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Regionala vårdprogram i region
Stockholm
I region Stockholm arbetar vi samlat kring medicinska områden inom sakkunnigstrukturen med syfte att patienter, vårdgivare och beställare ska mötas för att
forma en god och jämlik vård för länets invånare. Kunskapen om den goda vården
ska vara gemensam, tillgänglig och genomlysbar samt bilda grund för bättre beslut
i vården.
De regionala vårdprogrammen ska vara ett stöd för hälso- och sjukvårdspersonal i
det praktiska vardagsarbetet och ett kunskapsunderlag för att utveckla och följa upp
vårdens innehåll och kvalitet.
Arbetet bedrivs inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i samverkan med
sakkunnigorganisation, vårdgivare och beställare. Patientorganisationer
medverkar också i arbetet. Detta arbete sker inom ramen för det som kallas
Kunskapsstyrning i region Stockholm – Gotland.
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod
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Förord
De reumatiska sjukdomarna är kroniska och omfattar sjukdomsgrupper som är relativt
vanliga. Alla kan drabbas av reumatisk inflammatorisk sjukdom, såväl kvinnor som män,
ung som gammal.
Det regionala vårdprogrammet för reumatiska sjukdomar framhåller vikten av att patienten
så snabbt som möjligt kommer till rätt vårdform och ges möjlighet att vara delaktig i sin egen
sjukdoms bedömning, behandling och utvärdering. Tidig diagnostik och behandling är viktigt
för att minska risken för funktionsnedsättningar och komplikationer.
Innehållet omfattar antireumatiska behandlingar och inte minst läkemedel. Dessa kan vara
kostsamma men samtidigt hälsoekonomiskt försvarbara då de ofta är mycket effektiva och
återger patienten funktion, livskvalitet och arbetsförmåga.
Betydelsen av sunda levnadsvanor framhålls för att förebygga och begränsa sjukdomens
negativa effekter. Vidare betonas behov av säkerställd fortsatt kunskapsutveckling inom
reumatologin genom patientnära forskning och utbildning.
Vårdprogrammets innehåll baseras på omfattande klinisk erfarenhet och så långt som möjligt
på vetenskaplig evidens. Det kommer att ge vårdgivare i Stockholmsregionen ett bra stöd
genom underlag och konkreta rekommendationer för tidig upptäckt, utredning och vård av
vuxna patienter med säkerställd – eller misstänkt – reumatisk inflammatorisk sjukdom.
Detta regionala vårdprogram, som är en uppdatering av tidigare utgåva från 2017, är ett
angeläget dokument för att tydliggöra vårdprocesser och remitteringsvägar inom länet och
därmed erbjuda alla invånare med reumatisk sjukdom en jämlik och god vård.
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Ordförande SMR
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Inledning
Bakgrund
Inflammatoriska reumatiska sjukdomar består av tre olika sjukdomsgrupper där två är
förhållandevis vanliga i befolkningen, så kallade folksjukdomar med prevalens kring 1%, det
vill säga de inflammatoriska led- respektive ryggsjukdomarna. Den tredje gruppen är mer
ovanlig, de inflammatoriska systemsjukdomarna med prevalens på promillenivå.
Gemensamt för de reumatiska sjukdomarna är att de är kroniska och att tidig diagnostik och
behandling är viktigt för att minska risker för funktionsnedsättningar och komplikationer.
För många av de reumatiska inflammatoriska sjukdomarna finns effektiva medicinska
behandlingar varav många innebär relativt höga kostnader. Det kommer årligen nya
läkemedel som bör införas evidensbaserat och där uppföljningen behöver göras på ett
kontrollerat och standardiserat sätt. Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för rörelseorganens
sjukdomar [1] utgavs 2012 och är under uppdatering. Årligen uppdaterar Svensk
Reumatologisk Förening, SRF [2] farmakologiska behandlingsriktlinjer för de vanligast
förekommande inflammatoriska reumatiska sjukdomarna. Rekommendationer för
omvårdnad och rehabilitering av dessa sjukdomar utarbetas inte av nationella
yrkesorganisationer för arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer eller sjuksköterskor, men
väl av EULAR [3] på europeisk nivå.
Reumatologisk vård är i hög grad ett teamarbete med många agerande professioner runt
patienten, såsom reumatologer (läkare), sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter
och kuratorer. Forskning, undervisning av studenter och fortbildning är hörnstenar för
fortsatt forskning i framkant och för att möjliggöra att ny kunskap implementeras som
kommer patienterna till del.

Syfte
Det övergripande syftet med ett regionalt vårdprogram för reumatiska sjukdomar i Region
Stockholm är att ge underlag och rekommendationer och därmed förutsättningar för tidig
upptäckt, utredning och optimal vård samt omhändertagande av vuxna (i region
Stockholm/Gotland) vilka har drabbats av – eller riskerar att drabbas av – reumatisk
sjukdom. Vårdprogrammet ska även sikta mot framtiden och värna om en positiv utveckling
för patientgruppen, genom pågående och kontinuerlig, aktiv forskning för bättre
patientomhändertagande, och att ny kunskap implementeras liksom att det pågår
kontinuerlig undervisning/vidareutbildning/fortbildning av studenter och
personal/vårdgivare av olika professioner.
I ett regionalt vårdprogram finns flera rekommendationer och riktlinjer som behöver
tydliggöras, såsom vårdformer vid nydebuterad och etablerad sjukdom (primärvård,
specialiserad vård och specialiserad vård vid sjukhus), med eller utan farmakologisk
behandling, riktlinjer för behandling med antireumatiska läkemedel, biobanksprovtagning
och bedömning/behandling av omvårdnads-/rehabiliteringsbehov.

Mål och Frågeställningar
Generellt mål är att diagnostik och behandling av patienter med reumatiska sjukdomar i
Region Stockholm, ska fungera och ske så bra som möjligt, samt att även framtidens
omhändertagande och reumatologiska vård ska komma att fungera optimalt.
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Mer specifika mål är:
- Att effektivt och evidensbaserat omhänderta patienter med inflammatorisk led-, ryggeller systemsjukdom i enlighet med SRF:s nationella riktlinjer [2] och EULARs
rekommendationer [3].
- Att tidigt kunna diagnostisera och behandla nyinsjuknade
- Att förhindra nedsatt funktionsnedsättning och arbetsförmåga samt att underlätta
vardagliga aktiviteter för patienten och därmed kunna öka patientnyttan med
förbättrade resultat avseende utfallsmått/indikatorer
- Att förhindra utveckling av extra-artikulära manifestationer, det vill säga förutom
symtom från leder och muskler även förhindra sjukdom och symtom från hud, ögon,
mun, hjärta, kärl, lungor, mag-tarmkanal, njurar och/eller nervsystem
- Att som en konsekvens av reumatisk sjukdom och/eller dess behandling förhindra
följdsjukdomar såsom osteoporos, hjärt-kärlsjukdom, diabetes och infektioner
- Att formulera samarbetsformer och uppföljningsrutiner vid andra parallella sjukdomar
(komorbiditet)
- Att bedriva utbildning av studenter samt vidareutbildning/fortbildning av personal
- Att kontinuerligt kunna rekrytera personal på ett positivt sätt till den reumatologiska
specialiteten
- Att värna om specialitetens utveckling och framtid avseende forskning, ny kunskap och
implementering av sådan samt att kunna erbjuda forskningsdeltagande för patienter
med inflammatorisk led-, rygg- eller systemsjukdom

Mål med tanke på patientens perspektiv
och utifrån ett personcentrerat synsätt där patientens behov och förmåga får styra

se även kapitel 4, sid 22, Patientperspektiv/patientnytta)
-

Att lindra smärta och trötthet och förbättra funktion (minskad funktionsnedsättning)
Att bibehålla eller förbättra livskvalitet och överlevnad
Att stärka patienters förmåga till egenvård
Att öka patienters intresse och kunskap om reumatiska sjukdomar
Att behålla arbete eller kunna återgå till arbetslivet och att minimera sjukskrivning
Att vara fysiskt aktiv och klara dagliga aktiviteter inom personlig vård, boende och fritid
Att sätta mål i samverkan med patienten utifrån hans/hennes perspektiv

Mål med tanke på det medicinska (vårdgivar-)perspektivet
- Att den inflammatoriska processen effektivt hålls under varaktig och god kontroll
- Att inflammationens konsekvenser elimineras, eller åtminstone begränsas så långt som
möjligt
- Att förhindra leddestruktion
- Att förhindra utveckling av extra-artikulära manifestationer, det vill säga förutom
symtom från leder, muskler och senor även symtom från hud, ögon, mun, hjärta, kärl,
lungor, mag-tarmkanal, njurar eller nervsystem
- Att förhindra nedsatt funktion och arbetsförmåga
- Att förhindra följdsjukdomar såsom osteoporos, hjärt-kärlsjukdom, diabetes och
infektioner
- Att bedriva utbildning av studenter samt vidareutbildning/fortbildning av personal av
olika professioner
- Att kontinuerligt rekrytera personal till den reumatologiska specialiteten
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- Att värna om specialitetens utveckling och framtid avseende forskning, ny kunskap och
implementering av sådan

Mål med tanke på samhällsperspektivet
- Att förbättra arbetsförmåga och minska funktionsnedsättning i befolkningen
- Att bidra till ökad BNP och minskade kostnader för sjuk- och socialförsäkringar
- Att bedriva en kostnadseffektiv vård

Målgrupp
Målgrupp för detta vårdprogram är främst kliniskt verksamma reumatologer och andra
yrkesgrupper (hälsoprofessioner) inom reumatologin såsom sjuksköterskor, fysioterapeuter,
arbetsterapeuter, kuratorer och andra medicinska specialiteter. Vårdprogrammet ger även ett
kunskapsunderlag i dialogen med beställare, regionsledning, politiker/beslutsfattare inom
hälso- och sjukvård. Patienter med reumatisk inflammatorisk sjukdom och deras anhöriga
kan även använda vårdprogrammet som ett kunskapsstöd.

Koppling till andra initiativ och projekt
- Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar [1]. Avseende
reumatiska inflammatoriska sjukdomar; AS, PsA och RA. Godkändes 2012. Ny
uppdatering kommer att ske 2019.
- EULARs rekommendationer om diagnostik och behandling [3].
- SRF:s behandlingsriktlinjer/rekommendationer [2] avseende modern reumarehabilitering läkemedelsbehandling vid AS, PsA, RA, SLE, graviditet, inför kirurgi, mm.
Dessa är i möjligaste mån evidensbaserade. Uppdateras varje år i januari av SRF.
- Reumatikerförbundens patientarbete. Reumatikerförbundet, RF aktiv nationell
patientorganisation med närmare 50 000 medlemmar [4] och i Stockholm det Lokala
Reumatikerdistriktet i Stockholms län [5] samt Reumatikerföreningen Stockholm [6].
- Regionalt vårdprogram Osteoporos (2016) [7].
- Projekt 4D Artriter [8] (del av 4D-projektet, Region Stockholm och KI),
- Processarbete Smärta/Leder [9].

Organisation och grupper för framtagande av vårdprogrammet
Huvudförfattare
Ralph Nisell, Spesak, Reumatologi Region Stockholm, Docent och överläkare vid Centrum
för Reumatologi samt Reumatologverksamheten, Karolinska Universitetssjukhuset.
e-post: ralph.nisell@sll.se

Projektledare
Inger Dahlbom, Kunskapsstyrning och stöd, Somatisk Specialistvård, Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen.
e-post: inger.dahlbom@sll.se

Arbetsgrupp vid starten, 2017
Payam Azali, överläkare, läkarchef, Reumatologkliniken, Danderyds sjukhus.
Cecilia Carlens, patientområdeschef, Patientområde gastro, hud, reumatologi,
Reumatologverksamheten, Karolinska Universitetssjukhuset (ordförande i SRF - Svensk
Reumatologisk Förening).
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Inger Dahlbom, projektledare.
Sofia Ernestam, verksamhetschef, Centrum för Reumatologi, Stockholms läns
sjukvårdsområde (SLSO).
Jon Lampa, överläkare, Reumatologverksamheten, Karolinska Universitetssjukhuset
(verksam i SRF:s arbetsgrupp för nationella riktlinjer RA – reumatologisk artrit).
Ralph Nisell, ordförande och sammankallande av arbetsgruppen, huvudförfattare
Chris Rodhner, spesam, Allmänmedicin, Stureby vårdcentral.
Saedis Saevarsdottir, överläkare, tidigare Artritflödeschef, Reumatologverksamheten,
Karolinska Universitetssjukhuset.
Eva Waldheim, sjuksköterska, vårdsak, Centrum för Reumatologi, SLSO.
Agneta Zickert, överläkare, systemflödeschef, Reumatologverksamheten, Karolinska
Universitetssjukhuset.

Arbetsgrupp vid uppdatering, 2018
Payam Azali, överläkare, läkarchef, Reumatologkliniken, Danderyds sjukhus.
Cecilia Carlens, patientområdeschef, Patientområde gastro, hud, reumatologi,
Reumatologverksamheten, Karolinska Universitetssjukhuset (ordförande i SRF - Svensk
Reumatologisk Förening).
Inger Dahlbom, projektledare.
Sofia Ernestam, verksamhetschef, Centrum för Reumatologi, Stockholms läns
sjukvårdsområde (SLSO).
Jon Lampa, överläkare, Reumatologverksamheten, Karolinska Universitetssjukhuset
(verksam i SRF:s arbetsgrupp för nationella riktlinjer RA – reumatologisk artrit).
Ralph Nisell, ordförande och sammankallande av arbetsgruppen, huvudförfattare
Chris Rodhner, spesam, Allmänmedicin, Stureby vårdcentral.
Eva Waldheim, sjuksköterska, vårdsak, Centrum för Reumatologi, SLSO.
Agneta Zickert, överläkare, systemflödeschef, Reumatologverksamheten, Karolinska
Universitetssjukhuset.

Referensgrupp
Johan Askling, överläkare/professor, Reumatologverksamheten, Karolinska
Universitetssjukhuset/Klinisk epidemiologi Karolinska Institutet.
Johan Hammarström, ombudsman, Reumatikerförbundet.
Per-Johan Jakobsson, professor, Reumatologverksamheten, Karolinska
Universitetssjukhuset (medlem i Stockholms läkemedelskommittés expertråd analgetika och
reumatologiska sjukdomar; vetenskaplig sekreterare i SRF).
Lars Kanerud, reumatologspecialist, med. dr., Reumatologmottagn. Farsta Läkarhus.
Julia Karlström, MSc, fysioterapeut, Centrum för Reumatologi, SLSO.
Caroline Liljegren, ordförande, Reumatikerföreningen Stockholm.
Åsa Lindkvist, chef/specialist fysioterapeut, Nacka RehabCentrum, SLSO.
Gunnar Ljunggren, överläkare, Analys och utvärdering, Utvecklingsavdelningen, HSF
Ulf Nyman, reumatologspecialist, med. dr., Reumatologmottagningen Utsikten.
Christina Opava, professor/fysioterapeut, FoUU forskning, Reumatologverksamheten,
Karolinska Universitetssjukhuset/Karolinska Institutet.
Malin Regardt, med. dr/arbetsterapeut, Funktionsområde Arbetsterapi och fysioterapi,
Karolinska Universitetssjukhuset.
Bitte Wallin, ledamot, Reumatikerdistriktet Stockholms län.
Madeleine Östman, verksamhetschef, Nacka RehabCentrum, SLSO (projektansvarig
Vårdprocesser smärta/leder).

