmed stimulerar de plasmacytoida dendritiska cellerna
(PDC). Efter stimulering producerar PDC interferon vilket har
en stor påverkan på sjukdomsförloppet.
‒ Vi kunde påvisa att interferon är en viktig del i den autoimmuna processen och de fynden
har kunnat reproducerats av andra,
vilket är viktigt inom forskningen.
‒ De allra viktigaste fynden,
som vi faktiskt kom fram till
tidigt, var att PDC aktiveras av
kroppsegna immunkomplex och
att funktionen av PDC stimuleras
ytterligare genom kontakt med
andra immunceller såsom Natur-

liga Killer celler och B-celler.
En annan viktig milstolpe är att
denna process är verksam vid flera
reumatiska systemsjukdomar.
Därmed har interferon hamnat
i fokus, och också PDC. För att
komplicera bilden finns det dessutom olika typer av interferon och
de samverkar med varandra och
resten av immunsystemet.
‒ Allt hänger ihop och forskningen handlar om att spåra sjukdomars uppkomst och utveckling.
Att kunna finna vägar för att föra
forskningsresultaten från provrör
till den kliniska verkligheten i
patienten. Vi undersöker hur
funktionen och framför allt interferon-produktionen hos PDC
regleras hos patienter och friska
individer och kopplar interferon
till kliniska manifestationer. Detta
ligger sedan till grund för att
kunna reglera immunaktiveringen
på bästa sätt hos patienten, konstaterar Maija-Leena Eloranta.

Universitetspengar
För en tid sedan utlyste Institutionen för medicinska vetenskaper
vid Uppsala universitet en satsning på medicinsk forskning som
på ett strategiskt sätt förstärker ett
angeläget forskningsområde.
‒ Eftersom vi redan har en god
forskningsmiljö inom SLE föddes idén att återbygga en stark
gruppering kring forskning om
systemisk skleros. För att kunna
kartlägga sjukdomsprocessen var
det viktigt att etablera ett multidisciplinärt team. Vi har utgått
ifrån för patienter med systemisk
skleros två svåra organengagemang, lungor och mag-/tarmproblem, och samlat kompetens
inom immunologi, reumatologi,
lungmedicin, klinisk fysiologi,
gastroenterologi och radiologi.
‒ Vi vill undersöka hur tidig
immunaktiveringen av interferonsystemet påverkar sjukdomsförloppet och hur aktiveringen
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Foto: Niklas Hagberg

Paulina Turesson preparerar DNA från blodprover tagna från patienter med SLE. Hon är forskningsassistent och har nyligen
tagit sin masterexamen i biomedicin.

Docent Maija-Leena Eloranta är en del av Svenska SLE-nätverket
(se Bulletinen nummer 4-2018 och 1-2020).
Vilka är fördelarna med ett svenskt SLE-nätverk?
– Inom SLE-nätverket kan forskningen främjas genom att gemensamma frågeställningar angrips ur olika vinklar.
– Är ett bra tillfälle för att identifiera beröringspunkter mellan
forskningsprojekt inom SLE-fältet.
– Underlättar etablering av nya samarbeten inom SLE-forskningen.

är kopplad till lung-, mag- och
tarmproblemen hos patienter
med systemisk skleros. Vårt
mål är också att hitta några
biomarkörer som kan förutsäga
sjukdomsförloppet och förutse
vilka patienter som kommer att
få allvarliga manifestationer från
dessa organsystem, det vill säga
spåra uppkomst och utveckling
av sjukdomen. På det sättet kan
man i ett längre perspektiv optimera behandlingen och även
utveckla nya terapier.
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Akademiska universitetssjukhuset
Forskningen på Akademiska
universitetssjukhuset handlar i
stor utsträckning om systemsjukdomarna, främst är det SLE,
Sjögrens syndrom, vaskulit samt
lymfom även vid exempelvis
vid reumatoid artrit. Vaskulit
fick också strategiska universitetspengar genom Ann Knight,
samt nu systemisk skleros som
tidigare varit ett aktivt forskningstema i Uppsala.

‒ I forskargruppen inom
reumatologi är vi ungefär 14
personer som mer eller mindre
konstant håller till på Rudbecklaboratoriet. På kliniken finns det
cirka 15 reumatologer varav en
del också forskar förstås.
Framtiden
När Maija-Leena ser på den
verksamhet, inklusive forskning,
som sker inom reumatologin på
Akademiska Universitetssjukhuset
önskar hon att man ska ta tillvara
kompetensen på kliniken. Det
finns tankar på att avancerad vård
av specifika sjukdomar ska samlas
på några enstaka centra i landet.
‒ På kliniken finns ett stort
underlag av excellent kompetens
som inte bör delas upp. Forskningsmässigt kommer utmaningen även i framtiden att ligga på
systemsjukdomarna. De är allvarliga och har beröringspunkter
inte minst genom interferon och
PDC. En del patienter har inter-

PORTRÄTT
feron-signatur hela tiden, andra
inte alls, säger Maija-Leena, och
fortsätter:
‒ Framtidens nya behandlingar
kommer att bli mer riktade och
förmodligen bestå av en kombination av olika biologiska behandlingar. När vi kan kartlägga
immunologiska aktiveringsvägar
mer i detalj kommer det att bli
lättare kombinera olika behandlingar. Skräddarsy och angripa
aktuell sjukdomsyttring på flera
olika sätt. Undersöka på vilket
sätt sjukdomen är aktiv i just den
här patienten och dennes sjukdom, och i vilken fas sjukdomen
befinner sig.

Foto: Kristin Larsson

Egen tid
Maija-Leenas fritid ägnas i stor
utsträckning till utomhussysslor
och oftast i djursammanhang.
Intresset för djur visar sig inte
minst genom den egna hunden
och hästen.
‒ Vi har en dalmatiner som
är lite gammal nu, hela 12 år.
Hästen är också till åren
kommen, 29 år. Vi har
slutat rida honom,
nu promenerar vi
honom var dag.
Egna djur
har varit en del
av hela MaijaLeenas vuxna liv.
Tidigare har det

funnits katter och flera hundar.
‒ Att ha hund är att alltid ha
ett gott sällskap och ett incitament till att hålla sig aktivare.
Avkoppling är att själv eller
tillsammans med maken i lugn
och ro få ströva omkring i naturen och fågelskåda, och så har det
varit sedan barnsben.
‒ Fåglar är fascinerande
varelser med otrolig
variation som vi
bör se till att
bevara, avslutar
Maija-Leena
Eloranta.
Under sommarens
varmaste dag får även
Juni känna sig lite matt.

Tin-Tin vid sommarbetet tillsammans
med stolta ägarinnan Maija-Leena
Eloranta.

När vi hör talas om SLU och
Maija-Leenas intresse för SLE
går tanken vidare till hundar
som sägs ha lupus. Detta är
inte något som hon forskat
på, men hon berättar att
man inte har visat någon aktivering av IFN-systemet hos
hundar med SLE-liknande
sjukdom.
‒ Kanske är det så att hundar
inte har hela den komplexa
sjukdomen, men att det kan
finnas vissa drag som gör
att den liknar den mänskliga
sjukdomen.
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FORSKNING

Text Alvaro Gomez som är forskningsanknuten
till Karolinska Institutet i Stockholm och
Shahrzad Kia Komujuni (Emamikia) som är
doktorand på Karolinska Institutet.

Patientperspektivet i
läkemedelsforskning
SLE kan leda till allvarliga komplikationer där olika organ kan drabbas. Lyckligtvis kan
dessa komplikationer nu hanteras mycket bättre än tidigare genom mer effektiva behandlingar, inkluderande antimalariamedel, kortison, immunhämmande läkemedel
och biologiska läkemedel såsom Benlysta.
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Trots dessa framsteg upplever många som lever
med sjukdomen fortfarande en nedsatt livskvalitet.
Antimalariamedel (AMA) har använts under
nästan fyra århundraden för behandling av malaria,
en smittsam sjukdom som överförs av myggor i
tropiska områden. Deras integrering inom reumatologin är dock relativt ny. Under andra världskriget
fick amerikanska soldater kinakrin som malariaprofylax och helt oväntat rapporterade de som hade
ledinflammation och SLE-likt hudengagemang en
förbättring av sina symtom. Sedan dess har forskare över hela världen studerat effekterna av AMA
inom reumatiska sjukdomar.

ter utan tillhör också de ”säkrare” läkemedlen
som sällan ger upphov till biverkningar. Därför
rekommenderas AMA som basbehandling till alla
patienter med SLE, om det inte finns särskilda
anledningar till det motsatta. En biverkan som är
ovanlig, men förekommer, är den så kallade retinopatin, som betyder förändringar i bakre delen av
ögat. Därför är det viktigt med årlig ögonbottenundersökning efter fem års behandling. Numera är
det vanligast att främst använda Plaquenil som är
”snällast” med avseende på synen, och i andra hand
Klorokinfosfat som har visat något högre grad av
läkemedelsbiverkningar.

