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V
älkommen till ett nytt innehållsrikt nummer

av REUMAgazin – en tidning som beskriver

hur vi utvecklar den reumatiska vården

i Stockholm. Detta sker genom viktigt sam-

arbete mellan forskning och klinisk verk-

samhet samt genom utbildning av nya

läkare och specialister inom reumatologi. 

Jag heter Jon Lampa och har under 2019 tagit över som

verksamhetschef för Gastro, Hud, Reuma som är en del av det

övergripande Tema Inflammation och Infektion vid Karolinska

Universitetssjukhuset. Jag är reumatolog och har under många

år även jobbat med kliniska studier inom kliniska forsknings-

avdelningen här på Karolinska. I detta arbete har jag mött

många engagerade patienter som deltar i klinisk forskning och

de vet alla att de gör en viktig insats för vår förståelse av sjuk-

domarna och hur vi bäst ska behandla dem. 

Det är också meningen och idén med denna tidning –

REUMAgazin – att här beskriva inte bara hur vi arbetar med

reumatologisk vetenskap och forskning, utan även att träffa

enskilda individer/patienter som medverkat i och haft nytta av

forskningen. 

En viktig del av reumatologisk forskning är att följa upp

och karakterisera sjukdomar och sjukdomssymptom. Upp-

byggnaden av nationella kvalitetsregister har varit mycket

 värdefull och även medfört att vi bland annat kunnat koppla

olika riskfaktorer till sjukdomsuppkomst och bakomliggande

mekanismer. Denna utveckling har också haft stor betydelse

för hur vi kan förbättra behandlingar vid reumatiska sjukdomar.

I DETTA NUMMER har vi lagt ett särskilt fokus på uppbyggnaden

av sjukdomsregister, dels det omfattande Svensk Reuma tologis

Kvalitetsregister (SRQ), men också flera forskningsregister och

datasamlingar som utgår från Karolinska, bland annat EIRA

och SwedAD-registret inom Atopisk Dermatit.

Vidare kommer Du i detta nummer av REUMAgazin att få

stifta bekantskap med ett flertal forskare och patienter som på

olika sätt är involverade i den blomstrande forskning och det

viktiga utvecklingsarbete som vår verksamhet bedriver. 

Läs till exempel den fascinerande berättelsen om Gunilla

Billing, som efter att först ha fått två felaktiga diagnoser, tack

vare registerarbete och frontlinjeforskning till slut fick rätt

 diagnos och dessutom en verksam behandling för en ovanlig

reumatisk sjukdom! 

Du kan även läsa om ELSA-appen som med stöd av den

 senaste digitala teknologin, ger tillbaka kunskapen om ledgångs-

reumatism till patienten och medverkar till bättre  förståelse

och kontroll av sjukdomen. 

En spännande historia är också hur en idé till ett forsknings-

projekt mellan en epidemiolog och en immunolog nu  utvecklats

till en av världens största fallkontrollstudier.

Dessutom får Du möta ett flertal andra patienter med både

reumatiska- och hudsjukdomar som deltar i forskningsprojekt,

sjuksköterskor, blivande specialister, doktorander, administra-

törer och många andra. 

OAVSETT OM DU är patient, arbetar i vården eller eller av

annan anledning tagit upp denna intressanta tidning för en

stunds läsning hoppas jag att Du ska hitta något för Dig.

REUMAgazin speglar Karolinskas forskningsarbete och ska

inspirera till att delta i vår verksamhet, antingen som patient

eller forskare. Den forskning och utveckling som vi bedriver nu

är till för dagens och framtidens patienter.

Jag önskar Dig trevlig läsning!

Jon Lampa

Docent, Överläkare, Verksamhetschef

Stockholm 2020
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(ålder, kön, typ av reumatisk sjukdom, typ

av behandling, effekt av behandlingen,

eventuella bieffekter av behandlingen, och

annan sjuklighet som man måste ta hänsyn

till i sammanhanget). 

LÅT OSS UTIFRÅN några exempel (fler

finns i andra artiklar i detta nummer av

REUMAgazin) kika närmare på hur sådan

forskning går till, och hur information

från dig kan bidra till att svara på viktiga

frågor.

• Vilket läkemedel mot ledgångsreuma-

tism är bäst? För just mig? Får man

 infektioner och cancer av läkemedel

mot reumatisk sjukdom? 

Det finns i dagsläget ett dussintal olika

läkemedel mot ledgångsreumatism (även

kallat reumatoid artrit, vanligen förkortat

till RA). Vi vet ännu ganska lite om vilket

läkemedel som hos vilken individ har

störst chans att ge bäst effekt, under längst

tid. Många patienter får god effekt av sitt

första läkemedel, men för en del behöver

vi byta från ett läkemedel till ett annat.

Ledgångsreumatism är en sjukdom i

immunsystemet. Gemensamt

för alla läkemedel mot led-

gångsreumatism är att de

 påverkar immun systemets

funktion. Men,  immun-

systemet fungerar ju även

som vårt skydd mot

 infektioner, och i viss mån

även mot cancer? Även om

våra läkemedel är mer eller

mindre ”målinriktade” mot

den reumatiska sjukdomen,

får man då inte mer infektio-

ner, och kanske till och med  cancer, av att

använda sådana läkemedel? 

STUDIER AV DENNA TYP av frågor (som vi

på Karolinska ägnar och ägnat oss åt att

studera i detalj) kräver att vi kan följa

stora grupper av individer med reumatisk

sjukdom, över många år, och att vi kan

följa effekt och sjukdomsaktivitet, infek-

tioner, eller eventuella cancerfall, under

denna tid. Dessutom måste vi ha något att

jämföra med. Förutom att jämföra risker

mellan olika läkemedel behöver vi också

förstå vilka risker som kommer med den

reumatiska sjukdomen i sig. Här behövs

alltså information inte bara från individer

med reumatisk sjukdom men med olika

behandlingar utan även information från

Professor Johan Askling: 

Tack vare 
forskningen har
behandlingen
av reumatiska
sjukdomar tagit
ett stort steg

framåt

grupper av individer utan reumatisk sjukdom.

För att utveckla vården, till exempel

genom att svara på frågor som de ovan,

 driver vi inom svensk reumatologi ett

 kvalitetsregister, Svensk  Reumatologis

 Kvalitetsregister, SRQ, ett

av Sveriges större så kallade

 kvalitetsregister. 

Tack vare möjligheten att

koppla samman ”informations-

pusselbitar” från SRQ och

andra register kan vi försöka

besvara frågor kring variation

i behandlingseffekter mellan

olika läkemedel och mellan

grupper av individer med

 reumatisk sjukdom,  risker med

den reumatiska sjukdomen,

och risker med olika behandlingar. I fallet

med cancerrisker har vi genom att koppla

samman information från vårt kvalitets -

register med information från det natio-

nella Cancerregistret kunnat visa att våra

  läkemedel mot reumatisk sjukdom inte tycks

öka risken för cancer.

GENOM MOTSVARANDE register-

kopplingar har vi lärt oss mer

om när och hur risken för infek-

tioner vid reumatisk sjukdom är

ökad. Lite förenklat visar det sig

att obehandlad reumatisk sjuk-

dom är farligare än de läkemedel

vi har att behandla den med,

men att risken för infektioner

hos individer med god sjuk-

domskontroll, under behandling

med moderna antireumatiska

läkemedel, inte är nämnvärt högre

än hos individer utan reumatisk sjukdom.

De svenska möjligheterna att på detta

vis besvara frågor om risker och nytta med

behandlingar är internationellt sett mycket

goda. I flertalet länder saknas datakällor

som vårt kvalitetsregister, och möjligheten

att koppla information mellan olika data-

källor. Kanske har du som är patient på

reumatologmottagningen någon gång fyllt

i information om din sjukdom via fråge-

formulär, via en pekskärm i väntrummet,

eller via datorn/mobilen

hemma inför besöket. ”Pussel-

bitar” av sådan information

har i forskning som ovan varit

oerhört viktiga för hur vi an-

vänder våra läkemedel idag,

inte bara i Sverige. Ett bra ex-

empel på att din  information

gör skillnad, för hela världen.

MÅNGA FRÅGOR återstår att

besvara, och mycket forskning

pågår. Avslutningsvis några

ordningsfrågor. Får man forska hur som

helst, och använda information från

 register hur som helst? Nej, forskning är

en reglerad process där det krävs flera

olika typer tillstånd för att få genomföra

ett projekt, och för att få tillgång till olika

typer av data. 

Det är också viktigt att påpeka att även

om information från den enskilda individen

är viktig, så är det sällan eller aldrig viktigt

att veta vem denna individ är.

I forskningsexemplen ovan har vi följt

tusentals individer med eller utan reuma-

tisk sjukdom, men utan information om

namn, adress, med mera, det vill säga utan

att veta vem som är vem. Det behöver vi

inte veta och det är för övrigt enligt svensk

lag förbjudet att i sådana forskningspro-

jekt försöka ta reda på vem som är vem.

Därutöver finns det ytterligare regleringar

kring hur forskningsdata får hanteras och

förvaras, återigen, och i likhet med själva

syftet med vår forskning för att skydda

den enskilde individen.  ›

Hur uppkommer reumatiska sjukdomar? Hur kan vi förhindra

att de uppstår? Vilken behandling är mest effektiv, och säkrast?

För vem? Det vi vet idag, och den behandling vi använder

idag, är  resultatet av många års forskning. Vår förståelse av

hur reumatiska sjukdomar uppkommer har tagit stora steg

framåt. Behandlingen har blivit mycket bättre. 

cell mår och fungerar. Med hjälp av avan-

cerad statistisk analys försöker vi som

forskare att ta oss an utmaningen att lägga

dessa bitar så att pusslets bild framträder.