Region Stockholm
-8-

Regionalt vårdprogram – Reumatiska inflammatoriska sjukdomar

Region Gotland: Thomas Kunze, Leif Ohlsson och Veronica Snoder, Visby lasarett.

Styrgrupp vid starten, 2017
Johannes Blom, enhetschef Kunskapsstyrning och stöd, Somatisk specialistvård, Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen.
Karin Skiöld, handläggare individuella vårdärenden, Avd. Särskilda vårdfrågor, Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen.

Projektägare vid starten, 2017
Kitty Kook Wennberg, avdelningschef Somatisk specialistvård, Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen.

Remissinstanser
- SMR:s specialitetsråd inom Reumatologi
- Reumatikerförbundet och Reumatikerdistriktet i Stockholm
- Reumatikerföreningen i Stockholm

Avgränsning
Detta regionala vårdprogram avser vuxna personer (från 18 år) som har – eller riskerar att
drabbas av reumatisk inflammatorisk sjukdom. Barnreumatism (JIA) tas inte upp separat
här.
Icke-inflammatoriska reumatiska sjukdomar såsom artros, oklar smärta, fibromyalgi
omfattas inte av detta vårdprogram.
Införande (implementering) av vårdprogrammets riktlinjer eller rekommendationer ingår
inte i uppdraget.

Förankring
Det regionala vårdprogrammet Reumatiska inflammatoriska sjukdomar är godkänt av
Stockholms Medicinska Råd den 19 oktober 2017.
Uppdateringen är godkänd av Stockholms Medicinska Råd den 7 februari 2019.
Företrädare för Stockholms läkemedelskommittés expertråd Analgetika och reumatologiska
sjukdomar har medverkat i framtagandet av vårdprogrammet och godkänt innehållet.

Läsanvisning
Introduktion och sammanfattning/slutsatser ger en överblick av vårdprogrammets
huvudsakliga innehåll. Övriga kapitel syftar till att fördjupa kunskapen och motivera till de
förslag som ges. Innehållet är så långt som möjligt baserat på evidens och/eller utformat mot
bakgrund av omfattande klinisk erfarenhet från flera författare. För att begränsa innehållets
volym hänvisas till andra texter, såsom SRF:s riktlinjer [2], Socialstyrelsens Nationella
riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar [1], EULARs [3] rekommendationer och Viss Vårdinformation i Stor Stockholm [10]. Även den uppdaterade (2017) svenska läroboken,
Reumatologi [11] kan rekommenderas.
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Uppdatering
Detta regionala vårdprogram är en uppdatering från tidigare version 2017.
Uppdatering skedde år 2020 avseende Socialstyrelsens nationella riktlinjer för levnadsvanor
i samband med operation.

Spridning och lansering
Spridning och lansering sker enligt separat framtagen kommunikationsplan, för vilken
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm ansvarar.

Sammanfattning och slutsatser
Bakgrund
Region Stockholmhar i denna skrift tagit fram ett
regionalt vårdprogram för de reumatiska sjukdomarna.
Vårdprogrammet har skrivits av en arbetsgrupp med
en huvudförfattare, och innehållet har diskuterats med
referensgrupp (som innefattar bland annat
patientrepresentation) och en styrgrupp.
Vårdprogrammet inkluderar de inflammatoriska led-,
rygg- och reumatiska systemsjukdomarna. Dessa
sjukdomar omhändertas traditionellt och internationellt inom det reumatologiska specialistområdet,
och för Region Stockholm är det reumatologisk
specialiserad vård i samarbete med primärvården som
förutom ansvar för diagnostik och behandling, även
har kunskaps-, utbildnings- och utvecklingsansvar för
de reumatiska sjukdomarna i Stockholms län. Detta
innebär dock inte att alla dessa patienter kontinuerligt
och alltid måste skötas hos reumatologspecialist.
Många kan omhändertas bra och tillfredsställande i
primärvården eller på annat sätt, se Viss [10].
Vården av patienter med inflammatoriska reumatiska sjukdomar har i flera avseenden
revolutionerats de senaste åren, tack vare riktade immundämpande behandlingar, tidigare
diagnostik bland annat med hjälp av ultraljud och magnetkameraundersökningar, och fokus
på remission som mål. En viktig del i behandlingen och omhändertagandet av reumatiskt
sjuka är att ge effektiv farmakologisk behandling till rätt patient vid rätt tidpunkt och att följa
upp resultatet.
Vid otillräcklig behandlingseffekt kombineras riktad och upptrappad antireumatisk
medicinering med bedömning och behandling av reumasjuksköterska, fysioterapeut/
sjukgymnast, arbetsterapeut och/eller kurator, eventuellt i ett interprofessionellt teamarbete.
Vid behov sker bedömning också av andra medicinska specialiteter.
De kriterier som används för klassificering av diagnoserna, och de utfallsmått som bör
följas (till exempel sjukdomsaktivitetsmått såsom DAS28, BASDAI, ASDAS, SLEDAI,
funktionsmått såsom HAQ samt subjektiva VAS-symtomskattningar), finns i vårddokumentationssystemet Svensk Reumatologis Kvalitetsregister, SRQ [12]. Där finns tillgång

till beslutsstöd som kan och bör användas online i realtid vid varje besök, inklusive patientens
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egen registrering (PER) av patientrapporterade utfallsmått (PROMs), för uppföljning samt
effekt och säkerhet av läkemedelsbehandling, omvårdnad och rehabilitering.
Sunda levnadsvanor är av stor vikt för patienter med inflammatoriska reumatiska sjukdomar,
som i grunden har en ökad risk för exempelvis hjärt-kärlsjukdomar. Råden skiljer sig inte
från dem som ges i allmänhet. Fysisk aktivitet och träning i olika former är generellt av högt
värde vid reumatiska sjukdomar. Avseende reglerat alkoholintag och specialinriktad kost är
det svårare att ge säkra råd. Rökning och övervikt är däremot starkt förknippade med sämre
behandlingseffekt och ökad risk för leddestruktioner vid inflammatoriska led- och
ryggsjukdomar. Rökstopp är således en viktig del i behandlingen. Konkreta
rekommendationer finns vad gäller alkohol- och tobaksbruk inför operation, se sid 25.
Vårdprogrammet har sammanställt de rekommendationer och vårdprocesser/flöden som
gäller inom Region Stockholm-reumatologi 2017 och baseras på tidigare överenskomna
behandlings- och utredningsrekommendationer i Stockholms län, Viss [10] samt nationella
och årligen uppdaterade behandlingsriktlinjer/rekommendationer från den svenska
reumatologiska specialitetsföreningen SRF [2] och EULARs rekommendationer [3].

Slutsatser
Ett regionalt vårdprogram för reumatiska sjukdomar i stockholmsregionen ska ge konkreta
förslag på hur patienter med säkerställd (eller misstänkt) reumatisk inflammatorisk sjukdom
lämpligast bör omhändertas inom regionen. Primärvården ska remittera till specialiserad
reumatologisk vård vid säkerställd eller misstänkt rygg- eller ledinflammatorisk sjukdom.
Vid misstänkt systeminflammatorisk sjukdom ska remissen sändas till specialiserad
reumatologisk vård på sjukhus (Danderyds Sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset).
Vid eventuella inläggningsfall ska Karolinska Universitetssjukhuset Solna kontaktas med
remiss. Där finns 14 reumatologiska slutenvårdsplatser för hela länet.
Indelat i tre diagnosgrupper / punkter rekommenderas följande (se även Tabell 1, sid 14):
1. Inflammatoriska ledsjukdomar
Reumatoid artrit (RA) eller misstänkt sådan sjukdom. Det är mycket angeläget med tidig
diagnostik och snabb insättning av behandling av inflammatoriska ledsjukdomar då det
har betydelse inte bara för att lindra aktuella symtom och besvär, utan även för prognos
och resultat på längre sikt. De större reumatologenheterna i Region Stockholm har idag
ett enhetligt och välfungerande arbetssätt, med artrit-screening baserat på ultraljuds- och
klinisk ledundersökning. Alla artritpatienter följs sedan i det nationella reumatologiregistret, SRQ [12] vid varje besök, och med täta kontroller. Remission är målet och
omvårdnads- och rehabiliteringsinsatser, eventuellt i interprofessionellt team, ges vid
behov från start. Patientutbildning, råd om levnadsvanor och stöd för fysisk aktivitet
erbjuds alla patienter, liksom icke-farmakologisk smärtlindring vid behov. De
farmakologiska behandlingsmöjligheterna har under senare år revolutionerat den
reumatologiska artritvården och förutom klassiska sjukdomsmodiferande mediciner
(DMARDs) och nyare biologiska läkemedel kan även kortison (peroralt eller i form av
lokala injektioner) användas på ett effektivt sätt för att förhindra inflammationsaktivitet
och ledskador på längre sikt. Nära samarbete med primärvården är av största vikt för bra
resultat. Vid misstanke på polyartritsjukdom ska remiss så snart som möjligt skickas till
reumatologisk specialiserad enhet, enligt Viss [10].
Kristall-artritsjukdomar (gikt och pyrofosfatartrit) sköts som regel i primärvården
avseende diagnostik och behandling. Däremot, vid giktmedicineringsproblem till exempel
vid behandlingssvikt, allergier eller njursvikt, där nya giktläkemedel (biologiska eller
andra) kan bli aktuella, är det motiverat att skicka remiss till den reumatologiska
specialiserade vården, se Viss [10]. SRQ [12] har upprättat ett beslutsstöd för att följa
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denna uratkristall-medierade sjukdom, se sammanställning genomförd av
Läkemedelsverket 2016 [13].
2. Inflammatoriska ryggsjukdomar och spondartriter (SpA)
Ankyloserande spondylit (AS). Tidig diagnos och behandling är viktig vid dessa
sjukdomar. Vid misstanke om inflammatorisk ryggsjukdom bör magnetkameraundersökning (MR) av ländrygg/bäcken göras med frågeställning om inflammatorisk
ryggsjukdom innan remiss skickas till reumatologspecialist för diagnos och behandling,
se Viss [10]. Kartläggning av andra manifestationer samt bedömning av fysioterapeut/
sjukgymnast är viktigt tidigt i sjukdomsförloppet. Omvårdnads- och
rehabiliteringsinsatser, eventuellt i interprofessionellt team, ges vid behov från start.
Patientutbildning, råd om levnadsvanor och stöd för fysisk aktivitet erbjuds alla
patienter, liksom icke-farmakologisk smärtlindring vid behov. Kriterier som stöd för
diagnos och sjukdomsaktivitetsmått finns på SRQ [12] samt i SRF:s riktlinjer [2] och bör
följas vid varje besök. Liksom för RA är tidig diagnos och behandling viktig för
långtidsprognosen och för att minska risk för följdsjukdomar. En rad nya potenta
läkemedel har introducerats på marknaden, och detta ställer höga krav på strukturerad
och säker uppföljning. NSAID-behandling ges efter behov.
Psoriasisartrit (PsA). Vid hudsjukdomen psoriasis är det vanligt (20–25 %) att även
någon eller några av kroppens leder av och till drabbas av artrit(er), så kallad
psoriasisartrit vilken som regel är seronegativ (saknar detekterbara auto-antikroppar i
blodet). PsA kan betraktas som en sjukdom tillhörande spondartritgruppen då symtom
och andra kopplade sjukdomar (såsom irit, inflammatorisk tarmsjukdom, entesopatier)
är likartade som för AS och SpA. Liksom för RA och AS/SpA, ska patienter med PsA följas
i SRQ [12] där sjukdomsaktivitetsmått och den farmakologiska behandlingen registreras
tillsammans med de patientrapporterade utfallsmåtten i PER. För behandlingsprinciper
och rekommendationer används SRF:s riktlinjer [2]. Flera nya antireumatiska läkemedel
med indikation PsA har registrerats de senaste åren. Primärvården handlägger patienter
som inte är i behov av immunosuppressiv behandling men med tanke på fler och nya
medicinska behandlingsmöjligheter de senaste åren torde successivt ett ökat antal
patienter komma att remitteras till reumatologisk specialiserad enhet för bedömning och
eventuellt initierande av terapi, se Viss [10]. Omvårdnads- och rehabiliteringsinsatser,
eventuellt i interprofessionellt team, ges vid behov från start. Patientutbildning, råd om
levnadsvanor och stöd för fysisk aktivitet erbjuds alla patienter liksom icke-farmakologisk
smärtlindring vid behov.
3. Inflammatoriska systemsjukdomar
Systemisk lupus erythematosus (SLE), vaskulit, myosit, systemisk skleros (sklerodermi),
MCTD (mixed connective tissue disease), med flera: Dessa sjukdomar är betydligt mindre
vanligt förekommande i befolkningen än de inflammatoriska led- och ryggsjukdomarna.
Patienter med diagnostiserad eller misstänkt inflammatorisk systemsjukdom ska skötas
vid en reumatologisk klinik på sjukhus eller vid en specialiserad reumatologisk
mottagning med särskild kompetens inom detta område. I Stockholm är det Danderyds
sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset som är de primära remissinstanserna, se
viss [8]. Bedömning och behandling av interprofessionella team är ofta av stor vikt vid
systemsjukdomarna. Patientutbildning, råd om levnadsvanor och stöd för fysisk aktivitet
erbjuds alla patienter, liksom icke-farmakologisk smärtlindring vid behov.
De reumatiska inflammatoriska sjukdomarna temporalisarterit (TA eller GCA, Giant
Cell Arteritis) och polymyalgia rheumatica (PMR) sköts som regel i primärvården.
Remiss till specialiserad reumatologisk vård är motiverat i vissa fall, till exempel när
behandlingssvar uteblir, när sjukdomsförloppet är atypiskt eller när annan reumatisk
sjukdom misstänks ligga bakom, se Viss [10]. Tack vare nya farmakologiska
behandlingsmöjligheter med biologiska läkemedel kommer det sannolikt att under det
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närmaste året bli förändrade behandlings-rekommendationer för denna relativt stora
patientgrupp. För detta behövs beredskap.
Reumatologin har således under de senaste åren genomgått och genomgår fortfarande stora
positiva förändringar. Nya läkemedel och medicinska behandlingar introduceras varje år och
flertalet av de reumatiskt sjuka erbjuds kontinuerligt nya möjligheter ifall tidigare
behandlingar inte fungerar tillfredsställande. Det är angeläget att nogsamt följa patienterna
på ett strukturerat sätt i kvalitetsregistret SRQ [12], bland annat för att se användandet och
utfallet av de potenta och kostnadseffektiva läkemedlen som används. Mycket talar för att de
nyare läkemedelsbehandlingarna (trots att de är kostsamma) ändå är kostnadseffektiva, då
de i hög grad förbättrar funktion och livskvalitet, ökar arbetsförmågan och därmed minskar
indirekta sjukvårdskostnader.
En personcentrerad vård kräver tillgång till interprofessionellt team i samarbete med en aktiv
och upplyst patient som har god kunskap om sin sjukdom och hur dess konsekvenser kan
hanteras med egna insatser. Digitala IT-lösningar som kan främja och optimera
kommunikation och vård är delvis redan på plats inom Region Stockholm. Detta arbete bör
fortsätta att organiseras och satsas på. I detta arbete ingår även fortsatt utbyggnad av
ultraljudsdiagnostik.
Artros, fibromyalgi, kroniska smärtsyndrom och hypermobilitetssyndrom inklusive EhlersDanlos syndrom (EDS) sköts primärt inte inom reumatologin. Det är vid dessa tillstånd
således som regel inte motiverat att remittera till reumatologisk specialiserad vård, se SRF:s
policydokument [14] och Socialstyrelsen texter [15]. Däremot rekommenderas som regel
remiss till fysioterapeut.
Ett nära och gott samarbete mellan primärvården och den reumatologiska specialiserade
vården är avgörande för bra utredningar, bedömningar samt vård och omhändertagande av
de reumatiskt sjuka.
Omfattande reumatologisk forskningsverksamhet pågår inom Region Stockholm, och den
ligger på högsta internationella nivå, vilket bland annat möjliggör att reumatiskt sjuka
patienter som inte svarar på dagens behandlingar kan få möjlighet att tidigt testa nya
behandlingsalternativ inom ramen för vetenskaplig utvärdering.
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Tabell 1. RVP Reumatologi Region Stockholm 2019. Rätt vårdform och Remisser från
primärvården. För handläggning mer i detalj, se Viss [10] samt avsnittet
”Remitteringsanvisningar” sid 40-41.
Obs! ”Rutinblodprover” ska vara kontrollerade före remiss
1a.
Artritsjukdomar

Vårdform - Remiss vart?