Positiva eﬀekter

Livskvalitet

När det gäller SLE har flera fördelar rapporterats;
förebyggande av sjukdomsskov, fördröjning eller
förebyggande av organskada, skyddande effekter
mot bildandet av blodproppar och annan samsjuklighet. Kanske är det viktigaste av allt en längre
livslängd vilket förmodligen är en konsekvens av de
tidigare nämnda positiva effekterna.
AMA har inte bara många fördelaktiga effek-

Behovet av att ta tillvara patienternas åsikter om
sin egen upplevelse om hälsa och hälsorelaterad
livskvalitet synliggörs mer och mer. Vissa studier
har funnit en del avvikelser mellan SLE-patienters
och läkares prioriteringar när det gäller mål med
behandlingen. Medan patienter främst känner att
de påverkas av trötthet och nedsättning av sin
vardagsfunktion prioriterar läkare ofta komplika-
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Kinaträdets bark innehåller kinin. I Bulletinen 1-2019
skriver reumatolog Ido Leden en kortfattad historik om
antimalariapreparat inom reumatologin.

tioner i specifika organ, baserat på specifika provresultat. Båda delarna är viktiga att beakta.
Som en del av vår forskning har vi undersökt
effekterna av AMA på patienters livskvalitet. Mer
specifikt studerade vi AMA:s inverkan på fysisk
och mental livskvalitet i en stor SLE-population.
Patienter som behandlades med AMA uppvisade
bättre förmåga att utföra fysiska aktiviteter. Likaså
upplevde en större andel ett ”full health state”, det
vill säga ”inga problem” i flera aspekter av sin livskvalitet. Det kunde vara förmåga att ta hand om
sig själv, rörlighet, vanliga aktiviteter, smärta eller
obehag och ångest eller depression.
Det är känt att personer som lever med SLE
är en mångfacetterad grupp. Av den anledningen
grupperade vi deltagarna efter hur sjukdomen
yttrade sig vid undersökningsögonblicket. Vi fann
att inom gruppen patienter med aktiv hud- och
ledsjukdom upplevde de som fick AMA bättre livskvalitet inom fysisk hälsa. Patienter med njursjukdom gynnades av AMA avseende mental hälsa.
Vidare har vi kunnat visa att patienter som behandlas med kombinationen AMA och Benlysta

upplever en bättre livskvalitet än de patienter som
får Benlysta utan samtidig behandling med AMA.
Resultaten är i linje med en annan studie som har
visat att kombinationen bidrar till minskning av
antifosfolipidantikroppsnivåer. Dessa antikroppar
är associerade med en ökad risk för blodproppar,
hjärtinfarkt och stroke.
Vår förhoppning är att vi genom att kommunicera antimalariamedels positiva effekter bidrar med
ytterligare en anledning till att patienter med SLE
ges behandling med denna medicin, samt känner
sig motiverade att fullfölja doktorns ordination.

SLE är en autoimmun sjukdom där immunsystemet försöker bekämpa kroppens egna
organ. Cirka 90 procent som diagnostiseras
med SLE är kvinnor. I Sverige insjuknar cirka
300 personer varje år och totalt lever
6 000–8 000 personer med sjukdomen.
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Text Shahrzad Kia Komujuni (Emamikia) som är
doktorand på Karolinska Institutet och Alvaro
Gomez som är forskningsanknuten till Karolinska Institutet i Stockholm

Läkemedelsföljsamhet
vid SLE
Bristande läkemedelsföljsamhet har uppmärksammats som ett vanligt
fenomen vid SLE. Mindre är däremot känt angående varför det förekommer.

Det finns olika anledningar till att patienter inte
tar sina receptbelagda läkemedel, vilket är ett
känt och väl undersökt fenomen och det har visat
sig vara relativt vanligt hos patienter med SLE,
vilket i sin tur kan leda till sämre behandlingsresultat (se även Bulletinen nummer 2-2019).
Det är inte helt okomplicerat att mäta patienters
läkemedelsföljsamhet, och något idealiskt sätt
finns i dagens läge inte.
Bristande läkemedelsföljsamhet kan delas in i
avsiktlig och oavsiktlig, varav den senare är vanligare och oftast beror på glömska. Avsiktlig bristande läkemedelsföljsamhet är ofta mer komplex
och kan bland annat bero på diverse uppfattningar om läkemedel i allmänhet (exempelvis
rädsla för biverkningar), samt att patienten har
en annan uppfattning än läkaren som ordinerat
läkemedlet om hur aktiv sjukdomen egentligen
är. Bristfällig kommunikation av undersökningsresultat och deras betydelse mellan läkaren och
patienten kan åtminstone delvis till problemet.
Ett annat exempel är att det ibland kan vara svårt
att motivera en patient att ta ett läkemedel som
gör långsiktig nytta när effekten inte är märkbar
och omedelbar.
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Framtida studie om
läkemedelsföljsamhet
I höst kommer vi att genomföra en studie om
läkemedelsföljsamhet hos patienter med SLE.
Vi hoppas att patienterna kommer att känna
sig uppmuntrade att delta genom att fylla i
ett frågeformulär på nätet eller på papper, på
svenska eller på engelska, och därmed vara en
del av detta forskningsprojekt.
Vårt mål är att få en bättre förståelse för de
utmaningar som en del patienter upplever när
de tar sina receptbelagda mediciner. Denna
värdefulla information kommer att göra det
möjligt för oss att längre fram föreslå strategier
som har syftet att förbättra läkemedelsföljsamhet och därmed förhoppningsvis även mildra
sjukdomsaktiviteten och förbättra patienternas upplevelse av hälsorelaterad livskvalitet.

REUMATIKERFÖRBUNDET

Några ord från
Reumatikerförbundets ordförande
Lotta Håkansson
”En annorlunda sommar går mot sitt slut –
vädermässigt kanske inte så ovanlig men ord som
hemester, avståndsfika och corona har gjort den
till något annat än vanlig för de flesta av oss.
Efter tre år som ordförande i Reumatikerförbundet kan jag säga att våren står ut som högst
annorlunda med utmaningen i att både hålla
igång verksamhet och aktiviteter utan att ses
fysiskt och dessutom fortsätta att vara med och
påverka i debatten. En utmaning som jag tycker
vi klarat riktigt bra, men som ställt stora krav på
hela organisationen i att tänka om och tänka nytt.
Redan förra året påbörjade förbundsstyrelsen
en diskussion om vad vi måste ta tag i för att
förändra Reumatikerförbundet till en organisation som hänger med i tiden och som använder
resurserna på rätt sätt. Vi tog då en del beslut om
uppstramning av ekonomin och ett av dem var
att lägga ner Bulletinen från och med 1/1 2021.
Den resvägen har vi fått fortsätta med rejäl skjuts
framåt efter vårens händelser. Precis som de flesta
andra företag och organisationer påverkas vi av
vad som händer i omvärlden och vi måste se om
vårt hus som alla andra.
Just beslutet om Bulletinen var inte lätt, men
sett till kostnad och antal prenumeranter så gick

inte ekvationen riktigt ihop. Vi kommer att fortsätta med att ge ut Reumatikervärlden som når
alla våra medlemmar och hoppas givetvis att även
Bulletinens läsare och målgrupp kan finna bra
reportage där och ha nytta av den. Vi ska göra
vårt bästa för att tillgodose behovet av information och nyheter i andra kanaler, med utmaningen
att använda förbundets resurser så ansvarsfullt
som vi kan.”

Reumatikerförbundet har en innehållsrik
webbsida som du finner på

www.reumatiker.se

Gör ett besök, anmäl dig till nyhetsbrevet
och allra helst bli medlem om du inte
redan är det. Tillsammans gör vi skillnad
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HUDEN VID SLE

Text och foto Vilija Oke som är specialistläkare i reumatologi och medicine
doktor vid Centrum för Reumatologi i Stockholm

Hudengagemang vid SLE
Man har hört talas om att huden är själens spegel. Jag tror att det finns en
del sanning i detta. Ganska ofta kan man observera hudförändringar vid
både fysisk och psykisk ohälsa.

Huden kan bli påverkad vid flertalet reumatiska
sjukdomar och kan, åtminstone delvis, avspegla
vad som händer inne i kroppen. Det är just därför
jag är fascinerad av att jobba med och forska om
patienter med hudutslag. Hudbesvär som vid reumatisk sjukdom kan bero på själva sjukdomen, dess
behandling eller vara ett helt oberoende tillstånd.
Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en
systemisk autoimmun sjukdom som kan, i stort sätt,
drabba vilket organ som helst. Huden är ett organ
som ganska ofta är engagerat. Hudutslag som förekommer vid SLE kan grupperas i två kategorier:
SLE-specifika utslag – det vill säga utslag som
bara förekommer vid lupus och då kallas kutan
lupus erythematosus (CLE). Den andra gruppen
omfattar alla möjliga andra utslag som även kan
förekomma vid andra sjukdomar och är SLEospecifika.
Kutan lupus erythematosus kan uppträda enbart som en hudsjukdom, men en del patienter
löper en viss risk att senare utveckla SLE. Solljus är
en miljöfaktor som man vet kan förvärra CLE eller
utlösa SLE. Alla patienter med CLE och SLE
rekommenderas att undvika sol och använda solskyddsmedel med hög skyddsfaktor (SPF 30 eller
högre). Vissa läkemedel kan orsaka eller förvärra
CLE. Därför är det viktigt att granska medicinlistan och överväga att sätta ut misstänkta läkemedel. Rökare brukar vanligtvis ha mer ihållande
hudutslag och svarar sämre på antireumatisk
12

behandling, därmed rekommenderas alltid rökstopp.
Kutana lupusutslag behandlas vanligtvis i samråd
mellan reumatolog och hudläkare. Den vanligaste
behandlingen är lokala kortisonkrämer, antimalaria
och andra antireumatiska mediciner, beroende på
om lupus drabbat bara hud eller även andra målorgan.
Fjärilsexanthem är den mest kända typen av
utslag vid SLE, men andra utslagstyper är minst
lika vanliga. Några exempel på dessa är ringformad
subakut CLE eller diskformad diskoid/kronisk
CLE. Diagnosen CLE ställs vanligtvis genom
den kliniska undersökningen och kompletteras
med hudprov i form av en biopsi.
Patienter med SLE kan ha andra, lupus-ospecifika utslag som kan vara kopplade till autoimmunitet, läkemedelsbiverkningar eller bero på nedsatt
immunförsvar mot mikroorganismer.
Munsår är ett vanligt symtom vid SLE. Munsår
kan också förekomma hos i övrigt friska individer
samt vid andra autoimmuna sjukdomar. Munsår kan
behandlas med lokala medel innehållande kortison.
Håravfall kan förekomma vid SLE. Man kan få
generellt tunna hårstrån, så kallade ”lupus hår” men
man kan även få så kallade ”kala fläckar”. Detta orsakas vanligtvis av autoimmun inflammation i närhet av hårfoliklar, men diffust håravfall kan även
bero på läkemedelsbehandlingar som till exempel
methotrexate. Man bör alltid diskutera hårproblem