Denna typ av forskning försöker vanligen

att besvara frågor om vad den reumatiska

sjukdomen egentligen utgörs av, ner på

molekylnivå.

FÖR ANDRA FRÅGESTÄLLNINGAR krävs

för ett tillförlitligt svar att man studerar

tusentals eller tiotusentals individer med

eller utan reumatisk sjukdom. Hit hör till

exempel forskning om långtidseffekter av

våra antireumatiska läkemedel. Vem bör

erbjudas vilket läkemedel? Är de säkra

även på lång sikt? Här rör det sig alltså om

många fler individer än i exemplet ovan,

följda över lång tid, men varje individ

 bidrar oftast med betydligt färre ”informa-

tionspusselbitar”, kanske bara ett 20-tal

divider med och utan reumatisk sjukdom.

Det kan röra sig om till exempel frågefor-

mulär, blodprov, eller prov från ledvätska. 

För vissa frågor kan det räcka med

 information, exempelvis ett blodprov, från

ett tiotal till några hundratal individer.

Med avancerade tekniska analyser kan

man ur en droppe blod få information

om miljontals ”informationspusselbitar”,

bland annat markörer för hur en enskild

ortfarande är dock många frågor

obesvarade. 

Vi behöver lära oss mer som

vi hur bäst ska använda de läke-

medel vi har idag. Vi behöver

utveckla nya läkemedel. Vi vill

på sikt kunna förhindra att reu-

matisk sjukdom uppstår. För detta behövs

mer forskning. För sådan forskning krävs i

sin tur olika typer av information från in-

F

Inledning

Exempel på datainsamlingar som används 
i forskning vid Reumatologi Karolinska
Svensk Reumatologis Kvalitetsregister, SRQ (ledgångsreumatism, psoriasisartrit, rygg reumatisk

 sjukdom, SLE, myosit):

• SRQ biobank (ledgångsreumatism)

• EIRA-studien (ledgångsreumatism)

• Risk-RA (misstänkt ledgångsreumatism).     

Så går
forskning 
till och så
kan din
information
bidra

Kan man få
cancer av
läkemedel
mot 
reumatiska 
sjukdomar?



6 REUMAgazin 2020/21 72020/21  REUMAgazin

ack vare EIRA-resultaten har

man bland annat kunnat visa

den starka kopplingen mellan

RA och rökning och formulera

en ny modell för uppkomst

av RA där den ursprungliga

 immunaktiveringen sker

i lungorna långt innan lederna angrips.

Förkortningen EIRA står för Epide-

miologisk undersökning av riskfaktorer för

reumatoid artrit. EIRA är namnet på den

långsiktiga forskningsstudie som startades

i blygsam skala 1996 av Lars Klareskog,

 professor i immunologi och Lars Alfreds-

son, professor i epidemiologi.

Idag är EIRA, som är en så kallad fall/

kontrollstudie, den största i sitt slag med

totalt 4 500 patienter och 6 000 kontroller.

Men detta var ingenting som de båda

 Larsarna kunde förutse eller hoppas på när

de började diskutera sitt unika samarbets-

projekt i början av 90-talet. 

– Det fanns vid den tiden ingen riktigt

bra forskning om hur miljö och arv  sam-

verkar vid uppkomsten av RA, säger Lars K.

Och det var det som intresserade oss båda.

– Vi började med att studera vilka

yrken som var associerade med risken att

utveckla RA, men vi hittade inga tydliga

samband, säger Lars A. Det fanns en lucka

i litteraturen om RA, man visste inte så

mycket om den sjukdomen då. Eftersom

hela forskningsfältet på den tiden var lika

orört som en äng med nysnö såg vi en möj-

lighet att göra avtryck, att lämna spår i den

där vita snön genom att göra en bra studie,

säger Lars Alfredsson.

Med facit i hand är det ingen överdrift

att påstå att de skulle komma att lyckas

över all förväntan tack vare envishet,

 engagemang och målmedveten vetenskap-

lig professionalism. Men vi ska inte gå hän-

delserna i förväg. Det tog ett antal ganska

besvärliga år innan de fick stöd för sitt

unika projekt.

TILLBAKA TILL 90-TALET.Med det gemen-

samma målet att ta reda på mer om orsa-

kerna till att människor utvecklar RA

började de tillsammans fundera på hur en

bra studie skulle kunna designas.

Epidemiologen Lars A hade erfarenhet

av att lägga upp studier, immunologen Lars

K hade via djurmodeller utvecklat tidiga

tankar om genetikens betydelse för upp-

komsten av olika sjukdomar. Två kompe-

tenser som kompletterade varandra på ett

utmärkt, men tidigare oprövat, vis.

1996 var de klara med sitt mödosamma

arbete- att kombinera olika medicinska

områden det vill säga genetik, epidemiologi

inriktad mot omgivningsfaktorer och

 molekylär immunologi. Ett samarbete som

var närmast unikt på den tiden.

EIRA blev en så kallad fall-kontroll -

studie. Det innebär att varje registrerad

 patient jämförs med två kontrollpersoner,

friska människor som slumpmässigt valts

ur befolkningen, med samma kön, ungefär

samma ålder och som bor i samma län.

– Vid utarbetande av frågeformulär är

formuleringen av frågor jätteviktiga. Vi

lade ned mycket tid på att skapa lockande

och relevanta frågor, berättar Lars A. Vi

hade fördelen att kunna använda det 1995

påbörjade nationella kvalitetsregistret för

RA och tillfråga patienter som nyss hade

insjuknat i RA om de var villiga att delta

i EIRA-studien. 

NÄR EIRA HADE fått ihop 1 200 patienter

började analysarbetet men ganska snart

insåg de att det skulle behövas många fler

patienter för att kunna göra ordentliga

analyser.

– Det hela var mer komplicerat än vi

först trodde. Vi behövde samla in mycket

mer data men vem skulle betala för detta?

Det var en riktig utmaning, konstaterar

Lars K och tillägger att det tog sju, ganska

svåra år innan de kunde publicera de första

resultaten.

– Men vi behöll engagemanget, trots att

vi inte riktigt såg hur det skulle bli och vi

hankade oss fram på olika anslag.

– Att vi började titta på sambandet

mellan genetik, rökning, immunologi och

RA var inte något som vi planerat från bör-

jan utan något där vi först ville pröva om

systemet fungerade, inflikar Lars A.

Och metoden att koppla ihop genetik,

rökning och immunreaktioner var det som

ledde till forskningsgenombrottet, publice-

rat 2006, där de kunde visa att rökning tycks

kunna aktivera immunreaktioner i lungorna

som senare kan orsaka den  svårare varianten

av RA, så kallad seropositiv sjukdom.

 – Dessa fynd kunde kopplas ihop med

samtidiga fynd från professor Solbritt Ran-

tapää-Dahlqvist i Umeå, som visade att de

immunreaktioner som vi kunnat koppla till

reaktioner i lungorna, ofta uppträder många

år innan sjukdomen drabbar lederna. Till-

sammans öppnade dessa två fynd ett helt

nytt område kring prevention av RA, där

man hoppas kunna påverka immunsyste-

met innan ledinflammationen uppstått.

Och i det arbetet är det avgörande att veta

vilka faktorer i omgivning och i livsstil som

bidrar till sjukdomen -och att hjälpa indi-

vider med hög risk att drabbas av RA att

både påverka sin livsstil och få förebyg-

gande medicin mot sjukdomen.

– Men för att komma dit behövs mycket

mer forskning och många kliniska pröv-

ningar. Man kan säga att vi har lagt grunden,

att vi har bidragit till att skapa ett nytt forsk-

ningsfält. Men så mycket mer behövs för att

kunna förebygga RA och där är vi bara några

av många kuggar i ett stort sammanhang.

ANGÅENDE OLIKA registers betydelse för

forskningen är de överens om att de utgör

en bra resurs, men att det krävs mer för att

uppnå resultat.

 – Registerdata är en viktig bas för

forskningen, men de måste kompletteras

med andra data och resultaten är, som i all

forskning, beroende av engagerade och

samarbetande forskare. 

 – Samarbete över gränserna, samverkan

mellan olika medicinska fält, är det viktiga

för att skapa förståelse för bakomliggande

mekanismer och hitta samband. Och man

måste förstås ha egna idéer också, under-

stryker båda.  ›

Deras 
pionjär-
arbete
ledde till
världs-
ledande
genom-
brott

Att register är basen för

 forskning är en vedertagen

sanning. Men framgångsrik

forskning handlar i hög grad

också om konsten att

 kombinera olika data, att till

exempel koppla ihop genetik,

immunologi och miljö/livsstil.

När de båda professorerna

Lars Klareskog och Lars

 Alfredsson gjorde just detta

i forskningsstudien EIRA visste

de inte deras pionjärarbete

skulle leda till världsledande

forskningsgenombrott.

Intervju  Lars Klareskog & Lars Alfredsson >>

T
Lars Alfredsson och Lars
Klareskog ligger bakom
forskningsstudien EIRA.
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nnan hon rekryterades till EIRA arbe-

tade Lena Nise med en annan studie-

SHEEP, ett dataregister över hjärt -

infarkter.

– Jag kom till KI och EIRA 2001

och då handlade det mest om att gå

igenom enkäter, göra telefonintervjuer,

skicka brev till patienter och förse kliniker

med material. Den tekniska utvecklingen

har gått framåt, till exempel har vi en

webb enkät nu, vilket gör att komplette-

ringen och dataregistreringen inte blir lika

tids krävande, men det är vi som kvalitets -

säkrar databasen genom att titta igenom

alla enkäter och komplettera med sådant

som saknas.

FÖR ATT INKLUDERAS som ett fall måste

tre kriterier uppfyllas – man ska vara

minst 18 år, förstå svenska och vara ny -

diagnostiserad med RA.