RA Polyartrit /
oligoartrit

Bedömning vid specialiserad
reumatologisk vård

CCP pos artralgi

-"-

Reaktiv artrit

Utredning

CCP+RF
Ev. Rtg hand, fotskelett

-"-

Handläggs som regel i primär-vården

Infektionsserologi

Remiss när?

Misstanke (tidig) RA eller då
misstanke på annan kronisk artrit
sjd finns?
Tidig RA - skyndsam remiss
Om artriter - skyndsam remiss
När artriten/artriterna inte
"går över" inom 6 veckor

Övrigt

Ultraljudsundersökning för
att påvisa artrit
Misstänkt tidig RA: SRQ-reg!
Biobanking
Misstänkt tidig RA: Delta i
forskning!?
Bör/ska registreras (SRQ) och
följas upp.
Ev lokal kortison-injektion
(knäled), ska kunna ges i
primärvården

1b. Kristallartritsjukdomar

Gikt

Handläggs som regel i primärvården.
Vid behov remiss till specialiserad
reumatologisk vård.

S-urat

Falsk gikt
(pyrofosfatartrit)

Handläggs i primärvården

S-urat

Vid behandlingssvikt eller
komplikationer

Nya (biologiska) behandlingsmöjligheter finns om
allopurinol inte fungerar eller
ger biverkningar.
Ultraljudsundersökning kan
vara diagnostiskt.

Vid misstänkta symtom och/eller
pos MR

Irit? IBD? Psoriasis?
Hereditet?

2. Inflammatorisk ryggsjukdom + psoriasisartrit
AS (ankyloserande
spondylit)

Bedömning vid specialiserad
reumatologisk vård

SpA
(Spondylartrit)

-"-

PsA
(Psoriasisartrit)

-"-

3a. Inflammatoriska systemsjukdomar
Bedömning, i enstaka fall, vid
specialiserad reumatologisk vård
Sjögrens syndrom
på sjukhus (Karolinska eller
Danderyd)
Bedömning vid specialiserad
SLE
reumatologisk vård på sjukhus
(Karolinska eller Danderyd)

Typiska symtom,
HLA B27
MR ländrygg/bäcken
Typiska symtom,
HLA B27
MR ländrygg/bäcken

Vid misstänkta perifera artriter
Vid misstänkta perifera entesiter

Hereditet

-"-

ANA, SS-A, SS-B

Vid siccasymtom samt pos SS-A,
SS-B och/eller misstanke om extraglandulära manifestationer

Urin, ANA/ENA

Vid misstanke. Halvakut/akut vid
njurpåverkan

-"–
Ultraljudsundersökning
artriter/enteser
Ultraljudsundersökning
artriter/enteser
Schirmer + salivationstest
(utförs på Karolinska och
Danderyd)
Även ev spottkörtelbiopsi

Vaskulitsjukdom

-"-

B-celler, urin, ANA/ENA
samt ANCA

Vid misstanke

Myosit, MCTD

-"-

CK, ANA/ENA, ALAT,
ASAT

Vid misstanke

Sklerodermi,
systemisk skleros

-"-

Urin, ANA/ENA

Vid misstanke

Annan sjukdom?

Vid atypiskt förlopp

Malignitet? RA?

Akut vid (hotande) synpåverkan

Akut ultraljudsundersökning
på specialmottagning.
Ev PAD temporalbiopsi.
Nya biologiska behandlingsmöjligheter finns.

3b. Andra reumatiska inflammations-sjukdomar
Handläggs som regel i primär-vården.
Polymyalgia
Vid behov remiss till specialiserad
rheumatica (PMR)
vård
Temporalisarterit
(TA, GCA)

Handläggs som regel i primär-vården.
Vid behov remiss till specialiserad
vård (Karolinska eller Danderyd).

Annan sjukdom?
Ögonbedömning?
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2. Presentation av de reumatiska
sjukdomarna
De reumatiska sjukdomarna, där inflammation samtidigt föreligger, har det gemensamt att
de ger upphov till en organrelaterad inflammatorisk reaktion (såsom i leder, rygg, muskler,
blodkärl eller njurar) vilken som regel är generell (drabbar fler lokalisationer/organ i
kroppen) och även mätbar i blodet t ex i form av förhöjda inflammationsparametrar (såsom
SR/CRP), samt att ingen annan känd specifik orsak finns till inflammationen (såsom
infektion, malignitet, skada/trauma, mm). Vid många - men inte alla - reumatiska
inflammatoriska sjukdomar finns dessutom mätbara auto-antikroppar i blodet (såsom
reumatoid faktor - RF, citrullinantikroppar - anti-CCP även kallad ACPA, kärnantikroppar
såsom ANA och dess subgrupper samt cytoplasma-antikroppar såsom ANCA) vilket är ett
uttryck för att sjukdomen är immunologiskt medierad (autoimmun) och förekomsten av
dessa antikroppar är ofta en viktig hjälp i diagnostiken. De reumatiska inflammatoriska
sjukdomarna riskerar att obehandlade utveckla organsvikt (dvs i de organ eller strukturer där
sjukdomen har sitt aktivitetsfokus) men det föreligger även ökad risk för komorbiditet
avseende andra sjukdomar såsom hjärta/kärl, diabetes, osteoporos, malignitet.

De reumatiska inflammatoriska sjukdomarna kan delas in i tre
huvudsakliga grupper:
a) Inflammatoriska ledsjukdomar
– Artriter, RA typdiagnos, även kristall-artriter ingår i denna grupp.
b) Inflammatoriska ryggsjukdomar
– Spondartriter, AS typdiagnos, även PsA ingår i denna grupp.
c) Inflammatoriska systemsjukdomar
– SLE typdiagnos.

a) Inflammatoriska ledsjukdomar - Artriter
Reumatoid artrit

Moderna terapistrategier vid reumatoid artrit syftar till att dämpa sjukdomsaktivitet i så hög
grad som möjligt - helst till klinisk remission - vilket idag är realistiskt för flertalet av de
patienter som kommer till snabb diagnos. För mer information om sjukdomen RA eller
misstänkt RA och dess symtom, utredning, diagnostik och behandling hänvisas till lärobok i
Reumatologi [16], Vårdinformation i Storstockholm Viss [10] samt SRF:s årligen
uppdaterade behandlingsriktlinjer [2].
Det är högst angeläget med tidig diagnostik och snabb insättning av behandling vid
nydebuterade inflammatoriska ledsjukdomar (RA eller misstänkt sådan sjukdom) då det har
betydelse inte bara för att lindra aktuella symtom och besvär, utan även för prognos och
resultat på längre sikt. De större reumatologenheterna i Region Stockholm har idag ett
enhetligt och välfungerande arbetssätt, med artrit-screening baserat på ultraljuds- och
klinisk ledunder-sökning. Alla artritpatienter följs sedan i det nationella reumatologiregistret
SRQ [12] vid varje besök, och med täta kontroller. Remission är målet och omvårdnads- och
rehabiliteringsinsatser, eventuellt i interprofessionellt team, ges vid behov från start, enligt
svenska, SRF [2] och EULAR [3]. Ett effektivt arbetssätt ökar kapaciteten att ta emot
nyinsjuknade, misstänkta artritpatienter och resulterar i kortare symtomduration till diagnos
samt att fler patienter uppnår remission vid 1-årsuppföljning. Arbete pågår inom SLL
avseende detaljerad information om processen och checklistor för uppföljning vid varje
besök. Detta kommer att utarbetas i överenskommelse med primärvården och vara
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tillgängligt enligt patientprocessen smärta/leder/artriter patientprocessen smärta/leder
/artriter [9]. De nya farmakologiska behandlingsmöjligheterna (framför allt så kallade
biologiska läkemedel) har under senare år revolutionerat den reumatologiska artritvården
och förutom dessa och klassiska DMARDs kan även kortison (peroralt eller i form av lokala
injektioner) användas på ett effektivt sätt för att förhindra inflammationsaktivitet och
ledskador på längre sikt.
Trots effektiv inflammationsdämpande och antireumatisk behandling är det inte ovanligt att
patienten ändå har kvarstående smärtor i leder och muskler. För att minska uppkomsten och
utvecklandet av ett kroniskt smärttillstånd vid reumatiska sjukdomar är det angeläget att
identifiera riskpatienter och att kunna erbjuda effektiv behandling så tidigt som möjligt i
omhändertagandet. Patientutbildning, råd om levnadsvanor och stöd för fysisk aktivitet
erbjuds alla patienter, liksom icke-farmakologisk smärtlindring vid behov. Även samarbete
med smärtspecialist och smärtteam kan vara avgörande, se även sid 28 avsnittet om smärta.
Bedömning avseende benskörhet och kortisoninducerad diabetes bör göras vid RA-diagnos
och när antireumatisk behandling initieras. Likaså bör patienter med RA bedömas avseende
riskfaktorer med tanke på hjärtkärlsjukdomar, finns som modul i SRQ [12] och vid behov
remitteras till primärvården för behandling. Patienter med RA rekommenderas vaccination
mot pneumokocker och influensa.
Primärvården spelar en viktig roll för att vid misstanke om RA remittera till specialiserad
reumatologisk vård för diagnostik och behandling så tidigt som möjligt samt delta aktivt i
förebyggandet och behandlingen av eventuella följd- eller så kallade kopplade sjukdomar
(komorbiditet). Observera att kortisonbehandling som regel inte bör startas före en första
bedömning hos reumatolog. De allra flesta patienter med diagnostiserad RA behandlas och
följs av reumatolog, men inflammatoriskt inaktiva patienter och multisjuka äldre som inte tål
eller klarar immundämpande behandling, sköts lämpligen i primärvården (husläkare), med
stöd av reumatolog vid behov, se viss [8].
I gruppen inflammatoriska artritsjukdomar finns även de diagnoser som vid tidpunkten för
bedömningen inte uppfyller kriterierna för RA, men som ändå innebär symtom med en eller
flera ledinflammationer vilka kan variera i intensitet och tid, så kallad odifferentierad artrit.
Tidigare studier har visat att inom ett år utvecklar ca en tredjedel i denna patientgrupp
sjukdomen RA, ca en tredjedel får andra reumatiska diagnoser och ca en tredjedel läker ut
och tolkas då som en form av reaktiv artrit [17]. Vid samtidig odifferentierad artrit och antiCCP-positivitet finns ökad risk för utveckling av RA, och dessa patienter ska fortsätta att
följas på en reumatologenhet och uppmanas att söka direkt vid försämring. För utredning
och behandling, se Viss [10].
Unga personer som drabbas av barnreumatism (JIA) har ofta kvarstående besvär när de
kommer upp i vuxenåldern och de tillhör ur ett klassificeringsperspektiv gruppen
inflammatoriska ledsjukdomar.
Kristallartrit

Gikt kan ge upphov till mycket smärtsam och kraftfull ledinflammation, ofta i stortåns
grundled (MTP I-leden) men även andra leder såsom fotleder, knän, armbågar och händer
kan drabbas. Gikt orsakas av utfällning av urinsyra (urat)-kristaller vilket kan ge upphov till
lokal retning och inflammation i och omkring leden. En annan kristall-artritsjukdom är
pseudogikt, vilken vanligen är en mildare sjukdom som orsakas av utfällning av kalciumpyrofosfatkristaller. Gikt utreds och omhändertas i normalfallet i primärvården men kan
även upptäckas vid artrit-screening, ibland tack vare typiska och även patognomona fynd på
ultraljud. Nya diagnoskriterier har tagits fram för gikt vilka bland annat innefattar typiska
ultraljudsfynd. Vid speciella problem, såsom vid njurinsufficiens eller behandlingssvikt,
remitteras till reumatologisk specialiserad enhet, se Viss [10]. Under de senaste åren har nya
och biologiska läkemedel registrerats för giktartriter. Bedömning och uppföljning av dessa
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läkemedel ska göras av reumatologspecialister, se även LMVs behandlingsrekommendationer
[13] från 2016.

b) Inflammatoriska ryggsjukdomar - Spondylartrit
Ankyloserande spondylit (AS)