HUDEN VID SLE
Till exempel fotvårtor, som orsakas av virus, kan
vara ett obehagligt bekymmer.
Hudproblem vid SLE bör helst bedömas och
behandlas inter-professionellt, alltså i samråd
mellan hudläkare och reumatolog.
Forskning

med en läkare för att ta reda på anledning till
detta och anpassa behandlingen.
Raynaud fenomen är ett symtom då blodkärl i
fingrarna eller tårna reagerar onormalt på sjunkande temperatur. Detta brukar leda till att blodkärlen drar ihop sig och resulterar i nedsatt cirkulation, vilket man ser som ”vita eller blåa fingrar
eller tår”. Raynauds fenomen behandlas vanligtvis
med värmehjälpmedel samt kärlvidgande läkemedel (se Bulletinen 1-2019).
Marmorerad hud och vaskulit (petechier, purpura) är några andra exempel på blodkärlspåverkan
vid SLE och bör alltid bedömas av läkare.
Nässelutslag eller urticaria är en något mindre
vanlig typ av hudutslag som kan orsakas av inflammation i blodkärlsväggen. Det förekommer
vanligtvis vid aktiv SLE och måste behandlas med
antihistamin och immundämpande läkemedel.
Antireumatisk behandling, speciellt
Azathioprin/Imurel, kan bidra till ökad risk för
hudcancer annan än melanom. Adekvat skydd
mot solljus bör användas för att minimera denna
risk. Dessutom, immundämpande behandling kan
påverka kroppens försvar mot mikroorganismer.

Jag tycker att det är mycket spännande att observera och utforska huden. Under många år har jag
haft detta forskningsintresse och samlat in hudprover (biopsier) från lupusförändringar och även
från patienternas friska hud. Jag och professor
Elisabet Svenungsson vid Karolinska Institutet,
har inlett samarbete med forskare på Mayo Clinic
samt New York School of Medicine i USA med
detta projekt. Med hjälp av forskare i USA har vi
analyserat dessa hudbiopsier med en proteomikanalys. Med denna metod har vi identifierat
hundratals molekyler som uttrycks i hudförändringar. Just nu är jag mycket fascinerad över dessa
resultat och analyserar data med hjälp av dataprogram. Arbetet med protein-kartan påminner
om detektivarbete och kräver både tid och kunskap för att förstå hur proteinerna som uttrycks
hör ihop och kan leda till sjukdom.
Projektets mål är att förstå de molekylära processerna bakom systemisk autoimmun reaktion
vid kutan och även systemisk lupus. Denna kunskap kan i framtiden bidra till utveckling av målinriktade behandlingar.
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Text Karin Bolin som är ST-läkare i reumatologi och nydisputerad
medicine doktor vid Uppsala Universitet.

Vem får nefrit och varför?
SLE är en sjukdom som kan variera från milda former med hudutslag och ledvärk till allvarligare former med engagemang av inre organ såsom hjärt- och lungsäck, njurar, hjärna och
ryggmärg. Njurengagemang, eller nefrit, är ett av de allvarligaste symtomen som förekommer hos ungefär en tredjedel av patienterna.
Vid misstanke om SLE-nefrit
genomförs i allmänhet en njurbiopsi där man under ledning av
ultraljud tar ett prov från njurvävnaden som sedan undersöks i
mikroskop. Den mikroskopiska
bedömningen är sedan grunden
för val av behandling som varierar
från lite mildare immunreglerande läkemedel till höga doser
kortison och cellgifter. Det är
viktigt att snabbt behandla bort
inflammationen för att minska
risken för bestående njurskada.
Många studier har gjorts för
att kartlägga bakgrunden till
hur SLE uppkommer, och vi
vet idag att sjukdomen orsakas
av en kombination av ärftliga
faktorer och miljöfaktorer, till
exempel solljus, hormoner och
infektioner. Varför vissa individer
riskerar att drabbas av nefrit är
däremot inte helt kartlagt. Mitt
intresse för sjukdomen väcktes
när jag som nybliven ST-läkare
i reumatologi på vår avdelning
träffade en ung kvinna som just
insjuknat i en svår nefrit.
14

Målet med min avhandling var
att undersöka vilken roll gener
(arvsanlagen) spelar för uppkomst av njurmanifestationer.
Avhandlingen bestod av fyra
delarbeten.
Söker risk i DNA
I det första arbetet undersöktes
över 500 svenska patienter med SLE
och lika många
friska kontroller. Via analys
av deras
DNA kartlades mer än
10 000 olika
genvarianter,
det vill säga ställen i arvsmassan
där DNA skiljer sig åt
mellan olika individer. Genom
att jämföra hur vanliga dessa
genvarianter är hos patienter
med SLE och kontrollpersoner
kan man hitta varianter som är
förknippade med en ökad risk
för sjukdom. Det är oftast inte

så enkelt som att om man har
en genvariant blir man sjuk och
om man saknar den blir man
frisk, utan de flesta genvarianter
förekommer även hos personer
som aldrig insjuknar. Man måste
därför samla ihop ett tillräckligt
stort antal patienter för att hitta
skillnader på gruppnivå.
Av samma anledning kan man
inte använda
genetisk
analys hos
en enskild
patient för
att förutspå risken
för sjukdom.
Däremot har
vi i Uppsala
designat ett så kallat genetiskt risk score där man
genom att väva samman flera
genvarianter kan få ett mått på
SLE-sjukdomens svårighetsgrad
och risken att insjukna i nefrit.
Detta kommer vi nog att se mer
av i framtiden, och kanske kan

”Vi vet idag att sjukdomen orsakas av
en kombination av
ärftliga faktorer och
miljöfaktorer.”
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och en överraskande start på
mitt doktorandarbete.
Proteinbrist

det bli användbart även inom
sjukvården.
Det huvudsakliga målet med
att hitta genvarianter som är
kopplade till sjukdom är annars
att man genom att ta reda på
deras funktion bättre kan förstå
hur sjukdomen uppkommer. Vi
hittade i vår studie riskvarianter
i en gen som heter STAT4 som
var associerad till ökad risk för
njursvikt hos patienter med SLE.
Föreläsning i USA
I Sverige har vi genom vårt
svenska SLE-nätverk lyckats
samla ihop mer än 1 000 patienter med SLE och genom att vi
tillsammans samlat in information från patientjournaler har vi
en noga beskriven patientkohort
som står sig väl i jämförelse med
andra länder. Tack vare vårt fina
svenska samarbete fick jag chansen att presentera mitt arbete
på den stora amerikanska reumatologikonferensen ACR som
hölls i Chicago 2011. Mycket
spännande för mig som var alldeles ny inom SLE-forskning
och väldigt nervöst att åka till en
konferens med över 15 000 deltagare. Det blev ett roligt minne

I det andra arbetet presenterades ett patientfall
med svår SLE på basen
av brist på proteinet C1q.
Det är en mycket ovanlig
brist i immunsystemet som
i de flesta fall leder till svår
SLE redan i barndomen. Färre
än 100 kända fall har beskrivits.
Vi undersökte vilken genvariant
som låg bakom sjukdomen i just
detta fall, och fann en medfödd
mutation i en av C1q-generna.
Vi genomförde också studier på
laboratoriet där vi undersökte
det för SLE så viktiga interferonsystemet, som visade sig vara
mycket aktivt hos denna patient.
Könsskillnader
I det tredje arbetet studerade vi
skillnader avseende sjukdomsmanifestationer och prognos
mellan män och kvinnor med
SLE. Det visade sig att kvinnor oftare hade en mildare form
av sjukdomen med hud- och
ledmanifestationer, medan män
oftare drabbades av exempelvis
nefrit. Vad det beror på vet vi
inte säkert, men troligen är även
detta ett resultat av en kombination av ärftliga faktorer och miljöfaktorer.
Trots vårt samarbete i SLEnätverket är våra möjligheter att
få en tillräckligt stor patientgrupp för detaljerade studier
begränsade, i ett litet land och
för en ovanlig sjukdom. Till det
sista arbetet startade vi därför ett
samarbete med kollegor i Norge,
Danmark och USA för att öka

chanserna att hitta ovanligare
genvarianter som kan leda till
nefrit. Från våra 500 patienter i första arbetet kunde vi nu
tillsammans samla ihop nästan
3 000 patienter med SLE vars
gener vi kunde analysera. Vi hittade ett samband mellan varianter i en gen som heter BANK1
och nefrit.
Mot gåtans lösning
Vi har genom dessa arbeten fått
ytterligare ledtrådar om varför
vissa patienter med SLE drabbas
av nefrit, och vi hoppas att det i
framtiden kan leda till en bättre
förståelse av sjukdomen och i
förlängningen till nya behandlingsmöjligheter.