En del av Lenas Nises arbete består i

att hitta friska, så kallade kontrollpersoner,

till de RA-patienter som ingår i EIRA-

 studien. 

– Numera väljs det slumpmässigt ut

två kontroller till varje RA-patient. Men

det är inte alltid så lätt att få dessa personer

att ställa upp. Om man själv är frisk kan

det vara svårt att hitta rätt motivation för

att delta i en studie och svara på enkät -

frågor, säger Lena som påminner som

mest tre gånger innan en kontrollperson

avslutas i studien.

Idag ingår cirka 4 500 patienter och

omkring 6 000 kontroller i de olika EIRA-

studierna.

– Ju fler människor vi har med desto

säkrare data och analyser. Vi har formule-

rat om, lagt till och tagit bort frågor

genom åren men vi har hela tiden behållit

studiens kärna, att undersöka både omgiv-

ningsfaktorer och geners betydelse för att

insjukna i RA. 

UNDER ÅREN har Lena på nära håll

 kunnat följa olika genombrott inom reu-

matologin, varav några är direkta följder

av bland annat forskningen inom EIRA.

– Ett exempel är att forskarlaget runt

EIRA har kunnat visa att hos en del indivi-

der startar RA i lungorna, att risken att få

sjukdomen ökar markant om man har en

viss gen och röker – och att rökare även

 riskerar att få en allvarligare form av RA.

Det är ett stort genombrott och det är så

roligt att se att det vi gör här faktiskt får en

stor betydelse för patienterna.

Uppföljningsstudierna vänder sig till

patienter ett respektive tre år efter diagnos

och registrering i EIRA.

– Båda besvaras med en webbenkät

med syftet att ta reda på hur sjukdomen

har utvecklat sig. ›
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• EIRA1 börjar 1996 och håller på till och med 2006. 

• EIRA2 tar vid 2006 och håller på till och med 2018.

• EIRA3 börjar 2018 och håller fortfarande på. 

Dessa tre studier är egentligen det vi kallar GrundEIRA och studierna

är väldigt lika. Enkäten har reviderats mellan gångerna och i EIRA2 började

vi ta ut två kontroller till varje fall och i EIRA3 lanserade vi en webbenkät,

men i stort sett är de lika. Sammanlagt i dessa studier har vi cirka 4 500 fall

och 6 000 kontroller.

• ERIA UPPFÖLJNINGSSTUDIE 0 (vi kallar den EIRA U0) kom 2008 och är

en uppföljningsenkät till alla fall (patienter) som inkluderats i GrundEIRA

1-12 år tidigare.

• EIRA ETTÅRSUPPFÖLJNING (vi kallar den EIRA U1) började 2009 och

den pågår fortfarande. Det är en studie där fall får en uppföljningsenkät

ett år efter det att de inkluderats i GrundEIRA (numera EIRA3).

• EIRA TREÅRSUPPFÖLJNING (vi kallar den EIRA U3) började 2011 och

pågår även den fortfarande. Det är också en studie där fall får en uppfölj-

ningsenkät 3 år efter inkludering i GrundEIRA.

Alla dessa uppföljningsstudier fokuserar på hur sjukdomen utvecklas

över tid och om förändring av livsstil kan påverka sjukdomsförloppet.

• I EIRA U0 svarade cirka 2 340 patienter.

• I EIRA U1 har cirka 1 200 fall svarat och i EIRA U3 har cirka 1 050 svar

 inkommit (dessa siffror går inte att slå ihop.)

När Lena Nise började arbeta i EIRA-studien för 19 år sedan

var målet att få med 1200 patienter. 

– Idag har vi nästan fyrdubblat antalet patienter och det

finns inte bara en studie längre utan även två pågående

 uppföljningsstudier, säger Lena Nise, som sammanställer

 insamlad data.

Om EIRA-studien >>

Lena håller koll på hur 
RA utvecklas och 

påverkar 4 500 patienter

OM EIRA

Lena Nise började med EIRA-
studien för 19 år sedan, idag
ingår 4 500 patienter.



Immunmedierad nekrotiserande

 myopati är en liten och ovanlig sjukdoms-

grupp som tidigare klassades som polymyo-

sit, den diagnos som Gunilla fick i början av

sin sjukdomsprocess.

– Tack vare vårt utmärkta internatio-

nella forskningssamarbete upptäckte vi

denna antikropp hos några av Karolinskas

patienter som fanns med i SweMyoNet-

 registret och som tidigare hade haft diagnos

polymyosit. Flera av dessa patienter hade

haft en svårbehandlad muskelsvaghet. Med

kunskap om att personer med denna anti-

kropp och muskelsvaghet skulle kunna för-

bättras av behandling med höga doser av

gammaglobulin som kan bromsa muskel-

nedbrytningen kontaktade jag henne

 omedelbart. 

– All den forskning vi bedriver här base-

ras på de prover patienter lämnar och syftet

är att utveckla framtida behandlingar.

ATT GE HÖGA DOSER gammaglobulin, en

substans som hämmar immunsystemet, är

en behandling som har använts mot myosit

– och även vaskuliter – i 30 år, ibland med

bra effekt men långt ifrån alltid. 

– Nu har vi en markör i blodet, anti-

HMGCR-antikroppen, som kan vara väg -

ledande till vilka patienter som kan ha nytta

av höga doser av gammaglobulin. 

– Men alla blir inte hjälpta, säger Ingrid

och tillägger att man i nuläget faktiskt inte

vet exakt varför gammaglobulin kan

bromsa sjukdomsprocessen hos en del

 patienter men att forskning pågår även

inom detta område.›

nder de senaste decennierna

har Myositmottagningen

under Ingrid Lundbergs led-

ning medverkat till att bygga

upp ett nationellt register,

SweMyoNet, där idag cirka

1 000 myositpatienter finns

registrerade samt ett internationellt register,

Euromyositis register, med cirka 5 000

 patienter. 

När Gunilla Billing var en patient med

misstänkt polymyosit lämnade hon i likhet

med övriga patienter på Karolinska blod-

prover för forskning på myosit.

– Vi letar efter, och upptäcker, nya anti-

kroppar hela tiden. Tack vare ett av våra

forskningssamarbeten med USA, med

forskaren doktor Andrew Mammen, vid

National Institutes of Health, i Bethesda,

uppmärksammades vi på att patienter

med antikroppen anti-HMGCR löpte risk

att få den ovanliga muskelsjukdomen im-

munmedierad nekrotiserande myopati, som

påminner om både polymyosit och muskel-

dystrofi, Limb Girdle muskel dystrofi.

FORSKAREN HAR tagit patent på det här

testet och eftersom vi anade att denna

 diagnos kunde vara aktuell för några av

våra patienter frågade vi om vi fick skicka

prover från patienter i vårt myositregister

till dem för analys i ett samarbetsprojekt.

– Analyserna utfördes på sparade

forskningsprover. Det var när vi fick svar

på analyserna som vi hittade Gunilla som

hörde till de cirka fem procent av samman-

lagt 400 patienter som visade sig ha denna

antikropp. 
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Tack vare ett internationellt forskningssamarbete och sparade blodprover upptäcktes

det att  patienten Gunilla Billing tillhörde en ovanlig sjukdomsgrupp.

– Vanligen brukar vi inte informera enskilda patienter om forskningsresultat, men i

det här fallet hade det varit oetiskt att inte berätta eftersom sjukdomen är behandlingsbar.

Så kommenterar professor Ingrid Lundberg, en av världens främsta myositexperter,

det glädjebesked hon kunde ge sin förra patient Gunilla Billing för 1,5 år sedan. 

U

”Tack vare ett utmärkt
internationellt
 forskningssamarbete
och upptäckten av
en  antikropp kan vi
nu hjälpa patienter
med svårbehandlad
muskelsvaghet” 

– INGRID LUNDBERG, PROFESSOR

Ett sparat blodprov blev    Gunillas räddning

– Allt har blivit så mycket enk-
lare i min vardag, jag jobbar,
tränar hos en fysioterapeut
och jag spelar golf, säger en
mycket glad och tacksam
 Gunilla Billing, som aldrig
kunnat tro att något som blev
fel från början kunde sluta så
väl tack vare gedigen forsk-
ning och en envis, prestigelös
doktor. >> VÄND OCH LÄS
HENNES BERÄTTELSE 

Professor Ingrid Lundberg.



går att behandla överhuvudtaget.

Gunilla fick veta att hon troligen skulle

sitta i rullstol om tio år.

– Det kändes verkligen deppigt att få

den prognosen, att bara gå och vänta på att

bli totalt handikappad. Jag märkte ju tydligt

att mina muskler stadigt bröts ned och att

det blev allt svårare att klara vardagsbestyren. 

I ÅTTA ÅR LEVDE både Gunilla och hennes

neurolog med övertygelsen om att diagnosen

Limb-Girdle var korrekt. 

Men 2018 fick hon plötsligt ett brev

från sin förra doktor Ingrid Lundberg på

Karolinska, som hade ställt diagnosen

 polymyosit tretton år tidigare.

– Hon skrev att man tack vare ett  sparat

blodprov hade upptäckt att jag hade en

 specifik antikropp i blodet – HMGCR –

som i ett nytt forskningsprojekt visat sig

tyda på att jag har den ovanliga muskelsjuk-

domen immunmedierad nekrotiserande

myopati – alltså INTE Limb Girdle. Och

det allra bästa med alltihop var att hon

skrev att denna sjukdom gick att behandla

med  immunhämmande läkemedel, att det

var möjligt att bromsa nedbrytningen.

EFTER ATT TILLSAMMANSmed Ingrid

Lundberg ha lyckats övertyga neurologen

i Linköping om att den nya diagnosen var

korrekt började Gunilla behandlas med

stora doser gammaglobulin i september

2018.

– Jag får behandling två dagar i månaden

och känner mig otroligt mycket piggare.