Inflammatoriska ryggsjukdomar anges med många olika namn, och dessa diagnoser
överlappar helt eller delvis varandra. Ankyloserande spondylit, AS (= pelvospondylit =
Bechterews sjukdom) är idag den mest använda benämningen, men även spondylartrit (eller
spondartrit), SpA används som paraplybegrepp och inunder detta finns flera andra reumatologiska diagnoser som till exempel psoriasisartrit. Begreppet axial spondylartrit används
om inflammatorisk ryggsjukdom föreligger (synlig på MR) men som (ännu) inte visar synlig
destruktion på slätröntgen. Föreslagna kriterier för denna diagnos som finns på SRQ kan
fånga patienter tidigare för insättande av riktad behandling [12]. Om inflammationen enbart
är lokaliserad i leden mellan korsbenet (sacrum) och bäckenet (ileum) används istället
diagnosen sacro-iliit.
Inflammatoriska ryggbesvär drabbar oftast män, debut kan ske i övre tonåren men det är
annars vanligast med symtomstart i 20–30 års ålder. Besvären kommer som regel smygande
och före de nyare kriterierna för axial spondylartrit tog det ofta lång tid innan diagnos
ställdes, i genomsnitt 7–8 år. Hos kvinnor, som inte sällan uppvisar en mer atypisk och
mindre destruktiv sjukdomsbild än män, kan fördröjningen bli ännu längre. För diagnostik,
se Viss [10] eller lärobok i Reumatologi [18]. Se även patientprocessarbetet Ryggvärk i SLSO
arbetet Smärta/Leder [9].
Omvårdnads- och rehabiliteringsinsatser, eventuellt i interprofessionellt team, ges vid behov
från start. Patientutbildning, råd om levnadsvanor och stöd för fysisk aktivitet erbjuds alla
patienter, liksom icke-farmakologisk smärtlindring vid behov. Anpassad fysisk aktivitet och
rörelseträning minskar som regel besvären och förbättrar funktionen och utgör därför en
viktig del i behandlingen. NSAID-läkemedel är också en del av basbehandlingen och har ofta
mycket god effekt mot smärta och stelhet. Vid otillräcklig effekt av fysisk aktivitet och NSAID
i kombination med pågående inflammation (verifierad med MR) övervägs immundämpande
behandling, se SRF:s svenska riktlinjer [2]. Det bör dock påpekas att läkemedelsbehandling
inte ersätter fysisk aktivitet.
Vid misstanke om inflammatorisk spondylartropati ska remiss skrivas till reumatologisk
specialiserad vårdenhet så tidigt som möjligt, för ställningstagande till lämplig antireumatisk
behandling. MR-undersökning av ländrygg och bäcken ska föregå sådan remiss med
frågeställning inflammatoriska förändringar, såsom tecken på ödem, skleros, mm.
För flertalet patienter är det dock tillräckligt med NSAID-behandling och rygginriktad fysisk
aktivitet, vilket innebär att patienten med fördel kan behandlas och följas inom primärvården. Behandlingsindikation med sulfasalazin och/eller biologiska läkemedel stärks om SR
och CRP är förhöjda, patienten har otillräcklig effekt av NSAID och fysioterapi.
Psoriasisartrit (PsA)

Vid hudsjukdomen psoriasis är det vanligt (20–25 %) att även någon eller några av kroppens
leder av och till drabbas av artrit(er), så kallad psoriasisartrit (PsA). Inte sällan uppkommer
artriter i knäna men fotleder, höfter, rygg, axlar, armbågar och även händer och fötter kan
engageras. En patient kan ha PsA utan att ha hudsjukdomen psoriasis, men som regel finns
det nära i släkten eller så debuterar hudsjukdomen senare i livet. PsA kan ofta ses som en del
i spondylartritbilden eftersom symtom och kopplade sjukdomar (såsom irit, inflammatorisk
tarmsjukdom, entesiter mm) är likartade som för AS + SpA. Liksom för RA och AS/SpA, ska
patienter med PsA följas i SRQ [12] där sjukdomsaktivitetsmått och även den farmakologiska
behandlingen och dess resultat registreras. CASPAR-kriterierna (Classification Criteria for
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Psoriatic Arthritis) används för diagnosen PsA, se SRQ [12]. För behandlingsprinciper och
rekommendationer används SRF:s nationella behandlingsriktlinjer, vilka uppdateras
årligen [2].
Omvårdnads- och rehabiliteringsinsatser, eventuellt i interprofessionellt team, ges vid behov
från start. Patientutbildning, råd om levnadsvanor och stöd för fysisk aktivitet erbjuds alla
patienter, liksom icke-farmakologisk smärtlindring vid behov. Primärvården handlägger
patienter som inte är i behov av antireumatisk/immunosuppressiv behandling. Om patienten
framför allt har hudpsoriasisbesvär finns speciellt upprättade psoriasismottagningar vilka
rekommenderas som remissinstans för primärvården.

c) Inflammatoriska systemsjukdomar
De inflammatoriska systemsjukdomarna omfattar flera relativt ovanliga sjukdomar såsom
systemisk lupus erythematosus (SLE), myosit, systemisk skleros, Sjögrens syndrom och
vaskulitsjukdomar. Dessa skiljer sig mycket åt beroende på vilka organ som är drabbade.
Gemensamt för sjukdomarna är att det vanligen föreligger en systemisk inflammation, med
stegrade inflammationsvärden (SR, CRP) i kombination med engagemang av ett eller flera
organsystem. Patienterna har vid insjuknandet ofta allmänsymtom såsom sjukdomskänsla,
trötthet, viktnedgång eller feber tillsammans med specifika organsymtom. De organ som kan
drabbas är bl.a. hud, leder, njurar, muskulatur, hjärta, lungor, blodkärl, spottkörtlar och
nervsystem. Dessutom förekommer ofta påverkan på blodbild med anemi, samt vid framför
allt SLE, trombocyto- eller leukopeni. Vid de flesta inflammatoriska systemsjukdomar
påvisas typiska autoantikroppar såsom ANA eller ANCA. Primärvården remitterar till
specialiserad reumatologisk vårdinstans vid sjukhus (eller i vissa enklare fall till specialiserad
reumatologisk vårdinstans) vid misstanke om inflammatorisk systemsjukdom för fortsatt
handläggning.
Prognosen för dessa sjukdomar är mycket varierande, från relativt mild sjukdom drabbande
till exempel hud och leder till mer allvarlig sjukdomsbild med engagemang av exempelvis
njurar, lungor och nervsystem, vilket kräver kraftfull immundämpande behandling och
periodvis inneliggande sjukhusvård. Ny kunskap har påtagligt förbättrat behandling och
prognos för de flesta inflammatoriska sjukdomarna men fortfarande finns en ökad
sjuklighet/överdödlighet i bland annat hjärt-kärlsjukdomar, infektionssjukdomar och
benskörhet jämfört med övriga befolkningen.
Omvårdnads- och rehabiliteringsinsatser, ska ske i interprofessionellt team och är av stor
vikt vid bedömning och behandling av systemsjukdomar. Patientutbildning, råd om
levnadsvanor och stöd för fysisk aktivitet erbjuds alla patienter, liksom icke-farmakologisk
smärtlindring vid behov. Vid systemsjukdomar är det vanligt med sjukdomsrelaterad trötthet
(fatigue) vilket bör beaktas.
Vid misstänkt Sjögrens syndrom med enbart sicca-symtom (torrhetsbesvär) i ögon och/eller
mun samt negativ ANA, SS-A, SS-B, och utan andra symtom eller manifestationer är sällan
remiss till reumatologklinik motiverat.
Temporalisarterit (TA)

De inflammatoriska systemsjukdomarna omfattar också de betydligt vanligare diagnoserna
polymyalgia rheumatica (PMR) och storkärlsvaskulit, såsom temporalisarterit (TA). Vid
dessa sjukdomar föreligger som regel förhöjd inflammationsaktivitet med SR- och CRPstegring, samt åtföljande symtom i form av trötthet, proximal muskelstelhet och värk vid
PMR respektive huvudvärk vid TA. I okomplicerade fall sköts dessa patienter i primärvården,
med kortisonbehandling under en tid (vanligen ca 2 år) och patienten blir återställd.
Misstänkt vaskulitsjukdom såsom TA med kraniella symtom och synpåverkan måste
handläggas skyndsamt på grund av risk för allvarliga komplikationer såsom blindhet om
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adekvat kortisonbehandling inte ges i tid. Ögonläkare blir ofta konsulterad vid synpåverkan
för att bedöma eventuell vaskulitdiagnos. För vissa patienter är kortisonbehandling
otillräcklig, eller ger oacceptabla biverkningar, varför annan immundämpande medicinering
ibland blir aktuell. Då ska patienten remitteras från primärvården till specialiserad vård på
sjukhus, se Viss [10].
Tack vare nya behandlingsmöjligheter med biologiska läkemedel är det mycket möjligt att det
under de närmaste åren blir förändrade behandlingsrekommendationer för denna relativt
stora patientgrupp (PMR och TA). För detta behövs viss beredskap.
För utredning, bedömning och handläggning av inflammatorisk reumatisk systemsjukdom
eller misstänkt sådan, se Viss [10].

3. Kartläggning av nuläget
Vårdbehov
De reumatiska sjukdomarna är vanliga. RA-prevalensen ligger runt 0,5 % av befolkningen
och kroniska artritsjukdomar förekommer i storleksordning 1–2 %. För de inflammatoriska
ryggsjukdomarna ligger frekvensen på liknande eller obetydligt lägre nivåer, men här finns
förmodligen många odiagnostiserade patienter med ”vissa ryggbesvär” där någon klar
reumatologisk ryggdiagnos inte har ställts. De inflammatoriska systemsjukdomarna är
ca 10 gånger mindre vanliga än artritsjukdomarna, det vill säga ligger på promillenivå i
befolkningen.
Av särskilt intresse är incidensen av de reumatiska sjukdomarna polymyalgia rheumatica
(PMR) och temporalisarterit eftersom dessa inflammationssjukdomar är relativt vanliga och
att dessa patienter sannolikt kommer att kunna erbjudas nya behandlingsmöjligheter
(biologiska läkemedel) inom de närmaste åren. För PMR ligger incidensen på ca 34/100 000
invånare och år [19] och för temporalisarterit är motsvarande incidenssiffra siffra ca
14/100 000 [20].
Befolkningen i Stockholms län ökar snabbt. Detta i kombination med en åldrande befolkning
och att det finns allt fler effektiva immunmodiferande läkemedel för de inflammatoriska
reumatiska sjukdomarna med nya behandlingsindikationer gör att behandlingsvolymerna
ökar. Sammantaget medför detta att allt fler stockholmare kommer att behöva erbjudas såväl
reumatologisk specialistvård som andra vårdinsatser, som både strukturellt och volymmässigt måste organiseras därefter. Ett sätt att hantera detta är att patienter med låg eller
ingen sjukdomsaktivitet och således ett stabilt resultat av insatt behandling, följs med glesare
återbesök än tidigare. Däremellan kan dessa följas via telefon och blodprov samt egen
registrering hemifrån. Detta visar på betydelsen av att alla patienter följs i registret. Där bör
också finnas möjlighet för snabbt omhändertagande vid sjukdomsskov och andra ärenden,
t ex intyg, recept eller remisser.

Efterfrågan
Det reumatologiska vårdbehovet och även efterfrågan på specialistbedömningar och efterföljande vård inom regionen är stort. Med tanke på de växande volymerna av patienter sköts
många helt eller delvis i primärvården, av husläkare, distriktssköterskor, arbetsterapeuter
och fysioterapeuter m fl, och kontakt på specialiserad nivå vid behov. Reumatologer,
specialistsjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter med
specialistkompetens inom reumatologi handlägger patienter med inflammatorisk
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systemsjukdom samt patienter med inflammatorisk reumatisk ledsjukdom med risk för
progredierande leddestruktion.

Figur 1. Under år 2017 hade drygt 31 600 personer/patienter en huvuddiagnos bland vårdprogrammets diagnosgrupper. Av dessa personer (58 % kvinnor, 42 % män) var 3 % under 18 år, 12
% mellan 18 och 39 år. 61 % av patienterna fanns inom gruppen reumatologiska ledsjukdomar, 12 %
inom inflammatoriska ryggsjukdomar och 29 % inom inflammatoriska systemsjukdomar. Många av
patienterna återfanns i primärvård (48,5 %) respektive i specialiserad vård (64,5 %), medan en
mindre andel (5 %) vårdades i slutenvård. Många av patienterna togs om hand inom flera vårdformer. En större andel av patienterna vårdades inom flera vårdformer år 2017 jämfört med år
2016. (Gunnar Ljunggren, HSF 2018)

Utbud
Vårdkonsumtion, vårdorganisation
Den reumatologiska vården i Stockholms län ges av reumatologiska specialistverksamheter i
samarbete med primärvården. Fyra olika reumatologiska mottagningsverksamheter finns
idag inom Region Stockholm:
1.
2.
3.
4.

Karolinska Universitetssjukhuset (Solna och Huddinge)
Danderyds Sjukhus (DS)
Akademisk enhet inom Reumatologisk specialistvård (Centrum för Reumatologi - CfR)
Specialiserad öppenvård utanför sjukhus

På Karolinska Universitetssjukhuset, Solna finns i dagsläget Region Stockholms enda
specialiserade vård vid sjukhus för reumatologiskt sjuka patienter. Antalet vårdplatser är 14.
Så kallad dagvård, inklusive team-bedömningar, ges på Karolinska Universitetssjukhuset
(både Solna och Huddinge) och på Danderyds sjukhus, med fokus på snabb utredning och
behandling av nyinsjuknade och mer komplicerade fall. Infusionsverksamhet bedrivs på
Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus, Centrum för Reumatologi och av
privata reumatologer.
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Kostnader
Kostnader för de reumatiska sjukdomarna och den reumatologiska vården i Stockholms län
kan delas in i vårdkostnader och indirekta kostnader. Därutöver måste man ta hänsyn till så
kallade indirekta sjukvårdskostnader såsom bortfall av arbetsförmåga och arbetsinkomst
orsakade av sjukskrivningar, förtidspension/aktivitets- eller sjukersättning, som tidigare var
ett större problem än idag inom reumatologin. De indirekta kostnaderna, det vill säga
produktionsbortfall som följd av sjukdomen, kan vara svåra att beräkna på ett adekvat sätt
men uppskattningar finns, och dessa är viktiga att ta hänsyn till i hälsoekonomiska kalkyler
[21].
Även reumakirurgi - avseende framför allt händer och fötter men även andra leder som
axlar, armbågar, knän, höfter, halsrygg - var fram till för några år sedan en relativt betydande
och omfattande reuma-ortopedisk/handkirurgisk/fotkirurgisk verksamhet, men behovet har
kontinuerligt sjunkit i takt med de goda farmakologiska behandlingsframsteg som gjorts.
De direkta sjukvårdskostnaderna utgörs förutom av läkemedel av utredningar och
behandlingar utförda i samband med vårdkontakter med läkare, sjuksköterskor,
fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, mm.
Läkemedelskostnaderna inom reumatologin är betydande. De biologiska läkemedel som
introducerades för 18 år sedan (1999) har revolutionerat behandlingen då de är mycket
effektiva, men samtidigt även kostsamma varför förskrivning måste göras extra nogsamt och
under kontrollerade förhållanden. Under de senaste åren har dock de tidsbegränsade
läkemedelspatenten börjat gå ut och så kallade biosimilarer har introducerats, vilket pressat
priserna på flera biologiska preparat på ett för vården gynnsamt sätt.