Karins avhandling har titeln
”Lupus Nephritis – Genetic
Impact on Clinical Phenotypes,
Disease Severity and Renal
Outcome” och handlar om genetikens roll vid SLE-nefrit. Här
är länken om du vill läsa mer
http://uu.diva-portal.org/
smash/get/diva2:1415056/
FULLTEXT01.pdf
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Text Jorge I. Ramírez Sepúlveda Bild Alex Kato

Könsskillnader vid
reumatiska sjukdomar
Inflammatoriska reumatiska sjukdomar såsom reumatoid artrit, Sjögrens syndrom och systemisk lupus erythematosus är vanligen förknippade med det kvinnliga könet. Anledningen
till att kvinnor är överrepresenterade är fortfarande inte helt klarlagt, men studierna visar ett
samspel mellan olika interna och externa faktorer. Trots att män drabbas mer sällan har de
allvarligare symtom och sämre prognos än kvinnor

Det är välkänt att immunförsvaret
spelar en stor roll när det gäller
inflammatoriska reumatiska
sjukdomar. Men även i frånvaro
av sjukdom kan man konstatera
att det finns könsskillnader i
immunsystemet. Å ena sidan
är kvinnor bättre på att klara av
olika sorters infektioner tack vare
ett kraftigare immunförsvar (till
exempel en robustare produktion
av cytokiner och antikroppar), å
andra sidan drabbas män oftare
av bakteriella, parasitiska och
virala infektioner som kan leda
till systemiska komplikationer
(exempelvis blodförgiftning).
Orsaken till att immunförsvaret
ser olika ut mellan könen är inte
uppenbar. Medan det inte finns
märkbara skillnader i mängder
cellpopulationer, är det tydligt att
cellerna är utrustade för att fungera på ett visst könsspecifikt sätt.
De olika könen har olika behov
16

under sin livstid (till exempel vid
graviditet, menopaus, andropaus)
och det kan alltså krävas ett anpassat immunförsvar.
Könsskillnaderna i immuncellernas funktion kan förklaras av
vissa interna och externa faktorer
som leder till skillnader i mottaglighet för inflammatoriska reumatiska sjukdomar om immunförsvaret är reglerat på ett förändrat
sätt. Det vill säga vid sjukdom
kan de inbyggda könsskillnaderna
vara orsaken till okontrollerade
inflammatoriska processer.
Inre faktorer
Kromosomer
Sedan tidigt lär vi oss att kvinnor har “XX” och män har “XY”.
Sexkromosomerna är alltså det
som tydligast skiljer könen åt.
I samband med inflammatoriska reumatiska sjukdomar är

X-kromosomen av särskilt intresse. På X-kromosomen sitter
många gener som är viktiga för
immunförsvarets funktion och
reglering (exempel är TLR7,
TLR8, CD40L och FOXP3).
För att kvinnors celler inte ska
ha dubbelt genuttryck från Xkromosomen inaktiveras en av
deras två kromosomer. På det här
sättet har kvinnor och män lika
många genprodukter från Xkromosomen. Många studier
har dock poängterat att X-inaktiveringsprocessen inte är perfekt och kan leda till problem
med gendosering. Ett ökat uttryck av immungener kan därför
bidra till ett mer reaktivt immunförsvar, som vid reumatism,
vilket kan ha negativa effekter.
Syndrom där en person har
extra X-kromosomer (trisomi
X hos kvinnor och Klinefelter
syndrom hos män) är vanligare
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”Trots att män drabbas mer sällan har de allvarligare
symtom och sämre prognos än kvinnor.”
hos patienter med reumatiska
sjukdomar.
Gener
Reumatiska sjukdomar har en
betydande genetisk komponent
och ärftlighet. Under de senaste
åren har flera genetiska studier
genomförts där man jämför en
grupp patienters genuppsättning med en frisk grupp. Sådana
undersökningar kallas för genomtäckande associationsstudier
eller GWAS (Genome Wide
Association Studies). Syftet med
GWAS-studier är att kartlägga
gener och jämföra genetiska förändringar, så kallade mutationer
mellan två grupper, genom att
testa sannolikheten för sambandet att ha en viss genetisk
variant med att få en sjukdom.
GWAS-studier har fördjupat
vår förståelse av inflammatoriska
reumatiska sjukdomar. Dessutom
har analyserna visat en mängd
gemensamma mutationer bland
olika reumatiska sjukdomar,
vilket antyder en överlappande
genetisk bakgrund. Även om
GWAS-studier har påvisat riskgener eller genetiska varianter
som är starkt associerade till de
här sjukdomarna är det svårt att
dra slutsatser när det gäller den
kvinnliga överrepresentationen i
de reumatiska sjukdomarna. Utformningen av dessa studier til�låter inte en könsspecifik analys

av genetiska varianter eftersom
den låga representationen av
män är en faktor som begränsar
de nödvändiga statistiska beräkningarna. Ett alternativ att
kringgå detta problem är att utföra en annan typ av analys, en så
kallad eQTL-analys (expression
Quantitative Trait Loci).
En cis-eQTL-analys mäter
effekterna av de genetiska varianterna i uttrycket av gener som
ligger nära den associerade varianten. På detta sätt kan man
undersöka om en viss variant
gör att en specifik gen i närheten
överuttrycks eller uttrycks mindre.
Våra eQTL-analyser om Sjögrens syndrom (SS) och Systemisk Lupus Erythematosus
(SLE), har visat att vissa mutationer har en könsberoende effekt.
Den mest typiska effekten är när
genuttrycket är omvänd mellan
könen. Det vill säga att en genetisk variant är förknippad med
överuttryck hos kvinnor men
med mindre uttryck hos män,
eller tvärtom. Den molekylära
mekanismen bakom detta är
fortfarande otydlig men den kan
möjligtvis delvis vara driven av
könshormoner.
Hormoner
Könshormoner (framför allt
östrogen och testosteron) har
olika biologiska funktioner.
Förutom deras roll i sekundära

könskarakteristika och graviditet kan de påverka genuttrycket
genom att binda till hormonreceptorn i cellerna, vandra in i
cellkärnan och binda till delar av
gener som känner igen hormonreceptorn. Hur gener fungerar är
en komplex process och könshormoners inflytande, särskilt i
sjukdomar där könen är ojämnt
representerade, kräver mer fokus
och studier.
Hos kvinnor kan könshormonerna även ha en dosberoende
effekt. SLE-patienter diagnostiseras i de flesta fall mellan 25
och 35-årsåldern, när en kvinnas
östrogennivåer är de högsta. Däremot är debut av SS och reumatoid artrit (RA) vanligare efter
menopaus, när könshormonerna
har minskat betydligt. Under
graviditet kan man observera att
kvinnor som har av en reumatisk sjukdom antigen upplever
att deras sjukdom försämras (till
exempel vid SLE) eller går i tillfällig remission (till exempel vid
RA). Detta ger bevis på att östrogen kan ha både ökand och minskande inflammatoriska effekter.
Hos män anses testosteron vara
ett antiinflammatoriskt hormon
och ingen konsensus har uppnåtts
angående en obalans av andra
hormoner.
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Externa faktorer
Infektioner
En vanlig uppfattning inom
reumatologin är att infektioner,
hos mottagliga individer, kan utlösa en okontrollerad inflammation som kan leda till utvecklingen av kroniska inflammatoriska
sjukdomar. En tillbakablickande
(retrospektiv) studie där svenska
SS-patienter studerades visade
att de som hade haft infektioner
i luftvägar, hud samt i urin och
könsorgan hade en större risk för
SS med förekomst av antikroppar mot SSA och SSB. Studien
konstaterade också att risken
ökade med antal infektioner.
Försvaret mot virus har studerats genom vaccinationsstudier.
Efter vaccination mot influensa
visade SS-patienter tecken på
ett starkare immunförsvar än
friska kontroller, vilket antyder
att patienternas immunförsvar är
mer benäget att överreagera efter
stimulering. Detta utgör grunden
för att betrakta infektioner som
potentiellt bidragande orsaker till
reumatiska sjukdomar.

att de inte finns. Det krävs alltså
fler studier som kan upplysa om
könsspecifika beteenden, vanor
och även arbetsplatsexponeringar
och deras relation till reumatiska
sjukdomar.

Miljö
Exponering för vissa miljöfaktorer har också föreslagits som
bidragande orsak. Rökning,
kemikalier och ultraviolett
strålning, bland annat, kan
vara associerat till uppkomst
eller försämring av sjukdomen.
Generellt är studier som analyserar de externa faktorerna
svåra att genomföra på grund av
svårigheter att mäta exponering
i efterskott. Dessutom har könsskillnader sällan rapporterats,
vilket nödvändigtvis inte betyder
18

”Medvetenheten om
könsskillnader kan få
betydelse när det gäller att
identifiera patienter som
löper högre risk att utveckla
allvarliga eller livshotande
komplikationer.”