Alla prover visar att allt är normalt, att ned-

brytningsprocessen i musklerna har hejdats.

Att bygga upp musklerna igen kommer att

ta tid och vi vet inte än om det ens är möjligt,

men jag har inte blivit sämre utan känner

mig starkare i vissa muskler. 

– Allt har blivit så mycket enklare i min

vardag, jag jobbar, tränar hos en fysio terapeut

och jag spelar golf, säger en mycket glad och

tacksam Gunilla Billing, som aldrig kunnat

tro att något som blev så fel från början

kunde sluta så väl tack vare gedigen forsk-

ning och en envis, prestigelös doktor.›

har bland annat spelat fotboll, och jag

kunde inte förstå varför jag blivit så svag. 

Hon hade inte ont någonstans men

när svagheten inte gick över sökte hon lä-

karhjälp.

– På KS fick jag efter utredningar dia-

gnosen polymyosit av min doktor profes-

sor Ingrid Lundberg. Men den behandling

jag ordinerades fungerade inte alls. Jag fick

enorma biverkningar, bland annat ökad

 behåring av generande slag i ansiktet och

på underarmarna och jag ökade snabbt i

vikt. Det kändes som om hela min kropp

bara skrek stopp och jag började tvivla på

att min diagnos verkligen stämde.

EFTER ATT HA UTHÄRDAT ett tag gick det

inte längre. Gunilla som kände att hon

istället för att bli bättre bara fick nya

 problem av medicinerna gjorde något

 radikalt.

– Jag bestämde mig för att sluta med

alla mediciner och till en början var allt

ok. Ingrid Lundberg blev förvånad över

att mitt hälsotillstånd inte försämrades

när medicinerna tagits bort men vi kom

överens om att jag skulle komma på

 kontinuerliga provtagningar för att ha

lite uppsikt över utvecklingen.

Första tiden utan behandling kunde

Gunilla träna och köra på nästan som

vanligt men några år senare, runt 2008-

2009, började hon få besvärliga balans -

problem.

– Jag halkade ofta, även inomhus och

hade svårt att klara höga trappsteg. Min

axelväska trillade ner hela tiden, mina

muskler bröts långsamt ned mer och mer,

berättar hon och tillägger att hon slutade

gå på gymet.

SAKTA MEN SÄKERT blev hon mycket

sämre och fick lära sig att anpassa sina

 aktiviteter till kroppens förmåga.

– Jag testade även en rad olika natur-

läkemedel under den här perioden men

musklerna försvagades obönhörligt. Ingrid

föreslog att jag skulle fortsätta utredas hos

en neurolog istället för en reumatolog och

jag hann med ett besök på Huddinge

innan jag flyttade till Linköping 2010, där

jag kom i kontakt med neurologen på Lin-

köpings Universitetssjukhus. Vid det här

laget var jag helt övertygad om att diagno-

sen polymyosit varit felaktig från början.

– Neurologen gav mig nu diagnosen

Limb-Girdle muskeldystrofi, en sjukdom

som i likhet med polymyosit leder till

långsam muskelförtvining men som inte
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 – Har jag som patient verkligen

någon nytta av att medverka

i ett register? En som kan

svara ett obetingat och rung-

ande ja på den frågan är 52-

åriga Linköpingsbon Gunilla

Billing. Tack vare ett sparat

blodprov, ett internationellt

forskningssamarbete och en

ovanligt engagerad läkare

har hennes sjukdomsprocess

nu kunnat hejdas – trots TVÅ

felaktiga diagnoser.

erättelsen är nästan för bra för

att vara sann, men den började

inte särskilt bra för Gunilla

 Billing, som arbetar som

fastig hetskonsult och bodde

i Stockholm fram till 2010. 

– Jag började få märkliga

symptom runt 2005, berättar hon. När jag

var på gymet och skulle lyfta upp benen för

 magövningar hade jag plötsligt ingen kraft.

Jag har alltid varit mycket aktiv och sportig,

B

Efter två diagnoser
trodde Gunilla att
hon till slut skulle
hamna i rullstol
…men plötsligt 
får hon ett brev 
som förändrade

hennes liv  

Gunilla  Billing arbetar 
som fastig hetskonsult.

SPECIAL  Register >>
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å 1970-talet, efter studenten i

hemstaden Uppsala, utbild-

ade Inga Lodin sig till läkar-

sekreterare.

– Jag hade ingen lust att

plugga vidare på universite-

tet, det var roligare att arbeta

som läkarsekreterare. Det var så lätt att få

jobb på den tiden. Första tiden arbetade

jag på Akademiska som ambulerande

 sekreterare, sedan var jag anställd hos en

kirurg som forskade om Crohns sjukdom.

Det var mycket lärorika år, säger hon och

berättar att familjen flyttade till England

när de två första barnen var små. 

– Barn nummer tre föddes i England

där vi bodde i tre år. Min man arbetade då

på Siemens Elema. 

Under några år var Inga hemmafru

och dagmamma i Bromma.

– Jag ville kunna vara hemma med

mina barn och då var dagmamma ett bra

alternativ.

MEN FRAMÅT 1992 kände hon för att

återvända till arbetslivet och tog kontakt

med Karolinska.

– Jag var lite ringrostig men fick jobb

på akuten till att börja med. Efter en

månad kom jag till reumatologens dagvård,

gamla 3an, där jag arbetade som avdelnings-

sekreterare. Där trivdes jag väldigt bra och

jag lärde mig mycket under den perioden.

Det var inte alls samma stress som idag

och man fick hjälpa till med allt möjligt

/VÄND

Trots att hon vet det mesta som är värt att veta

om register har Inga Lodin en anspråkslös attityd

till sin långa och viktiga gärning inom

SRQ – Svensk Reumatologis Kvalitetsregister.

— Det har varit mycket att lära sig under

åren men det har alltid varit ett kul jobb, säger

denna 67-åring som precis har gått i pension.

SPECIAL  Register >> SPECIAL  Register >>

P när det behövdes, som att bädda sängar till

exempel.

Inga Lodin utvecklades i sitt jobb och

fick så småningom lära sig betalnings -

systemet DRG. Hon trivdes mycket bra

men när maken fick en tjänst i USA 1996

flyttade familjen dit.

– Jag fick tjänstledigt från KS och kom

tillbaka till reumatologen efter två år. 

Runt år 2000 undrade Staffan

Lindblad om hon ville arbeta med RA-

 registret, som det hette då.

– ALLT VAR HELT NYTT för mig men jag

tackade ja och tänkte att detta blir nog kul. 

Och att hon fick väldigt rätt i sitt anta-

gande bevisas av att hon arbetade med

detta i 19 år.

– Det var så mycket att lära sig i början,

hur alla olika blanketter skulle fyllas i för

att sedan registreras i RA-registret. Och jag

skötte även ekonomin. Det tog faktiskt

ungefär ett halvår innan polletten trillade

ned som det heter, skrattar hon.

Hon berättar att hon under årens lopp

rest runt i landet för att utbilda andra kli-

niker i konsten att föra ett korrekt register.

Professor Lars Klareskog gav henne

 titeln nationell kvalitetssamordnare. Idag

är hon regional kvalitetssamordnare för

Stockholmsregionen.

Hon har aldrig haft det minsta tråkigt

på sitt jobb eftersom registret har utvecklats

hela tiden. 2003 blev det internetbaserat

 vilket underlättade arbetet.

Under alla år har hon hållit i kontinuer-

liga utbildningar i hur man registrerar i

 registret.

– Register är basen för forskning och

därför är det viktigt att allt hanteras på ett

korrekt och noggrant vis.

När Inga Lodin började arbeta med RA-

registret fanns det bara några tusen patienter

i databasen.

– IDAG ÄR ÖVER 100 000 personer inklude-

rade i SRQ som det heter idag. Det har blivit

stort och alla reumatologiska kliniker i landet

är med idag. Det är riktigt roligt att se denna

utveckling, säger Inga som beskriver sig som

en mycket noggrann person som tycker att

det är roligt med smådetaljer.

– Ja, sådana egenskaper är viktiga i mitt

jobb. Jag har trivts med mitt arbete som har

varit både självständigt och varierande.

Under 2019 trappade hon ned till tre

 arbetsdagar i veckan och hon har lärt upp

sin efterträdare Lotta Blom.

– Jag har nu gått i pension men är tim-

anställd av Karolinska Universitetssjukhuset

under 2020 för att utföra kvalitetsarbete i

Stockholmsregionen. ›

varstående smärta intresserar

många forskare och de tänk-

bara teorierna är flera.

– En möjlig orsak är att

den inflammatoriska processen

vid ledgångsreumatism kan

leda till en bestående över-

känslighet, en hyperaktivitet i nervcel-

lerna, som kan kvarstå trots att det inte

längre finns någon påvisbar inflamma-

tion. Detta kan leda till fortsatt värk i

leder men också till en allmänt spridd

smärta i kroppen, säger Joakim Lindqvist.

MÅNGA RA-PATIENTER lever med detta

tillstånd. Tillgängliga läkemedel kan ofta

lindra smärtan men sällan ta bort den.

Vid långvarig smärta samverkar dessutom

ofta både biologiska, psykologiska och

 sociala faktorer och omhändertagandet

och behandlingen bör ta hänsyn till alla

dessa faktorer. 

Eftersom smärtan ofta inte kan be-

handlas bort med hjälp av mediciner så

blir andra former av terapier en viktig del

av behandlingen. Det kan röra sig om

 fysisk aktivitet och psykologiskt inriktade

terapier som syftar till att stärka individens

förmåga att hantera sin situation. 

– Det finns en del studier som tyder

på att så kallade meditativa rörelseterapier

(till exempel yoga och tai chi) som samman-

väver både fysiska rörelser och kognitiv

träning, kan vara till gagn vid hanterandet

av liknande smärttillstånd, säger Joakim,

som nu planerar en ny studie

där man prövar en meditativ

form av yoga som en metod för

att hantera långvarig smärta.