Förhållandet mellan utbud och vårdbehov/
efterfrågan
Det reumatologiska vårdbehovet i Region Stockholm är stort och efterfrågan är större än
utbudet. Detta noteras bland annat genom det antal remisser som inkommer till den
specialiserade vården. Till Reumatologkliniken Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och
Huddinge inkommer i storleksordning 100–150 nya remisser varje vecka. För remissindikationer och vad remissen ska innehålla, se Viss [10]. Det är viktigt att information till
primärvård och andra remittenter följer överenskomna riktlinjer vad gäller remissinnehåll,
utredningar, laboratorieprover och annan medicinsk service och att dessa kostnader regleras
via beställarna.
Under de närmaste åren kommer remisstrycket att öka dels på grund av att SLL-området
växer i storlek med ca 30 000 invånare per år, dels – och viktigare – att nya sjukdomsgrupper och nya indikationer för effektiva läkemedel gör att fler patienter kommer att behöva
bedömas (och behandlas) av reumatologspecialist.
En stor del av rehabiliteringen av reumatiskt sjuka förväntas ske i primärvården där det
behövs fler specialistutbildade och/eller erfarna arbetsterapeuter och fysioterapeuter med
kunskap om patienter med reumatiska sjukdomar.
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4. Patientperspektiv
Patientnytta
”Patienten i centrum” är en ofta förekommande och för många sjukvårdsinrättningar
möjligen en något sliten slogan. Vad gäller vården av patienter med inflammatoriska
reumatiska sjukdomar finns emellertid mycket som passar, t ex hur patientrapporterade
utfallsmått följs på ett systematiskt sätt igenom hela sjukdomsförloppet. Omhändertagandet
av dessa patienter följer också många av de principer som nu är i fokus inom värdebaserad
vård och ett helhetstänk med uppföljning av både sjukdomsaktivitet, smärta, funktion,
ledskador destruktion, arbetsförmåga och livskvalitet är nu i ännu mer fokus i uppdaterade
EULARs rekommendationer för RA [3, 22]. Verktyg för att följa alla dessa utfall finns på
SRQ [12]. Det är också angeläget att betona patientnyttan av att vara delaktig i forskning och
utbildning, dvs att mer långsiktigt och kontinuerligt arbeta för förbättrad livssituation för
personer som drabbas av reumatisk sjukdom.
Här kommer i punktform förutsättningar som bedöms som särskilt väsentliga i denna
strävan, det vill säga att patientens behov styr hur vården organiseras, fungerar och
utvecklas:
- Patient med misstänkt eller nydebuterad reumatisk inflammatorisk sjukdom eller känd
sådan sjukdom med ökad inflammatorisk aktivitet, skall få bedömning hos reumatologspecialist inom en månad. I dagsläget fullföljs denna nybesöksgaranti i >95% inom
Region Stockholm
- Behandlingsplan, inklusive farmakoterapi, omvårdnad och rehabilitering, med
individuella behandlingsmål, utformas i samråd med patienten.
- Effektutvärdering och biverkningskontroll av farmakologisk behandling vid reumatisk
inflammatorisk sjukdom skall vara strukturerad och som regel ske via registrering i SRQ.
- Samarbete med andra specialister, såsom hjärt-, lung-, njur-, ögon- och/eller hudläkare
smärtspecialist etableras efter behov.
- Det finns vårdplatser för slutenvård och dagvårdsresurser efter behov.
- Struktur för bedömning och uppföljning av funktion (via interprofessionella team, så
kallade reumateam) finns och att rehabiliteringsmål formuleras i samråd med patienten.
- Det finns välfungerande vårdprocesser mellan specialiserad form och primärvård.
- Allmänläkare/husläkare är i normalfallet huvudansvarig för vård och behandling då
patientens sjukdom befinner sig i ett stabilt skede och är utan behov av sjukdomsspecifika läkemedel så kallade DMARD:s eller biologisk medicinering.
- Arbetsterapeuter och fysioterapeuter med specialistutbildning/erfarenhet av patienter
med reumatiska sjukdomar ska finnas inom såväl specialist- som primärvård.
- Möjlighet, särskilt för nyinsjuknade, att delta i forsknings- och/eller utvecklingsprojekt.
- En ny Patientlag (Svensk författningssamling 2014:821) gäller sedan januari 2015.
Den stärker patientens ställning och roll i sjukvården avseende områden såsom
patientsäkerhet och patientdelaktighet.
Utifrån patientperspektiv är det betydelsefullt att vården kan hjälpa patienten med att lindra
smärta och trötthet samt minska funktionsnedsättning och upprätthålla livskvalitet, samt i
möjligaste mån kunna förverkliga sina egna livsmål.
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5. Primär, sekundär och tertiär
prevention
Framsteg inom hälso- och sjukvården har uppkommit både genom förbättringar av
medicinsk diagnostik/behandling och med insatser att förhindra sjukdom. Även om
diagnostik och behandling normalt har störst vikt, får betydelsen av förebyggande insatser
inte förbises. Här finns tre nivåer; primär, sekundär och tertiär prevention.
Den primära preventionen innebär att förhindra uppkomst eller utveckling av sjukdom eller
skada innan den inträffar. Exempel för patienter med inflammatorisk reumatisk sjukdom är
att inte börja röka samt att vaccinera sig mot influensa och pneumokocker.
Sekundär prevention försöker stoppa eller vända ett problem/symtom genom tidig upptäckt
och således ingripa mycket tidigt i förloppet. Patienter med inflammatorisk reumatisk
sjukdom har en ökad risk av hjärt-kärlsjukdomar och t ex tidig upptäckt och behandling av
riskfaktorer (som högt blodtryck, höga blodfetter) samt rökavvänjning är särskilt viktigt.
Även ökad risk för utveckling av stora funktionsnedsättningar (HAQ >1 vid diagnos) är viktig
att identifiera.
Tertiär prevention innebär att minska symtom och funktionsnedsättning och/eller återställa
funktion för den som redan har drabbats av sjukdom eller skada, det vill säga tertiär
prevention innebär egentligen inte ”prevention” i den bemärkelse det ordet brukar användas,
utan är snarare ett uttryck för den ”vanliga” vården med olika former av behandling och
åtgärder vid befintlig sjukdom och eventuell funktionsnedsättning, inklusive rehabiliteringsinsatser när så är motiverat. Till exempel är det viktigt att upprätthålla fysisk funktion med
aktivitet och träning samt upptäcka och sätta in effektiv behandling för benskörhet.
Avseende prevention, och frågorna; Vad ska göras? av Vem? När? Hur? kan mer generellt
sägas avseende den primära preventionen att det snarare är statliga insatser och ansvar
(rökstopp, lagar, vaccinationsprogram, mm) än sådant som kan göras på regionsnivå.
Avseende den sekundära preventionen kan vården göras mer uppmärksam (olika former av
utbildning, kunskapsspridning) på riskfaktorer och behandla/förebygga tidigt i förloppet.
Avseende den tertiära preventionen (behandling) är bland annat detta nu skrivna
vårdprogram svar på aktuella behandlingsrekommendationer vid etablerad eller misstänkt
reumatisk inflammatorisk sjukdom.

Sjukdomsförebyggande åtgärder och egenvård
Vid reumatisk inflammatorisk sjukdom är påbörjande av tidig farmakologisk antiinflammatorisk behandling viktig (sekundär prevention) eftersom klinisk erfarenhet och
all evidens tyder på att detta förhindrar komplikationer med minskning av organskador
och följdsjukdomar.
Här följer de åtgärder som bör göras systematiskt som en betydelsefull del av behandlingen
vid reumatiska inflammatoriska sjukdomar:
1. Screening och förebyggande behandling av osteoporos, med bentäthetsundersökning
vid diagnos och uppföljning, samt kalk och D-vitamin till alla. Bisfosfonatbehandling
hos patienter med hög risk eller manifest benskörhet.
2. Screening av diabetes hos alla som får peroral kortisonbehandling.
3. Screening av riskfaktorer för hjärtkärlsjukdomar, med stöd av modul i SRQ
enligt SRF:s riktlinjer [2, 12].
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4. Vaccination för bland annat influensa och pneumokocker, enligt SRF:s riktlinjer [2].
Det finns även rekommendation i Region Stockholm, via SMR:s (Stockholms
Medicinska Råds) specialitetsråd Reumatologi, att det är reumatologerna som
rekommenderas skriva dessa vaccinrecept och att det företrädesvis är primärvården
(distriktssjuksköterskan) som ska ge (injicera) vaccinet till patienten. Särskilda
riskgrupper ska rekommenderas och erbjudas vaccin såsom äldre och de med
pågående DMARD-behandling.

5. Screening av tuberkulos före biologisk och målriktad antireumatisk

läkemedelsbehandling (så kallade tsDMARDs) enligt SRF:s riktlinjer [2].

Stöd för hälsofrämjande levnadsvanor
De råd om levnadsvanor som ges till allmänheten gäller också för patienter med
inflammatoriska reumatiska sjukdomar (se SRF Levnadsvanor och reumatisk sjukdom [24]
och Regionalt vårdprogram Ohälsosamma levnadsvanor [25], vilka bägge baseras på
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma
levnadsvanor, 2018 [26]).
Rökstopp rekommenderas för alla patienter med
reumatisk inflammatorisk sjukdom. Mest evidens
finns för RA, där rökning är en stark riskfaktor för
att insjukna. En individ som bär på riskgener och
röker har 40 gånger ökad risk för att få RA jämfört
med en som inte röker. Rökning har visat sig vara
starkt förknippat med att utveckla leddestruktioner
vid RA och svara sämre på medicinska RAbehandlingar. Nya rön visar likartad försämrad
effekt och ökad risk för röntgenprogression hos
patienter med AS och PsA. Rökare med RA har
också en ökad risk att utveckla extraartikulära
manifestationer.
Patienterna har en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar och därför är det viktigt att åtgärda alla
riskfaktorer, inklusive rökning, för att minska den risken. Rökavvänjning erbjuds på vissa
reumatologenheter, bland annat Karolinska Universitetssjukhuset, men i de flesta fall är det
viktigt att erbjuda handläggning och att samarbeta med primärvården. Se vidare Regionalt
vårdprogram Ohälsosamma levnadsvanor [25] respektive Sluta-röka-linjen [27].
Fysisk aktivitet bör uppmuntras, och alla patienter ska
ges möjlighet till bedömning av sjukgymnast/fysioterapeut
vid insjuknande och individuell uppföljning med anpassade
träningsråd. Det finns evidens för att sådan intervention,
både avseende inflammatoriska led- och muskelsjukdomar,
påverkar sjukdomsförloppet gynnsamt.
Kostråd följer i dagsläget allmänna rekommendationer,
och där är det viktigt att beakta faktorer som risk för
blodbrist, diabetes och benskörhet, se SLL:s
Evidensbaserade råd om hälsosam mat, 2013 [28], som
utgår från Nordiska näringsrekommendationer (NNR) [29].
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Alkohol
Det finns allmänna råd avseende alkoholkonsumtion, vilka även gäller för personer med
reumatiska sjukdomar, se Regionalt vårdprogram Ohälsosamma levnadsvanor [25]. Dock
finns behov av extra försiktighet vid behandling med vissa antireumatiska läkemedel som
kan påverka levern till exempel metotrexat och NSAID:s.
Socialstyrelsen föreskriver konkreta rekommendationer rörande alkohol- och tobaksbruk
inför eventuellt kirurgiskt ingrepp:
•
•
•
•

Alla patienter som ska opereras bör informeras om att alkohol kan påverka organen
och viktiga funktioner i kroppen, och att det finns god kunskap om att
komplikationsrisken är förhöjd vid riskbruk av alkohol.
Personer med riskbruk bör erbjudas rådgivande samtal och rekommenderas
alkoholuppehåll under minst fyra veckor före operation och en tid efter.
Personer med lägre konsumtion bör informeras om att det inte finns någon känd gräns
för riskfritt intag och att man därför rekommenderas alkoholuppehåll fyra veckor före
operation.
Rökstopp rekommenderas 4–6 v före och efter operation.

Se Rök- och alkoholuppehåll i samband med operation, Vårdgivarguiden:
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/halsoframjande-arbete/levnadsvanor/rok--ochalkoholuppehall-i-samband-med-operation/
Övervikt
Fetma och övervikt (förhöjt BMI >25) är en riskfaktor för sämre behandlingsresultat och
prognos vid reumatiska sjukdomar (RA) vilket bör uppmärksammas och patienten
informeras om. Övervikt är således kopplat till mindre chans att uppnå sjukdomskontroll och
remission av artritsjukdomar. Många antireumatiska läkemedel, såsom TNF-alfa-hämmare,
tycks fungera sämre hos överviktiga än de med normal kroppsvikt. Fetma och övervikt är
även kopplat till andra följdsjukdomar som patienterna redan har en högre risk att utveckla,
inklusive hjärt-kärlsjukdomar och artros, se Regionalt vårdprogram Övervikt och fetma [30].
Sammanfattningsvis kan man säga att sunda levnadsvanor med fysisk aktivitet, ingen
rökning, måttligt alkoholintag (eller inget vid vissa behandlingar), väl balanserad kost och
normal vikt, samt minskning av stress, har i alla avseenden en gynnsam effekt på
sjukdomsförloppet hos patienter med reumatisk sjukdom. Reumateamet har en viktig roll i
att upptäcka osunda levnadsvanor, informera och vägleda patienterna till mer positiv livsstil
och vid behov remittera till andra instanser såsom livsstilsmottagningar inom Region
Stockholm.

Uppsökande verksamhet
Allmän screening för reumatisk inflammatorisk sjukdom är i dagsläget inte aktuellt men det
har diskuterats om anti-CCP-mätning (blodprov) på riskpatienter, t ex de med tydlig ärftlig
belastning, kan vara av värde vid hälsoundersökningar. Ett webbaserat självscreeningsverktyg har utvecklats för de med symptom från leder och rygg, Ont i lederna och
Ont i ryggen, för hjälp med tidig diagnos [31, 32].
RA och de övriga inflammatoriska led-, rygg- och systemsjukdomarna är immunologiskt
medierade och den bakomliggande orsaken är felriktade processer eller ”en obalans” i
immunsystemet. Vaccination mot reumatisk inflammationssjukdom för riskgrupper, t ex de
med ärftlig benägenhet, kan eventuellt bli aktuellt i framtiden men troligen inte under de
närmaste 5–10 åren.
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6. Utredning och diagnostik
Anamnes och status
Sedvanlig anamnes ska tas upp antingen via samtal eller formulär inkluderande hereditet,
social situation, levnadsvanor (rökning, fysisk aktivitet), livsstil (arbete, fritid), tidigare och
nuvarande sjukdomar samt aktuell medicinering och eventuell överkänslighet. Om smärtproblem föreligger ska smärt-VAS-skattning 0–100 göras (smärta ”just nu” respektive
”genomsnitt senaste veckan”). Även VAS trötthet kan med fördel registreras. Både smärta
och trötthet ingår i PER-registreringen i SRQ.