SS och SLE
Kvinnor och män är olika
De reumatiska sjukdomarna är
heterogena. SS och SLE tillhör
den systemiska gruppen, vilket
innebär att flera organ och vävnader påverkas. Bland symtomen
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finns det vissa kliniska manifestationer som betraktas som allvarligare och kan leda till ytterligare
komplikationer eller svårare behandling.
När det gäller SS har vi i vår
studie beskrivit att män oftare har
allvarligare symtom vid tidpunk-

ten för diagnos såsom interstitiell
lungsjukdom, inflammation i
de små lungblåsorna och blodkärlsinflammation (vaskulit). I en
annan grupp rapporterades att
feber och inflammerade lymfkörtlar var vanligare hos män.
Sammanlagt visar undersökningarna att vid tiden för SS-diagnos
har män både fler och allvarligare
inre organmanifestationer än
kvinnor.
En uppföljningsstudie visade en
likadan bild för män med SS över
tid. Långsiktiga komplikationer
hos män inkluderade interstitiell lungsjukdom, inflammerade
lymfkörtlar och lymfkörtelcancer
(varav den vanligaste var MALTlymfom). Brist på sköldkörtelhormon (hypotyreos) var den
enda sjukdomen som var betydligt vanligare hos kvinnor.
Det är värt att nämna att
könsskillnader i den kliniska
presentationen av SLE också
studerades. Medan kvinnor hade
mer hudkomplikationer och
ledproblem hade fler män hjärtsäcks-/lungsäcksinflammation
och njurinflammation. Trots att
analys av olika vävnader inte avslöjade signifikanta könsskillnader
vid njurinflammation, var det anmärkningsvärt att en större andel
mäns njurpåverkan försämrades
till njursvikt. Dessutom hade
män en större risk för att avlida
av SLE än kvinnor.

samma underliggande faktorer
och individens kön.
Könsskillnader finns inte
endast i reumatiska sjukdomar
och de förbises ofta. En djupare
förståelse av dessa skillnader är
avgörande för att tillgodose patientens behov av rätt behandling
och uppföljning. Att öka medvetenheten om könsskillnader
kan få betydelse när det gäller att
identifiera patienter som löper
högre risk att utveckla allvarliga
eller livshotande komplikationer.
Slutligen är kunskapen om könsskillnader i inflammatoriska reumatiska sjukdomar ett steg mot
en individualiserad vård.

Följ länken så finner du Jorges
avhandling MOLECULAR AND
CLINICAL SEXUAL DIMORPHISM
IN SYSTEMIC AUTOIMMUNITY
https://openarchive.
ki.se/xmlui/bitstream/
handle/10616/46150/Thesis_Jorge_Iv%C3%A1n_
Ram%C3%ADrez_
Sep%C3%BAlveda.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

From Department of Medicine Solna
Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

MOLECULAR AND CLINICAL SEXUAL
DIMORPHISM IN SYSTEMIC
AUTOIMMUNITY
Jorge Iván Ramírez Sepúlveda

Könet gör skillnad
Våra studier visade tydliga könsskillnader i den kliniska bilden
av både SS och SLE. Sådana
kontrasterande bilder av samma
sjukdom pekar på ett komplext
samband mellan många gemen-
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Text Anna Nilsson är nydisputerad medicine doktor och specialist i reumatologi vid Linköpings Universitetssjukhus. Avhandlingen lades fram
vid Lunds Universitetssjukhus.

Lungengagemang vid primärt
Sjögrens syndrom
Vid autoimmuna sjukdomar angriper kroppens eget immunförsvar olika vävnader i kroppen
och ger en inflammation. Primärt Sjögrens syndrom leder till inflammation och försämrad
funktion av kroppens utsöndrande körtlar, såsom saliv- och tårkörtlar.

Besvärande torrhet i munnen,
ögonen och i slemhinnor överlag är vanliga symtom vid primärt Sjögrens syndrom. Många
patienter lider också av uttalad
trötthet och värk i kroppen. Hos
ungefär en tredjedel av patienterna drabbas även andra organ
som lungor, leder, hud, njurar
och nerver av inflammationen.
Det är också vanligt med torra
och irriterade luftvägar. Utöver
detta kan sjukdomen ge en inflammation både i luftvägarna
och i själva lungvävnaden. I nuläget finns viss kunskap om förekomsten av lungengagemang vid
primärt Sjögrens syndrom, och
begränsad kunskap om uppkomsten, utvecklingen över tid
och om behandlingen. Sista
åren har studier visat försämrad
livskvalitet och en ökad dödlig20

Besvärande torrhet i munnen, ögonen och i slemhinnor överlag är vanliga symtom
vid primärt Sjögrens syndrom.

het hos patienter med primärt
Sjögrens syndrom och lungpåverkan.
Lindra symtom
Det finns idag ingen bot utan
behandlingen fokuserar i de

flesta fall på att lindra symtom.
När inre organ är drabbade ges
ibland behandling med antiinflammatoriska läkemedel, till
exempel kortison och olika typer
av antireumatiska läkemedel.
Under senare år har flera nya så
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Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
KOL är en kronisk (livslång) lungsjukdom som drabbar både luftvägarna och lungorna. Sjukdomen gör
att de små luftrören blir inflammerade och trånga och att lungvävnaden bryts ned och bildar så kallat
emfysem, stora luftinnehållande områden. Vanliga symtom är hosta, andfåddhet och perioder med akuta
försämringar i luftvägarna. Sjukdomen leder till minskad lungfunktion och påverkar det dagliga livet och
livskvalitet beroende på sjukdomens omfattning. Sjukdomen är dessutom förenad med en ökad risk för
andra sjukdomar till exempel hjärt- och kärlsjukdom. KOL är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen.
Rökning är den största riskfaktorn för KOL, men kring en fjärdedel av patienterna med KOL har aldrig
rökt. Andra riskfaktorer är till exempel åldrande, luftföroreningar i miljön och tidigare luftvägsinfektioner.
Det har också visat sig att autoimmun inflammation verkar bidra i uppkomsten av KOL. Forskning i fältet
pågår.
Diagnosen KOL ställs med hjälp av lungfunktionsundersökning (spirometri). Vid KOL visar undersökningen trånga luftvägar och minskad lungfunktion.
Den viktigaste behandlingen för rökare med KOL är att sluta röka. Den medicinska behandlingen består
i dagsläget av olika luftrörsvidgande inhalationsmediciner och ibland inflammationsdämpande inhalationsmediciner (kortison). Antibiotika och kortison som tabletter kan behövas vid infektioner. Fysisk
träning är viktigt vid KOL. När sjukdomen blivit svår behövs ofta syrgasbehandling. Forskning kring behandlingen av KOL pågår och det är möjligt att nya ”biologiska” inflammationsbromsande mediciner kan
komma att få en plats även i KOL-behandling i framtiden.

kallade ”biologiska” behandlingar
mot reumatisk sjukdom utvecklats. De har till viss del visat sig
lovande vid manifestationer i
inre organ. Det pågår forskning
för att utveckla fler specifikt riktade läkemedel som skulle kunna
hjälpa patienter med primärt
Sjögrens syndrom.
Avhandlingens mål
En tidigare studie vid reumatologiska kliniken i Malmö visade att de Sjögrenpatienter som
någon gång under sin uppföljning hade genomgått lungfunktionsundersökning ofta utvecklade KOL över tid. Detta trots
att de flesta av patienterna aldrig
hade rökt. Primärt Sjögrens syndrom tycktes alltså kunna bidra
till uppkomst av sjukdomen
KOL. Detta samband visste man

mycket litet
om, så fler
studier
behövdes.
Målet med
min avhandling var
att undersöka
hur vanligt det är
med lungfunktionsnedsättning och KOL samt
hur lungfunktionen utvecklas
över tid hos patienter med primärt Sjögrens syndrom. Målet
var också att undersöka om det
fanns kopplingar mellan lungfunktion och olika sjukdomsyttringar som luftvägssymtom,
inflammationstecken i luftvägarna eller fynd på skiktröntgen.
Sådana kopplingar skulle man i
så fall kunna ha nytta av för att
värdera risk för lungengagemang

”Det finns idag
ingen bot utan behandlingen fokuserar
i de flesta fall på att
lindra symtom.”

och tidigt upptäcka lungengagemang
för att på sikt
hjälpa dessa
patienter
bättre.