– VID YOGA ARBETAR man både med

mjuka och lugna rörelser som kan bidra

till att lindra smärta samt med hur upp -

levelsen i kroppen tas emot och bearbetas

i sinnet, vilket gör att både fysiologiska

och psykologiska aspekter av smärta

 bearbetas tillsammans. Det blir en slags

hjälp till självhjälp, fortsätter han och

 berättar att studien kommer att delas upp

på flera omgångar under de närmaste

1,5 åren, där den första omgången startar

i januari 2020. Varje behandlingsomgång

pågår i 15 veckor och studien planeras

omfatta sammanlagt 60 individer med

 antingen RA eller psoriasisartrit, som har

en ihållande smärtproblematik.

TILL DENNA BEHANDLINGSSTUDIE har

han inte använt sig av register men i sitt

övriga forskningsarbete använder han ofta

SRQ, Svensk Reumatologis Kvalitetsregister.

– Jag har bland annat arbetat med en

studie som beskriver förekomst av gene-

rellt spridd smärta i kroppen hos individer

med tidig RA. Vi undersökte hur vanligt

det var med smärta även utanför lederna

hos individer med RA och såg att, vid

uppföljning tre år efter diagnos, var det

åtta procent som hade generellt spridd

smärta utanför lederna. 

Hanteringen av registerdata omgärdas

av etiska principer, regler och lagstiftning.

För att bedriva registerbaserad forskning

behöver man ansöka om tillgång till upp-

gifterna.

– JA, MAN FÅR verkligen inte göra vad man

vill med data. Till att börja med måste man

ha en godkänd etikansökan från etikpröv-

ningsmyndigheten. Därefter kan man an-

söka om att få tillgång till utdrag ur register

genom formulerandet av en projektplan.

I denna projektplan specificeras den fråge -

ställning man ämnar söka svar på samt de

data man planerar att använda sig av. För

detta behöver man veta vilka uppgifter som

behövs för att besvara sin frågeställning

samt vilka uppgifter som finns tillgängliga

i registren, förklarar Joakim och tillägger

att man inte sällan kopplar ihop uppgifter

från flera register. Man kan även samman-

länka uppgifter från register med andra

 datakällor, som till exempel SRQ och fall-

kontrollstudien EIRA (läs mer om Eira-

 studien på sidorna 8-9) för att få fram de

data man behöver. ›

Inflammationen är borta men smärtan kvarstår. Närmare

en tredjedel av alla RA-patienter lider av kronisk och

svårbehandlad smärta trots att grundsjukdomen är

under kontroll. En forskare som arbetar med att

 beskriva och karakterisera omfattningen av denna

problematik är doktoranden Joakim Lindqvist, som

använder sig av olika register i sitt forskningsarbete.

K
INGA LODIN

67 år, F D KVALITETSSAMORDNARE

Korrekta och nog-
granna register är
basen för forskning”

JOAKIM LINDQVIST

DOKTORAND

Rörelseterapier 
kan vara en metod
mot långvarig smärta”
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FAKTA
SEDAN HON BÖRJADE arbeta på Reumatolo-

gen 2003 har hon använt många olika typer av

frågeformulär. Några som varit med i 17 år är

de formulär som finns i PER, HAQ (frågor om

funktionsnedsättning samt Vas-skalor för trött-

het, smärta och allmänhälsa. 

– Dessa formulär har funnits med väldigt

länge, först i pappersform sedan på dator.

 Register är till nytta både för vården och för

 patienterna. De fungerar som en backup och

visar att patienten är väl omhändertagen, anser

Marie-Louise Karlsson.

Numera vet de flesta att

våra levnadsvanor påverkar

vår hälsa och att vi bör und-

vika rökning, alkohol, osund

mat och för mycket stillasit-

tande för att hålla oss friska.

Marie-Louise Karlsson

har arbetat sedan 2003 och

fick möjlighet att starta en

livsstilsmottagning 2011 på

reumatologmottagningen. 

Denna mottagning, som

erbjuder hjälp med rök -

avvänjning och ger kostråd,

är öppen för alla patienter

på reumatologen.

ör att få veta mer om levnads-

vanor hos patienter med ny -

debuterad reumatoid artrit har

Marie-Louise låtit patienter

som kommit på sexmånaders-

besök till Tidig artritmottag-

ning fylla i Socialstyrelsens

levnadsvaneformulär om tobaksbruk, fysisk

aktivitet, alkoholvanor och matvanor. 

CIRKA 100 PATIENTER har hittills svarat på

formulären, som fungerar som ett diskus-

sionsunderlag i patientmötet.

– Svaren som patienterna fyllt i utgör

ett bra underlag för diskussion. Vi tittar

gemensamt på det de har fyllt i och pratar

om vilka eventuella förändringar de behö-

ver göra, säger Marie-Louise som just nu

sammanställer data från dessa 100 fråge-

formulär. Resultatet ska användas som

 underlag för att utveckla levnadsvane -

arbetet på reumatologmottagningen.

– För att få fram bra statistik är det är

viktigt att ha strukturerade, välformule-

rade enkätfrågor, betonar hon.

– Vi använder resultaten även vid

uppföljningar. De hjälper oss att följa ut-

vecklingen under pågående behandling

och att ha löpande diskussioner med

 patienten. Har något ändrats, fungerar

medicinen, har hon eller han slutat röka,

gått ned i vikt med mera?

Sammanställningen av patient -

enkäterna om levnadsvanor och tidig

RA beräknas vara klar under 2020. ›

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter

kan lägga in data på sjukdomsspecifika

mått, bland annat muskelfunktion, som

kompletteras med patientens egen registre-

ring och utgör grunden till den rehabilite-

ring som sätts in. Rehabiliteringsinsatser

såsom handträning, muskuläruthållighets-

träning och konditionsträning kan registreras

och följas över tid i registret. ›

ag åker runt i landet och

 inspirerar mina kollegor att

börja registrera sitt rehabi lite -

ringsarbete med patienterna

och nu börjar det komma in

data.

Malin Regardt har arbetat

i sitt yrke i mer än 20 år, främst med myosit-

patienter. Efter att ha genomfört en studie

och skrivit en avhandling om hur hand-

funktion påverkar det dagliga livet fick

hon för fem år sedan uppdraget att sätta

ihop en så kallad rehabiliteringsmodul.

– JAG FICK IN EN LÅNG lista på olika typer

av behandlingar som utförs på reumatolog-

kliniker runt om i landet, bland annat

hand- och muskelträning, säger Malin

som idag är FoU-ansvarig inom Hälso -

professioner på Karolinska Universitets-

sjukhuset och processledare för Nationella

Program Området reumatiska sjukdomar.

– Det finns varierande vana och

 rutiner för arbetsterapeuter och fysio -

terapeuter i landet att föra in data i

 kvalitetsregistret och det är naturligtvis

helt frivilligt att vara med. 

– JAG FÖRSÖKER FÖRMEDLA nyttan med

att föra in data i registret, bland annat blir

det ju mycket enklare att följa patientens

utveckling över tid. Man kan använda sig

av PER för att på så vis börja mäta patien-

ternas rapportering och det man gör på

ett strukturerat sätt.

– Jag vill få mina kollegor att inse att det

finns ett värde i att föra in data i registret

och jag är övertygad om att de flesta av

mina kollegor ser potentialen, säger hon

och tillägger att det är viktigt att ett register

ska vara enkelt att använda.

– Det ska vara värt att ta sig tid att

 registrera och var och en ska känna att de

har nytta av detta i jobbet.

I Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ)

finns numera en särskild översikt för rehabili-

tering. Den luckan gör arbetsterapeuten och

forskaren Malin Regardt sedan något år sitt

bästa för att arbetsterapeuter och fysiotera-

peuter ska använda och fylla med innehåll. 

J

F

Jag inspirerar
mina kollegor att
börja registrera
rehabiliterings-
arbetet med 
patienterna”

MARIE-LOUISE KARLSSON
Biträdande universitetssjuksköterska

100 patienters enkätsvar ett bra
underlag för diskussion om livsstil”

MALIN REGARDT

ARBETSTERAPEUT & FORSKARE
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Det känns alltid
jättebra efter träningen”

Vänd >>
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När hon var så trött att hon

inte orkade stiga av bussen

och de konstiga utslagen

inte försvann blev det dags

för Charlotta Beck att gå till

doktorn. Efter omfattande

utredningar fick hon 

diagnosen dermatomyosit

2018. Idag är hon på bätt-

ringsvägen och tycker att

det är naturligt för en 

patient att bidra till forsk-

ningen genom att vara 

med i register.

tt fylla i enkäter är ett sätt

att dra sitt strå till stacken,

för mig känns det självklart

att hjälpa till, säger Charlotta

Beck, som fyller 61 till

våren och är bosatt i Nacka.

Hösten 2017 började

hon känna sig onormalt trött.

– Jag orkade absolut ingenting, det var

obegripligt. Samtidigt fick jag utslag på

bröstet och i nacken, säger hon och berättar

att hennes mamma har psoriasis. 

HON FICK INGEN RIKTIG diagnos av hud-

läkaren men när hon i samband med en

skidresa med dottern på sportlovet insjuk-

nade i en svår lunginflammation började

diagnosbilden klarna.

– Förutom hudutslagen som inte gick

över var jag andfådd och muskelsvag och

jag hade ingen riktigt bra balans längre. 

Efter omfattande utredningar på vård-

centralen remitterades hon till KS som

snabbt fastställde diagnosen dermato -

myosit med lungpåverkan i maj 2018.