Undersökningar
För att kunna ställa reumatologisk korrekt diagnos krävs ofta, förutom anamnes och status,
att vissa undersökningar/provtagningar utförs såsom rutin-blodprover (SR, CRP, blodstatus,
kreatinin, ALAT och eventuellt CK, urat, B-celler, proteinfraktioner/elfores), autoimmun
serologi såsom ANA/ENA vid klar misstanke om inflammatorisk systemsjukdom, RF, antiCCP (ACPA) vid misstänkt artritsjukdom och ibland ANCA vid misstänkt vaskulitsjukdom,
urinstatus, röntgen (vanlig slätröntgen, men även MR till exempel av SI-leder och rygg), se
Viss [33].
Ultraljudsundersökning av leder har under de senaste åren blivit allt vanligare i diagnostiken
av led- och seninflammationer samt bursiter. Dessutom kan vaskulitsjukdomars patologi
(såsom temporalisarterit) visualiseras i den tränade undersökarens händer. I samband med
ultraljud kan lokala injektioner av t ex kortison ges med god träffsäkerhet. Tillgänglighet och
kompetens av ultraljudsundersökare varierar inom SLL men klart är att intresset för denna
smärtfria, förhållandevis billiga, ofarliga och enkelt utförda undersökning som kan ge mycket
viktig information (avseende inflammation, vätska, mm) kommer att fortsätta öka och
användas som screening-undersökningsmetod som standard på patienter med reumatiska
sjukdomar.

Riskfaktorer – samsjuklighet/komorbiditet
Rökning, ärftlighet och sjukdomar såsom diabetes, osteoporos, hjärt-kärlsjukdom, fetma
med mera ska särskilt kontrolleras, liksom eventuella sjukdomar från ögon, hud, hår, mun,
mage-tarm, njurar, nervsystem. Även ökad risk föreligger att utveckla kronisk smärtproblematik (smärtsyndrom) det vill säga en smärta som i sig inte är inflammationsmedierad, se sid 28.
Det finns även vid reumatiska sjukdomar, till exempel vid RA och SLE, en viss samsjuklighet
med andra immunologiskt medierade sjukdomar såsom autoimmuna thyreoiditer, hepatiter
och multipel skleros.

Differentialdiagnoser
Diagnosen vid inflammatorisk reumatisk sjukdom kan ibland vara svår att säkert fastställa
och mer eller mindre extensiv utredning kan vara indicerat innan annan sjukdom såsom
cancer, infektion eller metabol/endokrin sjukdom kan avfärdas eller uteslutas, det vill säga
att sannolikheten är mycket liten för en annan sjukdom.
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7. Vård och behandling
Farmakologiska behandlingar
Farmakologisk behandling av reumatiska sjukdomar kan indelas i symptomdämpande
behandling, såsom NSAID och COX-hämmare, och sjukdomsmodifierande behandling
(DMARDs) såsom metotrexat och biologiska läkemedel. Internationell nomenklatur [27] av
sjukdoms-modifierande behandling innefattar: csDMARDs (conventional synthetic disease
modifying Antirheumatic Drugs); bDMARDs (biologic DMARDs) och tsDMARDs (targeted
synthetic DMARDs), se tabell 2, sid 28. Kortison finns inte med i tabellen, det tillhör en egen
och separat läkemedelsgrupp, och används vid reumatiska sjukdomar för peroral, dermal,
intravenös eller intraartikulär behandling. Kortison är såväl symptomlindrande som
sjukdomsmodifierande vid olika reumatiska sjukdomar, men ingår traditionellt inte i
kategorin DMARDs. Andra farmakologiska behandlingar som används vid specifika
reumatiska sjukdomar innefattar iloprost (Ilomedin®), bosentan (Tracleer®, behandling vid
systemisk skleros och pulmonell arteriell hypertension) samt pilokarpin (Salagen®) vid
primärt Sjögrens syndrom.
Vid all läkemedelsbehandling finns risk för biverkningar. Emellertid har inte användandet av
moderna biologiska läkemedel inneburit några särskilda eller väsentliga bekymmer med
bieffekter. En något ökad infektionsrisk kan noteras men den är trots allt relativt begränsad,
och om bakteriell infektion skulle uppstå kan den som regel behandlas framgångsrikt med
sedvanliga antibiotika och samtidigt tillfälligt uppehåll med den reumatologiska
behandlingen. Risken att utveckla aktiv tuberkulos är förhöjd vid användandet av biologiska
preparat såsom TNF-alfa-hämmare men denna risk har kunnat kontrolleras på ett bra sätt
genom riktade screening-undersökningar och vid behov antituberkulos profylaxbehandling.
Vid behandling med flertalet DMARDs och för vissa biologiska preparat görs rutinmässigt
regelbundna blodprovskontroller för att minimera risken för oönskade läkemedelsreaktioner
och biverkningar.
Om antibiotikakrävande bakteriell infektion skulle uppkomma under pågående DMARDbehandling rekommenderas patienten göra tillfälligt uppehåll med aktuell DMARD-terapi
tills infektionen har läkt ut och antibiotika-kuren är avslutad.
Avseende läkemedelsbehandlingens principer och strategier mot de reumatiska inflammatoriska sjukdomarna RA, AS, PsA och SLE hänvisas till SRF:s behandlingsriktlinjer [2] som
uppdateras årligen och bygger på vetenskapliga publikationer. De baseras på Socialstyrelsens
riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar från 2012 [1]. I SRFs riktlinjer värderas evidensen
grundligt och förslag ges på hur den farmakologiska strategin och behandlingen lämpligen
bör läggas upp för olika patientgrupper, beroende på diagnos, sjukdomsaktivitetsgrad,
prognostiska faktorer, mm. DMARDs och biologisk behandling ska insättas på specialistenhet där även uppföljning regelbundet ska ske, initialt var tredje månad. När sjukdomen är
stabil och under god kontroll blir uppföljningar och kontroller betydligt glesare, i storleksordning en gång per år eller ännu mer sällan. SRQ [12] ska användas för registrering och
effektutvärdering. För sjukdomsmässigt stabila patienter kan sjuksköterske-besök med fördel
ersätta läkarbesök, åtminstone vid vartannat tillfälle. Målet med behandlingen är remission
(inga reumatiska symtom) eller åtminstone så nära remission som möjligt.
Utvecklingen inom läkemedelsbehandlingen har gått snabbt med flera nya potenta läkemedel
varje år de senaste 20 åren tillbaka. Tillsammans med Läkemedelsverket och Socialstyrelsen
arbetar reumatologispecialiteten med att strukturerat följa upp effekter och biverkningar
under många år efter introduktion. De senaste tillskotten JAK-hämmarna ingår i SKL:s
”ordnat införande” av nya terapier. Detta strukturerade arbete med ständigt inflöde av nya
potenta och i flertalet fall kostsamma läkemedel behöver göras samlat och i nära samarbete
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med universiteten. Här spelar SRQ en viktig roll med registrering av alla sådana
behandlingar som görs i riket och så att dessa kan följas avseende effekt samt eventuella
bieffekter.
Tabell 2. Sjukdomsmodifierande läkemedel (DMARDs) vid reumatiska sjukdomar.
Fullständig tabell med alla registrerade preparat och biosimilarer finns på
https://www.vardgivarguiden.se/globalassets/behandlingsstod/vardprogram/reuma/sjukdo
ms modifierande-behandling-dmards-vid-reumatiska-sjukdomar.pdf
Substansnamn

Handelsnamn

csDMARD

T ex: Imurel®, Klorokin®,

Typ av substans (gäller
bDMARDs och tsDMARDs)

Reumatisk sjukdom

Administration

--

AS, JIA, PsA, RA, SLE,
Vaskulit

po, sc

Antikropp
Receptor
Fusionsprotein

AS, Gikt, JIA, PsA, RA,
SLE, Stills sjukdom,
Vaskulit

iv, sc

PDE4-hämmare
JAK-hämmare

PsA, RA

po

Methotrexate®,Plaquenil®,
bDMARD

Salazopyrin EN®

T ex: Benlysta®, Cimzia®,

Cosentyx®, Enbrel®, Humira®,

Mabthera®, Orencia®, Remicade®,
RoActemra®, Simponi®
tsDMARD

T ex: Otezla®,

Olumiant®, Xeljanz®

cs DMARD: conventional synthetic DMARD, bDMARD: biologic DMARD, tsDMARD: targeted synthetic DMARD

Reumakirurgi
Ibland behövs i rehabiliteringen reumakirurgiska insatser som för att bli optimala måste
samplaneras med behandlingen i övrigt. Gällande rekommendationer avseende alkohol och
tobaksbruk inför eventuell operation, se sid 25. Behovet av reumakirurgisk intervention
såsom hand- och fotkirurgi, har minskat påtagligt de senaste femton åren. Detta tack vare
framgångsrik farmakologisk, antireumatisk behandling. Effekten av den förbättrade
reumavården och inflammationskontrollen ses tydligt idag. I Region Stockholm är
reumakirurgin inte samlad vilket kan vara ett problem. Till exempel utförs fotkirurgiska
ingrepp på olika platser och det är svårt att veta vart lämpligast remittera patienter för
ortopedisk bedömning inför eventuell operation. Även reuma-handkirurgi utförs på flera
olika platser. Önskvärt vore att all reumakirurgi samlas på några enstaka kliniker. I och med
att reumakirurgin totalt sett minskar i mängd och behov är det således angeläget att denna
typ av ingrepp inte sprids på alltför många händer, för att upprätthålla kompetensen hos den
opererande kirurgen och för god vårdkvalitet till patienten.

Smärtproblem vid reumatisk inflammatorisk
sjukdom
Det är vanligt med smärtproblem vid reumatisk sjukdom trots att den inflammatoriska
sjukdomen objektivt sett är under god kontroll, det vill säga ingen eller mycket låg
inflammationsaktivitet.
Hos 15–20% av patienter med RA och hos ännu fler SLE-patienter föreligger samsjuklighet
med långvarig smärta, såsom fibromyalgi. Vid smärttillstånd utan inflammatorisk orsak blir
behandlingen annorlunda, och huvudsakligen icke-farmakologisk, även om neurotropa
läkemedel kan användas i viss omfattning. Farmakologisk smärt-behandling vid kronisk
långvarig smärta är en utmaning i sig och det finns ingen självskriven medicinsk indikation.
Det är väsentligt att särskilja den inflammatoriska smärtan från den icke-inflammatoriska
och tydliggöra för patienten att det rör sig om olika tillstånd, så att behandlingen kan ges på
rätt indikation och inom rätt vårdform. Det är alltid viktigt, men särskilt avgörande för bra

Region Stockholm
- 28 -

Regionalt vårdprogram – Reumatiska inflammatoriska sjukdomar

behandlingsresultat att patienten är delaktig i vården i samband med långvariga smärtproblem. Tidig upptäckt av kvarstående smärta - efter god kontroll av inflammationen - via
mått i SRQ [12], med smärtanalys, rehabiliteringsplan och övervägande av bedömning på
smärtmottagning, är angeläget i dessa fall för att i tid förebygga utvecklandet - eller
åtminstone minska de negativa effekterna av ett kroniskt smärtproblem. Remiss till
smärtklinik är motiverad vid svår och långdragen smärtproblematik.
EULARs [3] rekommendationer om hälsoprofessionernas insatser för smärtlindring
inbegriper [35]:
-

Uppmuntran till fortsatt aktivitet och sömnhygien, ’psychoeducation’ och selfmanagement intervention, online eller face-to-face

-

Stöd för fysisk aktivitet i olika grad och med olika inriktning

-

Ortoser

-

Sociala och psykologiska interventioner

-

Fysisk aktivitet med syfte att motverka ett smärttillstånd kan ske i form av ”graderad
exponering” då man successivt och under kontrollerade former utsätter en person för
de aktiviteter som annars undviks på grund av smärta.

Reumatologisk omvårdnad och rehabilitering
Som ett viktigt komplement till den anti-inflammatoriska läkemedelsbehandlingen är det
vid behov av stort värde med bedömning, behandling och uppföljning av sjuksköterska,
arbetsterapeut och/eller fysioterapeut. I olika skeden av sjukdomen blir olika delar av
behandlingen mer eller mindre framträdande. Vid hög sjukdomsaktivitet är de medicinska/
farmakologiska terapierna ofta i fokus tillsammans med kompenserande åtgärder, medan
åtgärder av stärkande eller förebyggande karaktär är viktigare i lugnare sjukdomsperioder.
Det finns dock stöd för att träning kan till viss del dämpa inflammation även i en aktiv fas av
den inflammatoriska reumatiska sjukdomen. Inom omvårdnad och rehabilitering tillämpas
ett personcentrerat medicinskt förhållningssätt, vilket enligt SKL ska spridas i syfte att
implementera förhållningssättet i regioner och kommuner [36].

Reumatologisk omvårdnad
Omvårdnad innebär bland annat läkemedelsadministrering, monitorering av läkemedelsbehandling, hjälp, stöd, motivation och utbildning till en person att själv hantera sin sjukdom
och dess konsekvenser under olika faser av livet. Omvårdnadsåtgärder utgår alltid från
individen och är således unika för varje person i enlighet med ett personcentrerat
förhållningssätt.

Reumatologisk rehabilitering
Rehabilitering syftar till att personer med funktionsnedsättning och/eller aktivitetsbegränsning utifrån sina egna mål ska uppnå optimal fysisk, sensorisk, intellektuell,
psykologisk och social funktionsnivå. Trots allt tidigare omhändertagande och kontinuerligt
förbättrad läkemedelsbehandling, upplever många med reumatisk sjukdom funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning och kan därmed ha ett behov av rehabilitering.
Specifikt för den reumatologiska rehabiliteringen är den hänsyn som måste tas till den
inflammatoriska processen och risken för ben- och broskdestruktionen. Rehabilitering av
patienter med reumatisk sjukdom kan därför inte frigöras från farmakologisk behandling
utan måste integreras med denna och på så sätt fortlöpande anpassas till den reumatiska
sjukdomens aktivitet och medicinska tillstånd. På grund av sjukdomens svängningar
sammanfaller dock inte alltid behovet av specialiserad rehabilitering med behovet av
specialiserade medicinska insatser.
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Det är angeläget att, baserat på fördjupad bedömning av patientens kroppsfunktioner,
dagliga aktiviteter och delaktighet i samhället, identifiera rehabiliteringsmål och att se till att
dessa blir uppnådda. Rehabiliteringsmålen samt plan för hur dessa ska nås ska
dokumenteras i en rehabiliteringsplan. Rehabiliteringsplanen skall även innehålla tydliga
tidsmått avseende när insatser ska sättas in och resultat utvärderas samt uppgift om vem
som har ansvar för olika åtgärder. Rehabiliteringsplanen revideras vid behov. Huvudansvaret
för den reumatologiska rehabiliteringen ligger på patientens ansvarige läkare.
Evidensbaserade rehabiliteringsinsatser innefattar patientutbildning, fysisk aktivitet och
träning av olika slag samt åtgärder för att bibehålla aktivitet och delaktighet som ska kunna
erbjudas inom den reumatologiska vården, oavsett vårdform.
Rehabilitering och omvårdnad kan inom reumatologin med fördel bedrivas i interprofessionella team med många yrkeskategorier. Arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator,
läkare och sjuksköterska ingår för det mesta, men teamets sammansättning kan variera och
även innefatta dietist, ortopedingenjör, psykolog och undersköterska. Ett minimikrav för god
omvårdnad och rehabilitering är att arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterska med
specialistkunskaper och erfarenhet finns att tillgå. I princip ska samtliga patienter med
reumatisk sjukdom tidigt i sjukdomsförloppet genomgå en initial bedömning av dessa
yrkeskategorier och en introduktion till deras kompetens för att sedan kunna göra
välgrundade val av terapier.