Var och hur
Studierna som ingår
i avhandlingen ägde rum på
Reumatologiska kliniken på
Skånes Universitetssjukhus
(SUS) i Malmö mellan åren
2012-2018, där patienterna
undersöktes avseende sjukdomsyttringar av primärt Sjögrens
syndrom vid läkarbesök. De fick
också bland annat fylla i frågeformulär om hosta, andfåddhet
och rökvanor, samt genomgå
lungfunktionstester och både
vanlig och högupplöst skikt21

Det sista delarbetet var en uppföljning av lungfunktionen hos patienter från det första
delarbetet. I detta arbete användes högupplöst skiktröntgen av lungorna.

röntgen (CT och HRCT) av
lungorna.
Vanligt med KOL
Första delarbetet var en tvärsnittsundersökning, som innefattade 51 patienter. Lungfunktionstesterna visade att KOL var
vanligt och sågs hos 40 procent.
Även bland dem som aldrig
rökt var KOL vanligt och sågs
hos nära en tredjedel av dessa
patienter. Detta gör att man
kan misstänka att sjukdomen
primärt Sjögrens syndrom i sig
verkar kunna bidra till uppkomst
av KOL. Skiktröntgen visade
att både luftrörsförändringar
och olika typer av förändringar i
själva lungvävnaden var vanligt.
22

Man behöver alltså vara frikostig med att undersöka patienter med primärt Sjögrens
syndrom för att upptäcka lungengagemang.
Utveckling över tid
Det sista delarbetet var en sexårsuppföljning av lungfunktionen
hos patienter från det första delarbetet. I detta arbete användes
högupplöst skiktröntgen av
lungorna, som är en känsligare
undersökning än vanlig skiktröntgen. KOL var fortsatt vanligt och sågs fortsatt hos kring
40 procent, och oftast rörde det
sig om en mild-måttlig svårhetsgrad. Gasutbytet, som är ett sätt
att mäta lungornas funktion,

försämrades däremot efter sex
år. Orsaken till detta är inte klar,
men flera faktorer kan bidra.
Skiktröntgen visade fortsatt att
både inflammation i luftvägarna
och olika förändringar i lungvävnaden var vanligt vid primärt
Sjögrens syndrom.
Använde ljudvågor
I andra delarbetet undersöktes
37 patienter med så kallad forcerad oscillationsteknik (FOT),
som är en känslig metod för att
påvisa tecken på trånga luftvägar.
Undersökningen är enkel och
går ut på att ljudvågor, av olika
frekvenser, skickas från ett munstycke vidare ner i luftvägarna.
Mätningar av hur ljudvågorna

studsar tillbaka kan sedan visa
tecken på trånga luftvägar på
olika nivåer i luftvägsträdet.
FOT visade tecken på trängre
luftvägar, i både de små och de
större luftvägarna, hos patienterna jämfört med friska kontrollpersoner. Även hos patienter där
vanlig lungfunktionsundersökning var normal visade FOT
tecken på trånga luftvägar.
Metoden har tidigare inte använts rutinmässigt på patienter
med primärt Sjögrens syndrom,
men FOT skulle kunna vara användbar som en känslig undersökningsmetod, för att tidigt
upptäcka trånga luftvägar innan
KOL har hunnit utvecklas.
Inflammationsmarkörer
I tredje delarbetet undersöktes 20
Sjögrenpatienter, som aldrig hade
rökt, avseende tecken på inflammation i luftvägarna. Patienterna
fick genomgå så kallad inducerat
sputum-undersökning (slem
som hostas upp), där förångad
koksaltlösning andas in för att
underlätta upphostning av sekret
från luftvägarna. I sekretet sågs
tecken på ökad inflammation i
jämförelse med sekret från friska
kontrollpersoner.
Metoden används inte rutinmässigt vid Sjögrens syndrom,
men skulle kunna vara användbar för att tidigt upptäcka
tecken på inflammation i luftvägarna, redan innan KOL har
hunnit utvecklas. Man skulle
också kunna använda metoden
i fortsatt forskning för att kartlägga inflammationen i luftvägarna bättre. Detta skulle kunna
vara till hjälp för att utveckla
mediciner som kan bromsa in-

I andra delarbetet undersöktes patienter
med så kallad forcerad oscillationsteknik
(FOT), som är en känslig metod för att
påvisa tecken på trånga luftvägar.

flammationen i luftvägarna och
lungorna vid primärt Sjögrens
syndrom.
Hitta lungproblem tidigt
Överlag hade patienternas
symtom från luftvägarna (hosta
och andfåddhet) och sjukdomsyttringarna av Sjögrens syndrom
mycket små kopplingar till
lungfunktion, skiktröntgen och
inflammationstecken i luftvägarna. Att kopplingarna var få
antyder att det är extra viktigt
att patienterna blir undersökta
med lungfunktionstest och
skiktröntgen för att upptäcka
lungengagemang, för att på sikt
kunna hjälpa dem bättre.
Slutsats

mang är vanligt vid primärt
Sjögrens syndrom. Det är viktigt att vara uppmärksam och
frikostigt undersöka detta vid
omhändertagandet av dessa
patienter. Att KOL visat sig
vanligt även hos dem som aldrig
rökt gör att man får misstänka
att sjukdomen i sig är bidragande till utvecklingen av KOL.
Hur detta kommer sig behöver
studeras vidare. Antireumatiska
mediciner, som kan göra det
möjligt att behandla och möjligen även förebygga inflammation i luftvägarna, utveckling av
KOL och lungengagemang vid
primärt Sjögrens syndrom kan i
framtiden komma att utvecklas.

Vill du läsa hela Annas avhandling Pulmonary involvement in
primary Sjögren’s syndrome:
följ länken
https://portal.research.lu.se/
portal/files/71141217/Anna_
Nilsson_web.pdf

Pulmonary involvement in primary Sjögren's syndrome
Nilsson, Anna
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Riksföreningen för myositsjukdomar
– vi ligger i startgroparna
Text Anneli Dihkan

Så fick vi det efterlängtade
beskedet från förbundsstyrelsen
i maj, att vi får bilda riksföreningen. Planerna på alla träffar
har vi dock fått överge, men så
ser livet ut för alla idag. Vårt mål
var att anordna en patientdag
med föreläsningar i samband
med professionens årliga träff
(SweMyoNet) och eventuellt slå
samman Karolinskas anhörigträff med detta. Men i år kommer det på sin höjd bli inspelade
föreläsningar som vi kan lägga
upp på hemsidan, eller webbinarier som patienterna kan delta i
genom nätet

Öka kunskapen i
primärvården
Ett av de viktigaste målen för
riksföreningen är att höja kunskapsnivån om myositer inom
primärvården. Som professor
Ingrid Lundberg skrev i Bulletinen nummer 4-2019, så har
man börjat dela sjukdomen
i flera undergrupper och nya
myositspecifika antikroppar har
upptäckts. Då muskelsymtom
kan saknas helt som det är med
amyopatisk dermatomyosit
erbjuds patienterna bara olika
hudpreparat. Görs antikropps24

I år kommer det på sin höjd bli
inspelade föreläsningar som vi
kan lägga upp på hemsidan eller
webbinarier som patienterna
kan delta i genom nätet.

testerna kan man fånga de
patienter som annars riskerar
att utveckla svår inflammation i
lungorna.
Antisyntetasantikroppar
finns hos patienter som utvecklar interstitiell lungsjukdom.
Sjukdomsförloppet kan vara så
häftigt att patienterna hamnar
på IVA och i respirator direkt.
Men i Coronatider, hur stor är
chansen att en patient med svår
hosta och andnöd bedöms fel?
Vi har fått signaler om bristande förståelse från primärvårdens sida om hur långvarig

”Ett av de
viktigaste målen för
riksföreningen är att
höja kunskapsnivån
om myositer inom
primärvården.”

kortisonanvändning påverkar
våra kroppar. Att få höra att
man är överviktig och kan bli av
med krämporna som ledsmärtor
genom att gå ner i vikt är att
skuldbelägga patienterna. Då är
det bättre att utreda om smärtan
beror på sjukdomsbilden istället
för artros eller rent av är en biverkning av medicineringen.
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Myositteamet behövs
I alla delar av landet har inte patienterna haft samma möjlighet
att träffa en reumatolog eller få
tillgång till träning med vägledning av en kunnig fysioterapeut.
En patient med en kronisk sjukdom som myosit, även om den
är i stabilt skede behöver träffa
myositteamet för att kunna diskutera sina mediciner och behandlingar, provsvar och eventuella biverkningar och att göra
myosittester för muskelstyrka
och uthållighet. Ännu viktigare
är det för en nyinsjuknad patient
med alla sina frågor eller för den
som hamnat i ett skov.
Önskar patientskolor
Vi har väckt tanken om patientskolor och vid Karolinska gjordes en utbildningseftermiddag
för nyinsjuknade i slutet av
förra året. Tyvärr kom Covid-19
emellan och fortsättningen rann
ut i sanden. På en eftermiddag
(med planerad fortsättning) hinner man dock inte så mycket.
Det ideala vore en tre veckors
internatkurs med olika komponenter som fysioterapi individuellt och gruppträning med
gymnastik, gym och varmvattenbassäng, smärtbehandling,
avslappningsövningar, andningsövningar, föreläsningar av läkare,
psykologer, gruppdiskussioner
ledda av läkare, fysioterapeuter,
arbetsterapeuter, sjuksköterskor
och dietister, socialt och psykologiskt stöd samt utbildning
om patienternas egenvård och
hemträning.
Det låter som en dröm, eller?
Modellen finns i Finland där

kurserna anordnas i finska reumatikerförbundets träningscenter
och patienternas kostnad täcks
av socialförsäkringssystemet.
Om man får drömma vidare,
så borde Reumatikerförbundet i
samarbete med riksföreningarna
ordna patienskolor för alla systemsjukdomar, inte bara artrosskolor.
Representant i träningsstudie
Som patientrepresentant har jag
blivit engagerad i stor studie om
träning i regi av International
Myositis Assessment and Clinical Studies Group (IMACS)
som är ett internationellt samarbete mellan myositforskare
och kliniker. Syftet med studien
är att skapa evidensbaserade
rekommendationer om träning
som är lämpad för myositpatien-

ter. Idag vet man mindre om hur
träning påverkar patienter med
inklusionskroppsmyosit eller
juvenil dermatomyosit.
Vi granskar systematiskt ett
stort antal publikationer som vi
betygssätter på våra zoomkonferenser. Vi är ett 50-tal patienter
och experter från hela världen
och alla har ju inte samma tidszon, så någon måste väl dra nitlotten när mötestiderna bestäms.
När vi får vicka lite på lunchen
i Sverige, har L.A. kl. 6 på morgonen och Australien kl. 21.
Vi har ingen klädkod på mötena utan det är helt ok att dyka
upp i pyjamas. Helene Alexanderson är en av dem som ska
redovisa resultatet av studien
som förhoppningsvis ska resultera i bra utbildningsmaterial
om träning för patienter och
vårdgivare.