– Sedan dess har jag blivit behandlad

med olika mediciner men jag har inte

 svarat så bra på dem. Nu har jag dock

 lyckats kämpa mig tillbaka till jobbet på

50 procent, säger Charlotta som är webb-

ansvarig på Swedbank och kan sköta en

stor del av jobbet hemifrån.

Den dåliga balansen gör att hon har

svårt att gå och hon ramlar ofta. 

– Jag kan inte gå fort längre men jag är

på bättringsvägen nu och har blivit star-

kare. Mina hudutslag har äntligen läkt och

jag tränar tre gånger i veckan, på gymmet

och i bassängen. Det känns alltid jättebra

efter träningen.

Charlotta har en svårbehandlad form

av dermatomyosit och går på kontroll

 varannan månad. Hon är med i en sluten

Facebook-grupp där patienter kan utbyta

erfarenheter med varandra.

– Det är ett jättebra forum, säger hon. ›

ag försöker att vara påläst när

det gäller min sjukdom. Det

har varit en nödvändighet för

att kunna hantera den. Att vara

med i studier är självklart, man

vill ju göra det man kan för att

hjälpa till, säger Jan Berndtsson

som bor i Nacka och har arbetat som marin-

ingenjör inom Försvarsmakten under

många år.

Han kommer ursprungligen från Göte-

borg och läste under början av 80-talet

skeppsteknik på Chalmers. Och det var i

samband med en lång och ansträngande

studieresa till Asien med en följande tenta-

period som hans sjukdom debuterade.

– DET VAR EFTER flera hektiska veckor

med för lite sömn som de första symptomen

kom. Förutom att jag var otroligt trött fick

jag en röd fläck på stortån och utslag på

både knäna och handens ovansida, berättar

han.

Den hudläkare han gick till konstate-

rade atopiskt eksem och ordinerade en

salva som lindrade lite. Ett år senare började

Jan känna att hans muskler blev svagare och

svagare.

– När jag tränade på gymet sprack

plötsligt bröstmuskeln och jag hade blivit

så svag att jag inte orkade ta mig upp från

golvet. Min syster läste till läkare då och

när jag bläddrade i hennes studieböcker

hittade jag en sjukdom som beskrev de

 besvär jag hade – dermatomyosit.

Men när han gick till en docent på

Sahlgrenska för att få sin misstänkta dia-

gnos bekräftad fick han det något märk-

liga svaret:

Nej, det kan det inte vara, det är ju en

allvarlig sjukdom. På hudkliniken tyckte

de att jag var för stark när de testade min

handstyrka.

Någon månad efter detta, när Jan var

27 år gammal och kraftigt försvagad, fast-

ställdes diagnosen dermatomyosit.

– Jag blev inlagd på hudkliniken under

tre-fyra veckor och trots att diagnosen inte

kom som en överraskning blev jag ändå

chockad när en konsulterad lungläkare

sade att jag nog inte skulle ha några större

projekt inplanerade i framtiden. Jag trodde

verkligen att jag skulle dö där och då, be-

rättar han och tillägger att dermatomyosit

var en dödlig sjukdom på den tiden. 

EFTER SJUKHUSVISTELSEN blev han över-

förd till Reumatologen på Sahlgrenska.

Så småningom blev han bättre, han

byggde upp sin muskelstyrka och slutförde

sina studier med civilingenjörsexamen och

mariningenjörsexamen på Sjökrigsskolan.

– Jag skulle ha gått en dykarkurs men

klarade inte lungröntgen. De upptäckte att

jag hade en inflammation i lungorna,

säger han och berättar att höga kortison-

doser och sjukgymnastik fick honom att

må ganska bra under några år.

Efter att ha fått anställning på Berga

flyttade han till Stockholm 1989 och sedan

dess har han deltagit i olika studier.

– Jag har alltid varit helt öppen med

min sjukdom och kunnat jobba 75 procent

under de senaste 15 åren. Tack vare effektiv

behandling och träning tre-fyra gånger i

veckan har jag lyckats hålla sjukdomen

i schack i mer än 30 år. Tyvärr har de

 skrotat vattengympan på NKS men jag

tränar i bassängen och på gymet på Nacka

Rehabcenter idag. 

– NÅGOT SOM HAR hjälpt mig enormt

mycket är de träningsresor till Teneriffa

som jag har gjort varannan vinter. Att träna

dagligen under fyra veckor i ett behagligt

klimat är mycket hälsobefrämjande, effek-

ten sitter i länge genom att man bland

annat orkar träna mer intensivt när man

kommer hem, säger Jan, som nu är pen-

sionär på heltid.

Att vara med i register och delta i studier

är som sagt inget nytt för honom.

– Jag har alltid känt att mina data är

i trygga händer på KS och är mycket nöjd

med den behandling jag får idag, låg daglig

kortisondos i kombination med ett biolo-

giskt läkemedel. ›

A

J
CHARLOTTA BECK

60 år, WEBBANSVARIG
Det känns självklart att fylla

i enkäter och hjälpa till med registren”

Ordet veteran betyder bland annat ”en person med stor

 erfarenhet från ett visst område”. Och att kalla Jan Berndts-

son, född 1958, för en veteran inom sitt sjukdomsområde

dermatomyosit är ingen överdrift. Han har levt med sjuk -

domen i 35 år och är även en veteran när det gäller att

 medverka i studier och register.

JAN BERNDTSSON

62 år, F D MARININGENJÖR

Jag har alltid känt att mina data
är i trygga händer på KS och är
mycket nöjd med behandlingen”
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ristina, som är född 1952,

är född och uppvuxen

utanför Nynäshamn. Hon

bor i anslutning till familje-

gården som nu brukas av

hennes bror.

– Har man hus och

tomt sitter man sällan still. Min bror är

också tacksam för lite avlösning ibland

så jag fortsatte med mitt relativt fysiska

liv trots mina besvär. 

HENNES BESVÄR BÖRJADE runt 1992-93

men det dröjde några månader innan

man förstod att hennes sköldkörtel inte

fungerade som den skulle.

– Läkaren uppfattade mig hela tiden

som en orolig person och skrev ut 

lugnande läkemedel men jag är inte alls

den typen. Orsaken var att det var svårt

att hitta rätt dosering av Levaxin. Det

kan ta tid att få bukt med sköldkörtel-

problematik.

FÖR DRYGT SEX ÅR sen började hon

plötsligt få värk i fingrarna. Detta efter

en klämskada i ena handen. Sedan även

i fötterna. Även där tog det flera måna-

der att få korrekt diagnos – RA – men

efter att ha testat olika behandlingar

mår hon idag bra.

Däremot har det varit olika läkare

under tiden vilket har varit jobbigt. Nu

har jag dock haft samma läkare de sista

18 månaderna.

– Jag får ett biologiskt läkemedel

sedan i somras och det fungerar bra till-

sammans med en daglig låg dos korti-

son. 

– Numera har jag inte problem med

trappor, säger Kristina och berättar att

hon inte är ensam i sitt grannskap om

att ha både sköldkörtelproblem och RA.

– Det är så märkligt men fem av

mina grannar, alla kvinnor, har problem

med sköldkörteln. Två av dem har även

RA. Hur kan man förklara något sådant,

undrar hon.

KRISTINA SOM ÄR PATIENT hos Kristin

Waldenlind har även medverkat i en

 studie för utvärdering av nytt läkemedel

i samband med att hon fick diagnosen

RA.

– Tyvärr svarade jag inte på läke-

medlet men jag anser ändå att det är

viktigt att försöka vara delaktig i sökan-

det efter nya läkemedel. ›

SPECIAL  Register >>

Kristina Pettersson bor på landet
och är van vid ett rörligt liv trots
att hon har både RA och sköld-
körtelproblem.

Läkaren uppfattade 
mig som en orolig 

person och skrev ut 
lugnande medel”

En dag orkade Kristina Pettersson inte längre köra en

skottkärra med ved. Hon hade dessutom länge varit

onormalt trött, haft hjärtklappning och en orolig mage.

Läkare skrev ut magkatarrsmedicin i första skedet.

– De trodde att jag mådde psykiskt dåligt men det

 visade sig vara problem med sköldkörteln, säger Kristin,

som ett antal år senare även fick diagnosen RA och nu

behandlas för båda sjukdomarna.

K

/VÄND
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KRISTIN WALDENLIND
NYBLIVEN REUMATOLOG

Kristin Waldenlind har bara varit färdig specialist

sedan sommaren 2019 men har redan hittat ett

ovanligt och spännande forskningsområde: Finns

det ett samband mellan RA och sköldkörtelsjuk-

dom?

– Mina studier som baserar sig på det nationella

kvalitetsregistret SRQ visar på ett klart ja. Sköld -

körtelproblem verkar vara nästan dubbelt så vanliga

hos RA-patienter.

ristin Waldenlind gjorde hela

sin ST-tjänstgöring på reuma-

tologen i både Solna och

Huddinge och sedan i juli

2019 kan hon titulera sig

 reumatolog. Under specialist -

utbildningen uppmuntras ST-

läkarna på reumatologen att komma igång

med ett forskningsprojekt och Kristin nap-

pade på ett förslag från professor Johan

Askling, som är reumatolog och

 epidemiolog.

Han hade reagerat på att många RA-

patienter också hade sköldkörtelbesvär.

Det var med andra ord ett kliniskt rele-

vant forskningsprojekt som väckte mitt

intresse direkt.

SAMSJUKLIGHET HOS PATIENTER med RA

är inte ovanligt. Det finns en ökad risk för

till exempel hjärt/kärlsjukdomar men

sambandet med autoimmun sköldkörtel-

sjukdom (hypotyreos och hypertyreos) är

hittills inte ordentligt utrett.

– Det förvånar mig att detta område

är så lite studerat. Båda sjukdomarna är

autoimmuna, det finns gemensamma risk-

gener och båda är vanligare hos kvinnor,

säger Kristin som har inkluderat cirka

9000 patienter ur SRQ (Svensk reuma -

en störning i sköldkörtelfunktionen. 