Levnadsvanor
Levnadsvanor aktualiseras vid sjuksköterskemottagningen och nikotinbruk, fysisk aktivitet
samt alkohol- och kostvanor kartläggs. Samtal om behov av förändring initieras och då det
bedöms vara indicerat remitteras/hänvisas patienten till andra professioner inom specialisteller primärvård för fördjupad analys och mera långvarigt, teoribaserat stöd. Kompetens
inom olika beteendeförändrings- och samtalstekniker, till exempel motiverande samtal (MI),
erbjuder stöd till patienten att genomföra önskad förändring av levnadsvanor, t ex ökad
fysisk aktivitet eller rökstopp.
Inför eventuell operation föreskriver Socialstyrelsen konkreta rekommendationer rörande
alkohol- och tobaksbruk:
•

Alla patienter som ska opereras bör informeras om att alkohol kan påverka organen
och viktiga funktioner i kroppen, och att det finns god kunskap om att
komplikationsrisken är förhöjd vid riskbruk av alkohol.

•

Personer med riskbruk bör erbjudas rådgivande samtal och rekommenderas
alkoholuppehåll under minst fyra veckor före operation och en tid efter.

•

Personer med lägre konsumtion bör informeras om att det inte finns någon känd gräns
för riskfritt intag och att man därför rekommenderas alkoholuppehåll fyra veckor före
operation.

•

Rökstopp rekommenderas 4–6 v före och efter operation.

Se Rök- och alkoholuppehåll i samband med operation, Vårdgivarguiden:
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/halsoframjande-arbete/levnadsvanor/rok--ochalkoholuppehall-i-samband-med-operation/
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Patientutbildning
Patienter med reumatisk sjukdom behöver information om sin sjukdom och om de
behandlingar, framakologiska, icke-farmakologiska och egenvårdande, som står till buds.
Därutöver behövs patientutbildning för att bättre hantera sjukdomens konsekvenser och att
uppnå sina livsmål, trots dessa.
EULARs rekommendationer om patientutbildning fastlår att den skall ges till personer med
inflammatorisk reumatisk sjukdom som en integrerad del av deras vård för att öka
delaktigheten i sin behandling och främjandet av hälsan [37]. Alla patienter ska erbjudas och
ha tillgång till patientutbildning genom hela sjukdomsförloppet, som minimum vid
sjukdomsdebut, vid ändring av medicinering och då det fysiska eller psykologiska tillståndet
så kräver. Innehåll och genomförande ska skräddarsys till individen, vara behovsstyrt och
bestå av individuell och/eller grupputbildning som kan ges vid personliga möten, utökade
med telefonsamtal, skriftlig information eller e-hälsotjänster. Utbildningsprogrammen ska
bygga på ett teoretiskt ramverk och vara evidensbaserade, såsom self-management, kognitiv
beteendeterapi eller stresshantering. Effekten av patientutbildning ska utvärderas med
metoder som återspeglar syftet. Utbildningen ska ges av kompetent personal inom hälso- och
sjukvården eller av utbildade patienter, om nödvändigt, i ett multidisciplinärt team. De som
ger patientutbildning ska ha tillgång till och genomgå specifik utbildning för att uppnå och
behålla kunskap och färdigheter.
Rekommendationerna innebär alltså att patientutbildning som uppfyller ovanstående
kriterier ska tillhandahållas oavsett vårdform (vårdnivå). Eftersom utbildningen i att hantera
sjukdomskonsekvenser och uppnå livsmål är generisk, kan den inom t ex primärvården, med
fördel, ges till patienter med olika diagnoser samtidigt. Patientinformation och -utbildning
ges även i Reumatikerförbundets regi med ett material kallat ’Av egen kraft’. Vården måste
dock fortfarande ta ansvar för att utbilda lekmannaledare, identifiera de patienter som kan
ha nytta av utbildningen, kvalitetssäkra utbildningen och förbereda patienter och närstående
på att ta till sig utbildning som syftar till ett ökat eget ansvar för sjukdomens konsekvenser.

Fysisk aktivitet och träning
De flesta reumatiska sjukdomar medför funktionsnedsättning i varierande grad samt ökad
risk för utveckling av långvariga smärttillstånd och samsjuklighet, till exempel hjärt/kärlsjuklighet, övervikt och osteoporos. Vid rådgivning och stöd om fysisk aktivitet till personer
med reumatisk sjukdom ska man vara klar över syftet. Är det att behålla eller förbättra
kroppsfunktioner rekommenderas planerad och strukturerad fysisk träning. Är syftet att
motverka ett smärttillstånd i sig kan träningen ske i form av ”graderad exponering” där man
gradvis och under kontrollerade former utsätter en person för de aktiviteter som undviks på
grund av smärta. För att minska risken för - eller följden av - samsjuklighet bör hälsofrämjande fysisk aktivitet och reducerad tid i stillasittande rekommenderas. I EULARs
riktlinjer för fysisk aktivitet betonas också att beteendeförändringstekniker ska användas i
samband med initiering och vidmakthållande av fysisk aktivitet [38].
Rekommenderad fysisk träning för att förbättra kroppsfunktioner ska i enlighet med FYSSkapitel – del 2, diagnosspecifik del: reumatoid artrit [39] bedrivas med tillräcklig intensitet
för att ge resultat, se tabell 3. Fysisk aktivitet i hälsofrämjande syfte ska bedrivas på lägst
måttlig intensitet och omfatta minst 150 minuter per vecka. Alla hälsoprofessioner inom
reumatologin ska känna till detta. Fysioterapeuter inom reumatologin ska kunna utföra
konditions- och styrketest, ordinera och följa upp individuellt utformad fysisk aktivitet och
träning samt kunna använda beteendemedicinska verktyg för att främja vidmakthållande av
fysisk aktivitet. Även handträning ger god effekt och är kostnadseffektiv, varför
arbetsterapeuter och/eller fysioterapeuter inom reumatologi ska kunna initiera och övervaka
sådan träning i enlighet med evidens.
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Tabell 3. Rekommendation för träning av kondition, styrka och rörlighet vid RA
Typ

Frekvens

Intensitet/belastning1

Duration/omfattning

Kondition

3 ggr/vecka

65–80 % av VO2max2
14–17 på Borgs
ansträngningsskala (6–20)

30–75 min/gång

Styrka

2–3 ggr/vecka

70 % av 1 RM3

Kondition+styrka

2–3 ggr/vecka

75–85% av VO2max
70 % av 1 RM

3 set x 8–12 repetitioner för
8–10 större muskelgrupper
30–90 min/gång

Töjbarhet/rörlighet

2–3 ggr/vecka

4 ggr/muskelgrupp (10–30 s) för
alla större muskelgrupper

1Anger

den intensitet/belastning som ska uppnås genom progressiv stegring från måttlig intensitet
(40–59 % VO2max, 12–13 på Borgskalan) respektive lägre belastning i procent av 1 RM under en
träningsperiod.
2VO max = Maximal syreupptagning.
2
31 RM = den högsta belastning som kan lyftas genom hela rörelsebanan endast en gång.

Aktivitet och delaktighet
Aktivitetsbalans syftar till att förmedla ett förhållningssätt som innebär att en patient med
reumatisk sjukdom kan bibehålla meningsfulla aktiviteter, viktiga roller och möjliggöra
anpassning för att förbli delaktig. Komplexa samspel mellan smärta, trötthet och andra
funktionsnedsättningar i samspel med fysisk och psykosocial miljö riskerar annars till att
försvåra personlig vård, boende, arbete/skola och fritidsaktiviteter. Arbetsterapeuter inom
reumatologi ska kunna förmedla energibesparande arbetssätt, ergonomiska strategier och
tillämpning av aktivitetsbalans.
Syftet med hjälpmedel är att underlätta eller möjliggöra aktiviteter och delaktighet.
Utformningen är vanligtvis ergonomisk eller kompenserande som till exempel greppförstoring (exempelvis burköppnare), förlängning (exempelvis griptång), minskad kraftåtgång (fjädrande sax) och låg vikt. Gånghjälpmedel används för att underlätta förflyttning
genom avlastning. Numera är färre hjälpmedel kostnadsfria och flera produkter som tidigare
klassades som hjälpmedel finns i den vanliga handeln. På arbetsplatsen har arbetsgivaren en
skyldighet att förebygga ohälsa genom hjälpmedel och olika typer av anpassningar som kan
underlätta, t ex en specialanpassad datormus, arbetsstol, headset till telefonen eller höj- och
sänkbart skrivbord. Även arbetsförmedlingen kan vara behjälplig för arbetssökande eller
inom det första året hos en ny arbetsgivare. Arbetsterapeuter och/eller fysioterapeuter inom
reumatologi ska kunna göra systematiska kartläggningar av svårigheter i dagliga livet samt
identifiera behov av, prova ut och följa upp hjälpmedel.
För att minska smärtan och öka känslan av stabilitet i handen kan handortoser och stödbandage provas ut. På marknaden finns ett stort utbud av prefabricerade ortoser, i både
hårdplast och textil, som kan anpassas individuellt. Vid speciella behov kan även ortoser
tillverkas av arbetsterapeut för att stabilisera eller smärtlindra specifika leder. I samband
med att en ortos provas ut får patienten information om träning och användning utifrån
behov. Ortoser har smärtlindrande effekt och vid artriter kan de även förbättra greppförmågan. Arbetsterapeuter inom reumatologi ska kunna prova ut och följa upp effekten av
handortoser.
Fotbesvär får ofta konsekvenser för gångförmågan och hindrar därmed aktiviteter och
delaktighet. Avlastande prefabricerade skoinlägg eller specialgjorda fotbäddar, utformade
efter individuella avtryck och anpassade utifrån behov av tryckavlastning och korrigering, har
god smärtlindrande effekt och motverkar utveckling av felställningar. Skor med bred läst,
stadig bakkappa och rymlig box ger utrymme för inlägg, underlättar gången och förhindrar
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tryck på ömma tår. Sådana skor finns i handeln, men vid omfattande felställningar och
besvär kan specialgjorda skor behövas. Fysioterapeuter inom reumatologi ska kunna ge råd
om och följa upp användning av inlägg och skor. Remiss (av reumatolog) kan vid behov
skickas för detta till ortopedteknisk verkstad.

Närståendestöd och Patientföreningar
Närstående, såsom familj, vänner och arbetskamrater, är viktiga personer i patientens liv och
det är angeläget att även dessa får hjälp, stöd och korrekt information om sjukdomen, dess
behandling (inklusive risk för biverkningar) och prognos samt vad personen kan göra själv
för att optimera behandlingsresultatet. Inom vuxenreumatologin bör finnas organisatorisk

struktur för att underlätta övergången från reumatologisk vård för barn till vård för vuxna med
reumatisk sjukdom (transition). Patientföreningar kan vara ett viktigt stöd för både patient

och anhörig och det finns flera aktiva sådana föreningar i Stockholms län:
a) Reumatikerförbundet [4]

b) Reumatikerförbundet – Reumatikerdistriktet i Stockholms län [5]
c) Reumatikerförbundet - Reumatikerföreningen i Stockholm [6]

E-hälsa
tRAppen [40] en samskapad internettjänst som ger stöd för fysisk aktivitet vid reumatisk
sjukdom, innehåller ett planeringsverktyg och en stödgruppsfunktion. Tjänsten finns på
svenska och engelska, kan med fördel introduceras till patienter efter en avslutad
träningsperiod inom vården och kan kostnadsfritt laddas ned från www.ki.se/nvs/trappen
Omvårdnads- och rehabiliteringspersonal ska känna till och kunna rekommendera
internettjänsterna Ont i lederna [31] och Ont i ryggen [32] då man ofta har återkommande
kontakter med patienter med ospecifika smärttillstånd som gradvis utvecklas till misstänkt
reumatisk sjukdom. Tjänsten är uppbyggd för att ge ett stöd för beslut om huruvida det finns
skäl att söka vård och en sammanställning av svar på frågorna i tjänsterna blir ett bra stöd i
möte med vårdgivaren.
Svensk Reumatologis Kvalitetsregister, SRQ [12] innehåller kvalitetsmått för omvårdnad och
rehabilitering samt några standardiserade rehabiliteringsåtgärder. Det är önskvärt att
vårdgivarna registrerar sådana mått och åtgärder i det dagliga vårdarbetet så att individuella
hälsodata kan användas som gemensamt beslutsstöd för fortsatt vård och behandling samt
som underlag för forskning och utveckling.

Organisation och utbildningsbehov
Det är önskvärt att omvårdnads- och rehabiliteringspersonal är specialistutbildad eller att de
har erfarenhet och reumatologiska specialkunskaper vilka uppdateras kontinuerligt genom
deltagande i kurser eller inläsning av litteratur om evidensbaserade åtgärder inom sitt
professionsområde. Då en stor del av den reumatologiska rehabiliteringen förväntas ske
inom primärvården, behövs omfattande utbildningsinsatser till arbetsterapeuter och
fysioterapeuter som är verksamma där.
Rehabilitering inom reumatologin kan bedrivas i öppenvård eller slutenvård och behöver
följas upp med egna rehabiliteringsinsatser. Rehabiliteringsåtgärder sker som regel i öppna
vårdformer, ofta initierade inom specialistsjukvården men med fortsättning och uppföljning
inom primärvården. En mindre grupp patienter kan ha behov av slutenvårdsrehabilitering i
Sverige eller utomlands i varmt klimat. Slutenvårdsrehabilitering erbjuds vuxna patienter i
eget boende med funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning till följd av inflammatorisk
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reumatisk sjukdom och vars rehabiliteringsbehov inte kan tillgodoses inom öppenvården.
Målet är att ge patienten ökad förståelse och kunskap om sin sjukdom samt att förbättra
funktion och aktivitetsförmåga. Rehabiliteringen bedrivs av interprofessionella team som
arbetar personcentrerat. Region Stockholm har avtal med Humlegården i Sigtuna för
slutenvårdsrehabilitering.
Egenträning kan utföras enskilt eller i grupp, inom friskvården eller i patientföreningarnas
regi. Träningen bör initieras tidigt i sjukdomsförloppet, vara långsiktig och bedrivas på eget
personligt ansvar. Reumatikerförbundet - Stockholms distrikt [5] erbjuder många olika
träningsgrupper på land och i varmvattenbassänger ledda av fysioterapeut/sjukgymnast.
Länk till tillgängliga varmvattenbassänger i Stockholm: Stockholm Reumatikerförbundet,
Varmbassängträning [41].