Det ideala vore en tre veckors internatkurs med olika komponenter som fysioterapi individuellt och gruppträning av olika slag.
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Bli medlem
Vi kämpar vidare i Coronatider, drömmer om att ordna fysiska träffar och hoppas att få i gång hemsidan snarast. Vi har fått en brevlåda där ni kan nå oss: myosit@reumatiker.se.
Vi behöver ert stöd, så bli medlem i Riksförening för myositsjukdomar enklast genom att ringa till
Reumatikerförbundet, tel. 08-505 805 00 eller e-posta till: medlemsregistret@reumatiker.se.
Kostnad 250 kr/år inkluderar avgiften för Reumatikerförbundet. Vill man dessutom vara medlem i
en lokal reumatikerförening, kostar det 98 kr till.

Ur interimsstyrelsen
Jan Berndtsson
Jag har mina rötter på västkusten och fick tidigt ett intresse
för hav och båtar. Efter gymnasiet i Kungsbacka sökte jag
mig till Marinen och kom in på
Mariningenjörsutbildningen.
Det var under utbildningen
till skeppsbyggnadsingenjör på
Chalmers som jag fick hudutslag som senare visade sig
vara dermatomyosit. Efter ett
Jan Berndtsson
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års studieuppehåll med sjukhusvistelser och medicinering
under mitten av 80-talet kunde
jag slutföra studierna och har
genomfört ett yrkesliv som mariningenjör och officer i Marinen med bland annat ansvar för
marinens sjöminröjningssystem.
De sista 10 åren har jag jobbat
75 procent. Som officer kunde
jag på i pension vid 61-års ålder
2019.
Efter några års pendling flyttade jag till Stockholm 1989 och

har bott i Nacka sedan 1995. Jag
har dock rötterna kvar i Göteborgsområdet och har tillbringat
tiden under Coronapandemin
på vårt landställe i skogarna
mellan Lerum och Landvetter. Uppdraget som ordförande
i Riksföreningen kom lägligt i
samband med pensionen.
Addie Jensen
Jag är 64 år och fick min diagnos dermatomyosit år 2014,
efter en lång resa mellan olika
vårdinrättningar. Idag mår jag
bra och är medicinfri.
Jag har bott i Stockholm med
omnejd i hela mitt liv och har
arbetat som undersköterska
inom akutvården i många år.
Sadlade om till administrativa
arbetssysslor i början på 2000talet. Arbetar numera med
Schema och Bemanning för
personal inom Vård och omsorg.
Jag har en kolonistuga i
Bromma som är mitt paradis.
Tillbringar all ledig tid där med
att pyssla med blommor och
bara koppla av. Är jag inte i
stugan så är jag på gymmet och
tränar.
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Interimsstyrelse
Jan Berndtsson, ledamot, (ordförande) Nacka
Addie Jensen, ledamot (sekreterare) Solna
Anneli Dihkan, ledamot (kassör) Bromma
Lars Lergell, ledamot, Göteborg
Birgitta Hansén, ledamot, Järfälla
Lars Nordelv, ledamot, Skövde
Tima Le Grand, ledamot, Karlshamn
Bojan Lamin, ledamot, Umeå

Expertteam

Ingrid Lundberg, professor, överläkare
Helene Alexanderson, docent, leg. fysioterapeut

Anneli Dihkan

”Jag fick min
diagnos dermatomyosit år 2014,
efter en lång resa
mellan olika vårdinrättningar. Idag
mår jag bra och
är medicinfri.”
Addie Jensen

Anneli Dihkan
Jag är född i Finland och har
bott i Stockholmsområdet sedan
20-års åldern. Jag arbetade som
biomedicinsk analytiker innan
jag gick i pension helt i 2018.
Jag arbetade med läkemedelsanalyser när jag drabbades av
dermatomyosit 2011. Det blev
nästan ett års uppehåll från arbetet, men jag var tillbaka på 75
procent efter det och sedan lite
mindre de sista två åren.
Jag har varit patientrepresentant/forskningspartner i profes-

sor Ingrid Lundbergs myositforkningsgrupp tillsammans med
Anna Mohr som tyvärr avled till
följd av covid 19 i våras. Vi ville
skapa en patientförening för oss
med myosit i Sverige, så som
många andra länder har. Tack
vare Facebook-gruppen myosit
Sverige och Karolinskas årliga
anhörigträff kom vi i kontakt
med många patienter som välkomnade tanken.
Vi fick många goda idéer från
holländska forsknings-partnern
Ingrid de Groot som leder deras
myositförening och som var gäst
vid Karolinskas anhörigträff. Vi
samlade några entusiaster och
startade arbetet med en riksförening inom Reumatikerförbundet.
Jag är ledamot i interimsstyrelsen för riksföreningen,
samt kassör och kommer att
bevaka forskningen och hålla
kontakten med våra utländska
systerorganisationer.
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Kongress ger hopp om information
och kunskap
Text Yvonne Enman
Den 6.e systemisk skleroskongressen skulle ägt rum i Prag i år.
Den omvandlades till en E-kongress. Tråkigt, javisst, men också
bra för vilket program!, som nu
så många fler har tillgång till.
Det är faktiskt inte någon idé
att försöka plocka ut det bästa
ur en konferens som är som
denna. Jag häpnar över utbudet
av fullständigt nödvändig information och kunskap för var och
en som lever med sjukdomen.
Spelar inte någon roll om du är
nydiagnostiserad, har varit med
länge eller är anhörig. Bara att
suga i sig!
Uppmärksammad diagnos
Jag började titta och lyssna från
början och kunde raskt inse hur
mycket forskning som görs och
hur aktuell denna till antalet
drabbade lilla sjukdom är. Under
åren 2018-2020 har det skrivits
3 232 vetenskapliga artiklar och
35 studier har genomförts till

vilka deltagarna lottats till de
olika studiegrupperna.
Professor Maureen D. Mayes
från Huston i USA underströk
att ingen person med systemisk
skleros är den andre helt lik, att
du och din läkare är partners,
att det inte finns en utan många
mediciner att förhålla sig till,
vikten av äkta information på
nätet och slutligen att det finns
många hoppfulla läkemedelsstudier på gång.
Ja i alla föreläsningar lyser
hoppet att genom nya insikter
om systemisk skleros, dess bakgrund, de olika sjukdomsförloppen och dess behandling, genom
nya resultat från otaliga forskningsstudier visa att forskarna
och vården oförtröttligt arbetar
vidare. Att den som lever med
sin sjukdom ska vara väl informerad för att kunna möta sina
utmaningar insiktsfullt. Allt för
ett så gott liv som möjligt med
de förutsättningar som finns.
Men glöm inte den så viktiga

delaktigheten, den input som
endast personer med sjukdomen
kan ge. Spelar ingen roll hur
mycket eller litet, varje insats
räknas och hjälper till. Det är
samarbetet mellan patienter och
samarbetet mellan patienter och
vård/forskning som ger bästa
resultat både för den enskilde
personen och för hela sjukdomsgruppens individer.
Alla presentationerna finner
du på:
https://fesca-scleroderma.eu/
patientcongress2020/
Presentationerna finns tillgängliga
fram till den 20 december. Plocka
bit för bit och lyssna. Det är på
engelska vilket kan vara ett hinder.

I professor
Allanores, från Paris,
föredrag finns en bild på
att samtliga av livets olika
komponenter påverkas av
sjukdomens olika
beståndsdelar.

tillbakadragande och arbetshinder
smärta
sexualliv

andning/hosta

SOCIALT

PERSONLIGT

Raynauds fenomen/sår

funktionshinder
depression/oro

MENTALT

fatigue/trötthet

FYSISKT

kliande/förtjockad hud

hjärta/sväljningssvårigheter

brist på energi/sömnproblem
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diarré/förstoppning

RIKSFÖRENINGSSIDOR – SSc
Text Annelise Rönnow,
ordförande FESCA och
Monica Holmner, ordförande
Riksföreningen
Ju fler desto starkare
Varför måste jag vara medlem i
en patientförening när jag kan
gå med i olika grupper på facebook och andra sociala medier,
och dela erfarenheter och söka
råd och vägledning, och för
övrigt hitta all relevant information på webben?
Det är vad de flesta tänker och
gör, ”det är irrelevant för mig
att vara medlem i en förening,
om jag aldrig kommer till olika
evenemang”, är det många som
säger. ” Min sjukdom är lugn,
så jag behöver inte vara med
längre.”
För alla
Om du har en sjukdom - cancer,
diabetes, astma etcetera, finns
det faktiskt en patientförening
för din diagnos. Det är inte bara
dig som har diagnosen det finns
plats för, det finns plats även
för dina släktingar som också är
träffade - inte direkt, utan för
att de bryr sig så mycket om dig
och ser din kamp.
Det är så det är för systemisk
skleros. Det finns en patientförening som arbetar - ideellt - å
era vägnar. Ofta är det frivilliga
som spenderar sin tid för att de
brinner för saken. Ofta är det
frivilliga som till och med har
sjukdomen.
Man ser inte föreningen så
mycket i vardagen. Visst, det
kommer ett nyhetsbrev ibland.
Du hittar information på sam-

manslutningens webbplats. Och
följer vidare till facebook-sidan
när något nytt händer. Det är
toppen.

organisation av sklerodermiföreningar och bidrar till att se till
att den senaste kunskapen delas.