– Därför är det viktigt att vara observant

för ledbesvär hos nya sköldkörtelpatienter,

att få ut tydlig information till primärvården

om risken för samsjuklighet, fastslår hon. Vi

screenar redan för detta här på kliniken.

– Det omvända sambandet, att RA leder

till sköldkörtelsjukdom, existerar också men

är mindre vanligt.

– I vår första studie såg vi att risken av

utveckla sköldkörtelsjukdom snarare var

lägre än förväntat efter RA-diagnos. Detta

är något vi ska undersöka närmare i en

kommande studie. 

KRISTIN HAR NYLIGEN inlett en fortsätt-

ningsstudie som undersöker om det är

någon skillnad i sjukdomsaktivitet och

 behandlingssvar hos RA-patienter med

sköldkörtelsjukdom jämfört med de RA-

 patienter utan denna samsjuklighet. 

– Vi har bland annat använt oss av den

skattning som patienten själv gör i SRQ

såsom allmän hälsa, smärta och funktions-

nedsättning för att värdera sjukdoms -

aktiviteten. Att patienterna gör sin egen

registrering av hälsorelaterade mått i SRQ

är väldigt värdefullt och är grunden till att

kunna göra denna typ av studier. ›

SPECIAL  Register >>

K

Sköldkörtelproblem verkar
vara nästan dubbelt så vanliga 
hos RA-patienter”

tologis kvalitetsregister) i sin första studie

som hon påbörjade 2016.

– SRQ, där alla patienter är avidenti-

fierade, är grunden i min forskning men

jag har även länkat till andra nationella

 register. För att få tillgång till register och

godkännande från etikkommittén måste

man ha en tydlig forskningsplan och en

klar hypotes, förklarar hon. 

– Min hypotes var: Kan autoimmun

sköldkörtelsjukdom påverka RA och vice

versa? 

ATT RA OCH ANDRA reumatiska sjuk domar

verkar påverkas av olika hormonella för-

ändringar är ingen nyhet. Vissa reumatiska

sjukdomar kan till exempel antingen för-

värras eller lindras i samband med gravi-

ditet och/eller menopaus.

– Sköldkörtelsjukdom och RA är två

autoimmuna tillstånd som kan ge liknande

symtom och även en påverkan på sköld-

körtelns hormon verkar kunna finnas vid

båda tillstånden, säger Kristin som i sin

studie har tittat på nydebuterade RA-

 patienter som fått behandling.

– Det verkar som att det är vanligare att

sköldkörtelsjukdom kommer först, sedan

RA. Det tycks med andra ord finnas en

ökad risk för att utveckla RA om man har



272020/21 REUMAgazin26 REUMAgazin 2020/21

— Vi är ofta en både gömd och glömd

grupp men atopiskt eksem är en större

sjukdom än man kan tro. Det är så

 mycket kunskap som behöver spridas,

säger Sophie Vrang, ordförande i patient-

föreningen Atopikerna och ledamot

i styrgruppen för det nystartade nationella

kvalitetsregistret SwedAD för system -

behandlade patienter med atopiskt eksem.

ophie Vrang, som är sjuk -

sköterska, arbetar idag med

vårdutveckling och imple-

mentering inom Region

Stockholm.

Hon har själv atopiskt

eksem och för snart två år

sedan började hon fundera på att starta

en patientförening för denna sjukdoms-

grupp.

– Trots att det är så många människor

som lider av atopiskt eksem har det märk-

ligt nog inte funnits någon egen patient -

organisation. Jag kände att det saknades

en samlad plattform med fakta baserade

på vetenskap och evidens och tog kontakt

med Astma-och Allergiförbundet som har

17 000 medlemmar, varav många sannolikt

har en samsjuklighet i form av atopiskt

eksem.

– DET FINNS IDAG cirka tre gånger fler

personer som lider av atopiskt eksem än

psoriasispatienter, påpekar hon.

I maj 2018 startade hon patientorgani-

sationen Atopikerna som fungerar som en

underförening till Astma-och Allergiför-

bundet men som enbart arbetar med

 frågor kring atopiskt eksem.

– Idag har vi drygt 120 medlemmar

och vi är huvudsakligen aktiva via vår

hemsida, på sociala medier och genom

 föreläsningar på olika håll i landet.

– DET VIKTIGASTE för oss är att vara en

kraft och utgöra en samlad röst i vårt

 påverkansarbete för en jämlik vård där

livskvalitet, egenvård och kunskap står i

fokus. Vi arbetar också för att det ska tas

fram gemensamma nationella riktlinjer,

ett vårdprogram, för behandling av

 atopiskt eksem. Idag är vården i landet

inte jämlik, det finns stora skillnader i hur

eksem behandlas i olika delar av landet,

framförallt i primärvården. Ofta saknas

tillräcklig kunskap om behandling av

 atopiskt eksem vilket riskerar att männi-

skor går runt underbehandlade. Dessvärre

fastnar vissa i primärvården eftersom de

trots behov inte remitteras till specialist-

vården.

– Vi gör den här resan i armkrok med

professionen, det är ett måste för att få

långsiktiga resultat i vården och god

 behandlingseffekt, säger Sophie, som är

med i styrgruppen för SwedAD.

– TACK VARE DETTA register som vi hop-

pas ska få en hög täckningsgrad i landet

får vi möjlighet att systematiskt mäta

 behandlingsresultat, men även frågor som

rör risk för psykisk ohälsa, klådintensitet

och samsjuklighet bland atopiker.

I takt med att det kommer ut fler

 biologiska läkemedel för atopiskt eksem

på marknaden kommer också forskningen

att intensifieras hoppas hon.  ›

Mer info www.atopikerna.se

Vi vill vara en
samlad röst och 
få fram nationella
riktlinjer för 
behandling av 
atopiskt eksem”

SPECIAL  Register >>

S
SOPHIE VRANG
ATOPIKER, SJUKSKÖTERSKA

/VÄND
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 födoämnesallergier.

– Det finns också kopp-

lingar till bland annat depres-

sion, hjärt/kärlsjukdom

ADHD och en ökad själv-

mordsrisk hos patienter med

svår AD. Dels mår man dåligt

av att ha klåda och dels kan

den långvariga inflamma -

tionen påverka andra organ

i kroppen. 

ETT TALESÄTT som hon menar

inte alls är taget ur luften är att

huden är själens spegel. 

– Huden kan ofta avspegla hur man

mår. Men trots att huden är kroppens stör-

sta organ har hudsjukdomar inte alltid rik-

tigt tagits på ”allvar”, de kan beskrivas som

den glömda och gömda folksjukdomen,

anser Maria Bradley och betonar att AD-

 patienter i undersökningar uppger en sämre

livskvalitet än till exempel psoriasis, RA-

 patienter och diabetiker. ›

Mer info www.swedAD.nu

n av orsakerna till att ett

 kvalitetsregister dröjt så länge

är att det inte förrän nu varit

möjligt att behandla – och

följa- AD-patienter med

 biologiska läkemedel.

– Det nya läkemedel som

vi nu kan erbjuda patienter godkändes

först för ett år sedan. Nu är det många fler

på gång vilket ökar behovet av

ett register.

– I SwedAD finns bara

systembehandlade patienter

där vi nu kan följa behand-

lingssvar och eventuella

 biverkningar på ett systema-

tiskt sätt, förklarar derma -

tologen Maria Bradley som

är en av de läkare som har

skapat registret och även är

 registerhållare.

– VI ÅKER RUNT PÅ OLIKA kliniker, även

privata, i landet nu för att visa hur registret

fungerar och uppmana dem att  ansluta sig

till SwedAD. 

Omkring 20 procent av barn i Sverige

har AD. Motsvarande siffra för

vuxna är mellan tre och tio

procent. AD är en betydligt

vanligare sjukdom än till

 exempel psoriasis.

– I registret finns barn från

åtta år och uppåt, säger Maria

Bradley som – ser SwedAD

som ett verktyg för att öka

kunskapen om

AD och på sikt

ge förutsätt-

ningar för en

mer jämlik vård.

– Det är långa

väntetider i landet för att

komma till en hud läkare. Ett

kvalitetsregister kan fungera

som ett beslutsstöd när det

gäller att bedöma om det är

rätt patienter som får be-

handlingen och om den har

effekt. Det blir dyrt om fel patienter be-

handlas och det är även synd om  patienter

som trots behov inte får behandling.

Samsjuklighet är vanligt hos AD-

 patienter. Vanligast är astma, hösnuva och
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De flesta stora sjukdomsområden har numera nationella

kvalitetsregister. Men trots att atopiskt dermatit/eksem

(AD) är en stora folksjukdomarna dröjde det fram till förra

året innan AD fick ett nationellt kvalitetsregister. SwedAD

som kom igång för ett halvår sedan har nu ett hundratal

registrerade patienter med AD.

MARIA BRADLEY
Professor, överläkare

Trots att huden är kroppens 
största organ har hudsjukdomar
inte alltid riktigt tagits på ”allvar”

SOPHIE VRANG
har startat en 

patientförening för
atopiker. Läs mer på

sidorna 26-27.

SPECIAL  Register >>

E
20 procent
av barn 
i  Sverige 
har

atopiskt
eksem
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2017, när Jenny arbetade på ett globalt

läkemedelsbolag, kom hon i kontakt med

det som skulle bli appen ELSA.

– DET FANNS EN första version som jag inte

gillade riktigt men i april 2019 hoppade jag

på jobbet efter givande dialoger med bland

annat Sofia Svanteson som är VD och med-

grundare till ELSA och den som har varit

med om att utveckla en rad olika E-tjänster.

– Nu handlar det om att få gång ELSA

ordentligt i nära samarbete med använ-

darna och vården. Vi har ganska många

nedladdningar och omkring 300 regel-

bundna användare. 

– I ELSA frågar vi inte om kön eller

ålder, bara om hur sjukdomen rör sig och

örst Jenny Christenssons egen

historia. Hon är född i Solna

1972 och fick diagnosen RA

1995.

– Jag pluggade till tand -

tekniker i Oslo 1994 när sjuk -

domen bröt ut på en resa dit.

Jag hade haft lite ont i knäna tidigare men

nu kunde jag plötsligt inte få på mig skorna

efter flyget. Mina fötter gjorde fruktansvärt

ont, det kändes som att gå på glas, säger

Jenny och berättar att hennes mamma har

RA.

– Hon har dock en mindre aggressiv

form. Jag brukade få svåra skov som slog ut

allt och tyvärr tog det lång tid innan jag fick

rätt behandling och rätt hjälp. Först efter

fem jobbiga år sattes det in ett biologiskt

 läkemedel och det kändes som att få livet

tillbaka, plötsligt kunde jag gå obehindrat

igen.

Efter några år bytte hon medicin och

idag mår hon hyfsat bra.

– Det mullrar lite i kroppen och jag har

ständigt ont i en axel och ena handleden

men det är ok. Det svåraste att komma till-

rätta med är tröttheten, jag kan bli helt galet

trött ibland.
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Med appen ELSA kan 
man göra mycket för att 
påverka sin sjukdom

Det är ingen slump att appens namn

ELSA rimmar på hälsa och det är heller

ingen slump att Jenny Christensson

som själv har RA sedan 1994 arbetar

med den.

– Jag tar hjälp av mina egna erfaren -

heter för att utveckla ELSA ytterligare.

Vi vill få många att förstå vikten av

 livsstilsförändringar och visa att 

man kan göra mycket själv för att

 påverka sin sjukdom.

Om ELSA-projektet >>

F
”Jag har ständigt 
ont i en axel och ett
knä, men det är ok” 

JENNY CHRISTENSSON
ELSA-utvecklare

FORTS >>
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om de livsstilsförändringar som kan ge

 hälsovinster över tid. Vi mäter smärta,

 trötthet och välbefinnande. Sådant fyller

man även till viss del i PER före läkarbesöket,

men detta blir ju bara av i samband med en

fysisk vårdkontakt. Många patienter fyller

i PER så sällan som vartannat år, trots att

dessa data borde vara basen för samtalet

med doktorn, ett givet diskussionsunderlag,

anser Jenny och påpekar att all information

i ELSA ägs av patienten, inga data lämnas ut

utan godkännande av patienten.

TANKEN MED VERKTYGET är att man via

särskilda prediktionsalgoritmer ska kunna

följa sin sjukdomsutveckling och jämföra

sig med befintliga forskningsdata. 

– Så att man helt enkelt vet att man är

på rätt spår eller om någon förändring

 behöver göras till exempel i den aktuella

 behandlingen.

RA-PATIENTER ÄR ELSAS första riktade

 målgrupp, säger Jenny och tillägger att det

är erkänt svårt att få människor att ändra

sin livsstil. 

– Det är för tidigt att säga om ELSA

fungerar bättre än konventionell terapi,

men vi har redan sett en minskning av

 rapporterad trötthet och smärta. Vårt mål

är att få folk att våga prova förändringar

som att sluta röka, äta mindre rött kött med

mera.  Små förändringar kan ge stora vinster.

Det GÅR att påverka sin sjukdom.

ELSA ÄR SKAPAT FÖR DIG

som lever med Reumatoid

Artrit (RA). 

• Vårt mål är att hjälpa dig att

hitta ditt eget sätt att hantera

sjukdomen för att må så bra

som möjligt.

ANVÄND ELSA FÖR ATT:

• Bättre förstå din RA–följ hur

du mår över tid och se hur

olika faktorer (som fysisk

 aktivitet och medicinering)

kan påverka och samverka.

• Förbättra kommunikationen

med vårdpersonalen. Du kan

till exempel visa historiskt

hur du mått under en period

och använda dig av anteck-

ningsfunktionen.

• Du hittar Elsa i App Store

eller Google Play, sök på 

”elsa science”. Kika även in

på www.elsa.science 

Om ett år tror Jenny att ELSA ska ha

många fler användare både i Sverige och

 internationellt.

– Vi tror faktiskt att ELSA kan bli hur

stort som helst framöver, avslutar Jenny. ›
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<< Om ELSA-projektet 

Det går att påverka sin sjukdom, små förändringar kan ge stora vinster, säger Jenny Christensson som arbetar med Elsa-appen.

“Vårt mål är att få
folk att våga prova 
förändringar som 
att sluta röka 
och äta mindre 
rött kött” 

FAKTA/ ELSA

/VÄND/VÄND
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FORSKNINGS-,  UTBILDNINGS-  OCH UTVECKLINGSRÅD
INOM REUMATOLOGI, 
KAROLINSKA 
UNIVERSITETSSJUKHUSET

JON LAMPA

ANCA CATRINA

MARIE WAHREN HERLENIUS                                     

PER-JOHAN JAKOBSSON

JOHAN ASKLING                                             

IOANNIS PARODIS                                                         

KRISTIN WALDENLIND                                                  

LOUISE EKHOLM                                                          

VIVIANNE MALMSTRÖM

ELISABET SVENUNGSSON

IVA GUNNARSSON

LEDNINGSGRUPP 
INOM REUMATOLOGI, 

KAROLINSKA 
UNIVERSITETSSJUKHUSET

JON LAMPA

HAMED REZAEI

CHRISTINA DORPH

OLA BÖRJESSON

LOUISE EKHOLM

ANCA CATRINA

ANNA-KARIN OLOFSSON

HELENE BRODIN-RHEINDORF

34 REUMAgazin 2020/21 

– VID REUMATOLOGKLINIKEN

 utbildar vi ett relativt stort antal

 blivande reuma tologer, så  kallade

ST-läkare (läkare under specialist -

utbildning). Under senare år har vi

glädjande nog sett att reumatologi

är en populär specialitet bland unga

läkare och att många duktiga läkare

söker de ST-läkartjänster som vi ut-

lyser för utbildning av reumatologer.

Framgångar i forskningen och ut-

vecklingen av nya läkemedels -

behandlingar har säkert haft en stor

betydelse för att göra specia liteten

mer populär bland unga läkare. 

– VI ERBJUDER ALLA ST-läkare

 möjlighet att medverka i forsknings-

projekt och många  genomför ofta

en forskarutbildning parallellt med

sin specialistläkarutbildning. Det

är också mycket roligt att vi

har kunnat rekrytera flera

duktiga läkare som är utbild-

ade i andra länder. Denna

internationalisering breddar

kunskap och förhållnings-

sätt och sprider en positiv

 atmosfär på  kliniken. ›

INFO/ 
INGRID LUNDBERG
PROFESSOR, 
ÖVERLÄKARE

FAKTA/
ST-utbildning

Kärleken tog honom till Stockholm och
kärleken till reumatologi har hållit honom
kvar. Göteborgaren och ST-läkaren Viktor
Molander har några år kvar innan han blir
färdig specialist men han har redan sin
uppfattning klar:

– Reumatologi är en dold skatt för
 läkare, det borde framgå bättre under
grundutbildningen.

IDAG HYLLAR HAN det medicinska område

han valt som specialitet men det var långt

ifrån självklart att den idag 34-årige Viktor

Molander skulle slå in på denna bana.

– Jag hade vikarierat på lungmedicin,

på akuten och inom psykiatrin när denna

ST-tjänst på Reumatologen dök upp. Det

var väldigt lite fokus på reumatologi under

både läkarutbildningen och AT-tjänst -

göringen så jag visste faktiskt inte mycket

om den fantastiska utveckling som denna

specialitet genomgått de senaste 20 åren,

säger han.

– Det var onekligen en brant inlärnings-

kurva i början med så mycket att lära sig.

Som tur är finns det alltid äldre kollegor

som kan hjälpa till. Nu förstår jag varför

ST-läkare inte kan ta så många beslut själva

i början. Detta är ett medicinskt område

man ska vara ödmjuk i eftersom det är så

komplext.

NU ÄR VIKTOR SNART inne på sitt fjärde år

och nu har han börjat bli varm i kläderna.

Efter att ha tillbringat tre månader på tidig

artrit-mottagningen blev han intresserad av

att fördjupa sig mer i bilddiagnostik.

– Jag har ett särskilt intresse för ultra-

ljud men samtidigt vill jag behålla en bred

kompetens. Jag gillar nämligen hela spektrat

av detta sjukdomsområde, säger han och

tillägger att jakten på att hitta ”sanningen”

vid en oklar diagnos är särskilt spännande.

Han säger själv att en reumatolog är

raka motsatsen till exempelvis en narkos -

läkare.

– VI BEHANDLAR MÄNNISKOR med kro-

niska sjukdomar vilket innebär att vi träffar

patienterna ofta under lång tid. Det passar

mig bra att ha långa patientrelationer. Jag

tycker det är kul och givande med många

möten. Ju större kännedom man får om

personen, desto enklare kan man lösa

 problem, säger Viktor som beskriver sig

som nyfiken och genuint intresserad av

människan bakom sjukdomen.

Ett krav under ST-utbildningen är att

göra ett vetenskapligt arbete, det vill säga

att hitta ett forskningsprojekt.

– Det är en bra ”prova på möjlighet”

och en språngbräda in i forskningen. Jag

håller på med registerforskning, från bland

annat SRQ, och undersöker sambandet

mellan ledgångsreumatism och venösa

blodproppar. Och jag ska precis

 registrera mig som

doktorand. ›

ST-LÄKARE
VIKTOR MOLANDER

Reumatologi 
är en dold 

skatt för läkare