God idé?

Genom att gå med i en patientförening finns allt detta och
mycket mer för dig. Föreningen
arbetar för dig och är megaglad
att få ditt stöd som medlem.
En röst hörs inte alls när man
försöker få politiker att lyssna
och tala, men en patientförening
lyckas få talartid i parlamentet,
träffa politiker och göra dem
medvetna om att vi är här också.
Ju fler medlemmar, desto större
språkrör.

Så varför tror du att det är en
bra idé att gå med?
Föreningen är ditt språkrör för
sjukvård och politiker. Föreningen kämpar för att garantera
lika och säker tillgång till behandling var du än befinner dig.
Föreningen kämpar för att göra
politiker och inte minst regionerna medvetna om vår sällsynta
grupp, som annars drunknar i
olika cancerdialoger, reumatoid
artrit och diabetes eftersom de
är så mycket större. Föreningen
har ett nära samarbete med
andra föreningar hemma och
utomlands. Riksföreningen är
medlem i en europeisk paraply-

Alla för en

Så vad krävs för att du ska
gå med i en patientförening?
Vad är en patientförening
anno 2020 för dig?
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Ambassadörer
Vår målsättning är att Riksförening för SLE ska ha lokala ambassadörer i hela landet. Vi har börjat i norr och vill
nu presentera våra två första ambassadörer som båda bor i Västerbotten. Båda har stor kunskap och erfarenhet
av sjukdomen efter att ha levt med den nästan hela sina vuxna liv. När pandemin är över och vi alla kan återgå till
ett mer normalt beteende ser vi fram emot ert fortsatta arbete som ambassadörer för riksföreningen.
Om någon som läser detta vill hjälpa till att göra skillnad för alla som har sjukdomen SLE/Lupus hör av er
till sleforening@gmail.com för information.
Styrelsen för Riksförening för SLE

Välkommen ambassadör
Britt-Marie Holgersson!

Välkommen ambassadör
Ann-Christin Thuresson!
Jag heter Ann-Christine Thuresson, är bosatt
i Umeå och är 67 år. SLE har jag haft sedan 21
års ålder. Vid sjukdomsdebuten var jag väldigt
dålig, fick symtom på hjärnan med mera, men
har sedan dess klarat mig relativt bra utan
något svårare skov.
Jag har trots detta ett bra liv, arbetar som
sjuksköterska vid reumatologiska kliniken i
Umeå sedan 34 år tillbaka. Fritiden spenderar
jag helst i sommarstugan tillsammans med
mina tre barnbarn. Det är inte heller ovanligt
att jag besöker någon motionsdans då och då,
trots mina reumatiska besvär.
Många SLE-patienter har jag träffat genom
åren och fått delge dem mina erfarenheter.
Har deltagit i SLE-skolan som anordnades av
kliniken och även varit kontaktperson för SLEföreningen under 80-talet då det startades.
Hoppas nu att jag kan fortsätta att delge
information och erfarenhet, nu när jag snart går
i pension. Du kan kontakta mig, helst på mail,
anki_thuresson@hotmail.com eller i andra
hand telefon 070-272 54 20.
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Jag heter Britt-Marie Holgersson och är den ena
av ambassadörerna i Västerbotten.
Jag är 72 år och bor i Agnäs – en by i Sveriges
minsta kommun Bjurholm. Min familj består av
make, tre utflugna barn och fyra barnbarn. Jag
har jobbat som högstadielärare fram till pensioneringen, först 75 % och sedan 50 %.
Diagnosen SLE fick jag efter cirka tre månaders utredning på Norrlands Universitetssjukhus, så i höst har jag levt med den i 31 år
och det har gått förhållandevis bra. Fick dock
en kronisk njurinflammation (nefrit) efter ett år
som krävde kraftigare medicinering.
När jag fick min diagnos kunde man ju inte
precis googla om den, men min syster som var
sjuksköterska tog fram en gammal kursbok
från 70-talet, på den tiden kallades SLE för DLE,
och det var ingen rolig läsning. Forskningen
och medicineringen har gått väldigt fort framåt
sedan dess och det har ju vi SLE-are dragit stor
nytta av!
1990 fick jag och tre andra nyinsjuknade förmånen att delta i den första SLE-skolan i Umeå,
tack vare vår mycket duktiga kurator Eva Letho!
Jag har tidigare varit sekreterare i såväl
Vännäs-Bjurholms reumatikerförening som i
Västerbottens Reumatikerdistrikt där jag, så
länge det fanns diagnosombud, fick åka runt
och informera om sjukdomen.
Jag hoppas nu att som ambassadör få
fortsätta med detta. Du når mig via mail
brittmarie.holgersson@gmail.com eller
telefon 070-360 75 82.

RIKSFÖRENINGSSIDOR SLE

SLE-dag 2021
SLE-dagen går tyvärr inte att genomföra i år på grund av de rådande omständigheterna kring covidviruset. Den
blir istället i anslutning till SLE-dagen 10 maj 2021. Dagen kommer fortfarande att ske i samarbete med Forskargruppen i reumatologi vid Uppsala Universitet/Akademiska Universitetssjukhuset i Rudbecklaboratoriet,
Uppsala.
När det blir aktuellt skickar vi inbjudan och detaljerat program via mejl till våra medlemmar. SLE-patienter
inskrivna vid Akademiska Universitetssjukhuset får en inbjudan därifrån. Informationen kommer även att finnas
på vår webb och facebooksida.
Vi ser fram emot att ses i Uppsala till våren.

Styrelsen för Riksförening för SLE
https://sle.reumatiker.se
https://www.facebook.com.rfsle

Boka in
SLE-dagen
10 maj
2021.

Digitala träﬀar
Som riksförening har vi inte möjlighet att ha fysiska
möten med våra medlemmar runt om i vårt avlånga
land. Därför kommer vi att anordna digitala träffar
med början under hösten. Vi tänker oss olika teman
vid varje tillfälle så att alla hittar något som är av intresse. Om träffarna faller väl ut och intresse finns kan
vi även komma att anordna föreläsningar längre fram.
Vi vill gärna använda oss av den fantastiska teknik
som finns tillgänglig idag.

Vi är medvetna om att alla inte är bekväma med
tekniken, men tror att många av er som arbetat på
distans även har deltagit i digitala möten. Till er som
ännu inte har testat tekniken erbjuder vi hjälp med att
komma igång.

Styrelsen för Riksförening för SLE
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Varma gratulationer till professor Marie Wahren-Herlenius,
vid Karolinska Institutet i Solna som fått Hjärt-Lungfondens
stora forskningsanslag 2020 på 15 miljoner kronor!
Marie får anslaget för sin forskning om skador
hos foster och barn som orsakas av inflammatoriska sjukdomar hos mödrar som är SSAantikroppspositiva främst vid SLE och Sjögrens
syndrom. Läs mer om hennes och barnkardiolog
professor Sven-Erik Sonessons forskning under
rubriken Hjärtblock – ovanligt men allvarligt i
Bulletinen 1-2020.
– Om jag och mitt forskarteam når våra mål så
kommer vi att kunna förhindra att den här typen
av barnhjärtsjukdomar uppstår över huvud taget.
Lösningen ligger bland annat i att hitta biomarkörer för tidig diagnos och identifiera de delar av
immunsystemet som bidrar till att skada hjärtat,
säger Marie Wahren-Herlenius professor i experimentell reumatologi vid Karolinska Institutet i ett
pressmeddelande från Hjärt-Lungfonden.

Runt professor Marie Wahren-Herlenus står från vänster barnkardiologerna och överläkarna Håkan Eliasson och Gunnar
Bergman (chef på barnkardiologen), professor Sven-Erik
Sonesson samt legitimerade sjuksköterskan Linda Lagnefeldt
(som håller i koordineringen).

Varma gratulationer!

Lycklig Monica Holmner,
ordförande i Riksföreningen
för Systemisk skleros med
bevisen på andraplatsen.

Riksföreningen för Systemisk skleros fick i hård
konkurrens andra plats som Årets patientföreträdare. Vann gjorde Astma-Allergiförbundet.
Det var första gången som utmärkelsen Årets
patientföreträdare delades ut för ett synligt
och lovvärt arbete som givit publicitet, och där
medlemmarna arbetat opinionsbildande inte
minst med åtgärder inom vården. Bland annat
premierades att föreningarna synts och fört
fram sina budskap, liksom haft innovativa
Läs mer om Fokus-patient
sätt att kommunicera och att samarbeta
vars syfte är att skapa en
med andra patientorganisationer.
nationell mötesplats för ALLA
patientföreningar och
organisationer, stora som
små, oavsett diagnos på
www.fokusevent.se/