Rehabiliteringsremisser
Mottagare:
• Öppenvårdsrehabilitering

• Fysioterapeuter med specialistkompetens i reumatologi, se lista på Reumatikerförbundet
•
•
•
•

- Reumatikerdistriktet i Stockholms län [5]
Arbetsterapeuter med specialistkunskap inom reumatologi (Akutsjukhusen och Centrum
för Reumatologi)
Planerad specialiserad rehabilitering i Stockholms län. 15 dagar i slutenvård måndag till
fredag. Remiss finns på Vårdgivarguiden [42]
Planerad specialiserad rehabilitering i varmt klimat, 28 dagar i slutenvård. Remiss finns
på Vårdgivarguiden [43]
Rehabilitering / Smärtteam / Smärtmottagning

8. Sjukskrivning
Riktlinjer
Vid reumatisk inflammatorisk sjukdom
kan smärta, trötthet och stelhet samt
nedsatt uthållighet, styrka och rörlighet
leda till aktivitetsbegränsningar, särskilt
i det akuta skedet i samband med
insjuknande eller i samband med sjukdomsskov. Sjukskrivning kan då bli
aktuellt. Sjukskrivningsbehovet beror på
graden av funktionsnedsättning kopplat
till vilka arbetsuppgifter patienten har.
Vid planerad rehabilitering t ex
specialiserad rehabilitering i varmt
klimat kan förebyggande sjukskrivning
vara aktuellt.
Information och blanketter kan hämtas på Försäkringskassans hemsida, Försäkringskassan
Information och rekommendationer om sjukskrivning vid reumatisk sjukdom finns att läsa i
Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd [44].
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Arbetsgivare och Försäkringskassans handläggare behöver en beskrivning av hur sjukdomen
påverkar patientens möjlighet att arbeta samt en prognos om varaktigheten av arbetsförmågenedsättningen. Detta för att fatta beslut om sjuklön respektive sjukpenning samt
vilka åtgärder som behöver sättas in för att patienten ska kunna arbeta trots sina besvär.
Fysioterapeut och/eller arbetsterapeut (och även psykolog) kan bistå läkaren med
bedömning av funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning, med fördel i en roll som
rehabiliterings-koordinator. Det är sedan läkaren som gör helhetsbedömningen och utfärdar
eventuella intyg.

Ansvarsfördelning försäkringskassa och
respektive ansvarig läkare
Läkarens och sjukvårdsteamets bedömning och utfärdade intyg är en rekommendation. Det
är arbetsgivaren under de första två veckorna och sedan Försäkringskassan som beslutar om
sjuklön eller sjukpenning ska betalas ut.
Tidig kontakt med arbetsgivaren för att stödja anpassning av arbetsplatsen och snabbare
återgång i arbetet rekommenderas. Arbetsgivaren behöver information om vilka funktionsoch aktivitetsbegränsningar patienten har för att bedöma vilka arbetsuppgifter som är
olämpliga eller omöjliga för patienten att utföra. För att Försäkringskassan ska kunna göra
en rättssäker bedömning av rätten till ersättning, krävs att sjukintyget innehåller information
om hur sjukdomen sätter ned funktion och aktivitet kopplat till arbetet.
Kommunikationen med Försäkringskassan kan ske elektroniskt och för sekretessen
acceptabla förhållanden via 1177 [45]. Patienten ska alltid godkänna att intyg skickas till
Försäkringskassan. Patienten kan också själv ta del av sina e-intyg och bedömningar genom
att logga in på Vårdguiden, Mina Vårdkontakter (MVK) via 1177 [45].

9. Kvalitetsindikatorer
Indikatorer – kvalitetsmått
Vårdens indikatorer delas lämpligen in enligt följande:
a) Strukturmått, speglar förutsättningarna för god hälso- och sjukvård. Exempel på
strukturmått inom den reumatologiska vården är t ex hur den är organiserad, hur många
reumatologiska mottagningar/kliniker som finns inom länet och var de är geografiskt
lokaliserade, storlek, öppettider, hur många reumatologer/reumasjuksköterskor/reumafysio- och arbetsterapeuter som finns tillgängliga inom länet.
b) Processmått, speglar vad som faktiskt görs i vården; när, var, hur. Exempel på ett
processmått är hur snabbt en nyinsjuknad reumatisk patient kommer till adekvat
specialistbedömning och får starta antireumatisk behandling, det vill säga ett uttryck för
hur ”vårdflödena” och kommunikationen fungerar (eller inte fungerar) i den praktiska
verkligheten inom och mellan olika vårdinstanser.
c) Resultatmått speglar vårdresultat och hälsoeffekter. ”Outcome” är ett annat ord, det vill
säga kvantitativa och/eller kvalitativa utfall avseende hur patienten mår och fungerar,
nivåer på smärta och trötthet, hur livskvalitet och arbetsförmåga har påverkats, hur
eventuella system- och ledinflammationer har medfört nedsättning av styrka, rörlighet
och/eller funktion. Patientrapporterade utfallsmått såsom PROMs är här av stor
betydelse och tar även med vikten av att patienten själv medverkar och tar ansvar.
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Tre nationella kvalitetsmått/indikatorer för RA
Socialstyrelsens processmått inom reumatologin, så kallade indikatorer är 25 stycken [46].
Att använda alla dessa mått blir inte praktiskt görligt. SRF har 2015 i ett samarbete med
Socialstyrelsen föreslagit följande tre nationella kvalitetsmått [47] för nyinsjuknande i RA,
och dessa rekommenderas användas som målnivåer till exempel vid öppna jämförelser
mellan olika reumatologverksamheter och sjukvårdsregioner inom landet. Dessa mått, eller
indikatorer, bör således även användas i SLL. Måtten gäller vuxna, (18 år eller äldre):
1. Andel personer som nydiagnostiserats med RA inom 20 veckor från de första klassiska
symtomen.
2. Andel personer med RA som får biologiska läkemedel, i procent, samt antal patienter
med RA med biologiska läkemedel per 100 000 i befolkningen.
3. Andel personer med RA, i procent, och som haft en uppföljande registrering i
kvalitetsregistret SRQ inom 2–6 månader efter första behandling med DMARD eller
biologiskt läkemedel.

Systeminflammatoriska indikatorer
För SLE, systemisk skleros och myosit finns registermoduler inom SRQ för att kunna följa
patienterna, men utfallsmått är här svårare att definiera än för artritsjukdomar på grund av
systemsjukdomarnas större variabilitet och låga prevalens.

Sex kvalitetsindikatorer i Region Stockholm
I Region Stockholm används följande sex kvalitetsområden för att strukturera god vård. För
varje indikator är tanken att ange vilket område som avses.
1. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård innebär att vården ska bygga på
evidensbaserad medicinsk kunskap och formas för att möta den individuella patientens
behov på bästa möjliga sätt och för att främja hälsoutvecklingen i befolkningen.
2. Säker vård innebär att skador i samband med vård ska undvikas i möjligaste mån
genom ett aktivt förebyggande arbete.
3. Patientfokuserad vård innebär att vården ges i samråd med patienten, med respekt
och lyhördhet för individens specifika behov, önskemål och värderingar.
4. Kostnadseffektiv vård innebär att vården utformas och ges i samverkan med övriga
vårdaktörer så att onödig förbrukning av resurser undviks.
5. Jämlik vård innebär att vården tillhandahålls och fördelas på lika villkor för alla
medborgare, oberoende av t ex ålder, kön, bostadsområde, mm.
6. Vård i rimlig tid innebär att inga patienter ska behöva vänta oskälig tid på
vårdinsatser som de har behov av.

Mål för behandlingen
Total remission (eller ”bot” av sjukdomen) är det övergripande målet vid behandling av
reumatisk inflammatorisk sjukdom men eftersom denna grupp av sjukdomar som regel är
kroniska kan detta mål förstås vara svårt att nå. Emellertid, senaste åren har långvarig
remission blivit allt vanligare och är således inte längre bara en orealistisk förhoppning. Om
behandling insättes tidigt i sjukdomsförloppet torde chanserna öka och det finns även visst
stöd för att den reumatiska inflammatoriska sjukdomen kan läka ut helt (= botas) vid tidiga
åtgärder. Patientens sjukdomsaktivitet kan följas i SRQ och vid perifera artritsjukdomar
(som vid RA eller PsA) kan till exempel DAS-värdet (Disease Activity Score) indikera om
patienten befinner sig i eller nära remission (DAS <2,6). Motsvarande vid AS används
BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index) eller ASDAS (Ankylosing
Spondylitis Disease Activity Score) och vid SLE bland annat scoring-instrumentet SLEDAI
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(Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index), vilket dock sällan används i klinisk
rutin.

Kvalitetsregister SRQ
Visionen för ett kvalitetsregister anges vara ”att bidra till en bättre hälso- och sjukvård genom
att vårdens personal, beslutsfattare, forskare och näringsliv regelbundet använder
kvalitetsregister i sitt arbete och att patienter efterfrågar detta inom vård och omsorg”.
Svensk Reumatologis Kvalitetsregister, SRQ [12] är ett nationellt kvalitetsregister som
grundades 1995 – under benämningen svenska RA-registret - med målsättning att lära mer
om de reumatiska sjukdomarna och i förlängningen förbättra vård och behandling av
patienter med reumatiska sjukdomar. SRQ var ett av de första nationellt organiserade
kvalitetsregistren i Sverige och anses av många vara en föregångare bland svenska kvalitetsregister och med kreativa och innovativa arbetssätt. SRQ har även rönt internationell
uppmärksamhet inom reumatologin. Totalt finns i dagsläget (hösten 2018) drygt 80 000
patienter registrerade genom åren i SRQ. Patienter, läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter,
arbetsterapeuter för in besöksdata i registret. PROM, patientens egna mått och registreringar
till exempel via PER, är viktiga för bedömningen, och blir allt mer betydelsefullt för vården.
Vårdgivare och patient kan i realtid ta del av patientens hälsodata i SRQ-beslutsstöd vid
klinikbesökets avslutande bedömning och tillsammans bestämma hur den fortsatta
behandlingen ska läggas upp. Visionen för SRQ har nyligen godkänts: ”100% av allt.
Täckning, Delaktighet och Kvalitet i vårt nationella kvalitetsregister”. Ambitionen är att SRQ
ska fortsätta utvecklas och vara en betydelsefull informationskälla för den reumatologiska
verksamheten och kliniken, för forskningen och utvinnandet av ny kunskap och inte minst
för patienten, som ett naturligt beslutstöd vid patient-vårdgivar-kontakten.
Alla patienter som registreras i SRQ måste först ge sitt samtycke. Patienter som flyttar över
från en reumatologisk vårdenhet till en annan flyttas även över till ansvarig vårdenhet i SRQ.
I Stockholm finns tre olika kliniska reumatologiska vårdenheter (Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus och Centrum för Reumatologi) samt reumatologmottagningar
inom den öppna specialiserade vården. För de som använder journalsystemet TakeCare kan
viss registerdata transporteras smidigt (via import/exportfunktioner) mellan SRQ och
patientjournalen.
För biobanking tillfrågar den ansvariga enheten patienter som registreras i SRQ om
patienten vill bidra med blodprover för lagring (frysboxar) i SRQ. På så vis kan reumatologisk
forskning och kunskapsutveckling stödjas.
Den nationella registerhållaren för SRQ är lokaliserad i Stockholm, knuten till QRC
(Kvalitetsregistercentrum i Stockholm). Verksamhetschefen på Reumatologkliniken
Karolinska Universitetssjukhuset är CPUA (centralt personuppgiftsansvarig) för SRQ, det vill
säga har ett registeransvar delegerat från Karolinska Universitetssjukhusets ledning och
styrelse. QRC erbjuder kurser i strukturerat förbättringsarbete med hjälp av kvalitetsregister.
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10. Vårdorganisation/vårdprocess
Samverkan med andra vårdgivare
Reumatologin är en medicinsk specialitet som kräver mycket god samverkan med många
andra specialiteter såsom hud, njure, neurologi, gastroenterologi, psykiatri, kirurgi, med
flera.
För en god personcentrerad vård och omhändertagande är det av största vikt att arbeta
teambaserat där patient, läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och kurator har
avgörande roller.
På så sätt är den reumatologiska specialiteten till sin natur i hög grad både multiprofessionell
(flera olika yrkesgrupper involverade) och multidisciplinär (flera olika medicinska discipliner
involverade).
Dessutom kan särskilt påtalas att även patientorganisationerna också kan anses vara
delaktiga i det multiprofessionella omhändertagandet.

Roller och ansvarsfördelning
I strävan efter att ge den som drabbats av reumatisk sjukdom så bra och snabb hjälp och
behandling som möjligt är det angeläget att vårdpersonal och patient vet vem som ska göra
vad. Kontinuitet i vård-patientkontakten i så hög grad som möjligt är mycket viktigt och ska
alltid eftersträvas varför begreppet ”fast vårdkontakt” har myntats. Det står för att en konkret
vårdgivare har huvudansvar för kontakten med patienten. För läkarna finns begreppet PAL
(patientansvarig läkare) fortfarande delvis kvar och motsvarigheten PAS för
sjuksköterskorna. Även kurator och psykolog kan bli involverade men som regel är det dessa
fyra yrkesgrupper nedan som engageras kring patienten:

Läkare
Övergripande ansvar för diagnostik och behandling, diagnoskriterier, information om
sjukdomen, start av läkemedelsbehandling enligt riktlinjer, SRQ-registrering [10], ev.
studiemedverkan och annan forskning, löpande undervisning, skrivande av intyg, vid behov
kontakt med Försäkringskassan.

Sjuksköterska
Övergripande ansvar för patientens omvårdnad. Information och utbildning om sjukdom
och behandlingar. Administrerar och monitorerar antireumatiska läkemedel samt relaterad
provtagning. Medvetandegör levnadsvanor som påverkar sjukdom och behandling samt
stöttar tillsammans med andra professioner patienter som önskar göra förändringar av
levnadsvanor, till exempel rökstopp och ökad fysisk aktivitet. Telefonrådgivning och annan
patientkontakt via olika e-hälsolösningar. Självständig sjuksköterskemottagning efter
specifik utbildning.

Fysioterapeut
Utför bedömning av kroppsfunktioner, t ex ledfunktion, muskelfunktion, kondition och
balans. Informerar om och doserar fysisk aktivitet samt ger beteendestöd för initiering och
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vidmakthållande. Introducerar digitala beteendestöd, t ex tRAppen [40]. Ger ickefarmakologisk smärtbehandling

Arbetsterapeut
Utför bedömning av aktivitets- och arbetsförmåga inklusive personlig vård, boende,
arbete/skola och fritid. Nedsatt handfunktion påverkar vanligtvis de dagliga aktiviteterna
varför bedömning har ett särskilt fokus. Energibesparande arbetssätt, ergonomiska
strategier, hjälpmedels-/ortosförskrivning och handträning är vanliga behandlingar.

Patienten själv
Även patienten kan och bör aktivt delta i sin behandling, utifrån individuell förmåga och
förutsättningar.

Nya arbetssätt och task shifting
Sjuksköterskor med specifik erfarenhet av och utbildning inom reumatologi kan erbjuda
självständiga mottagningar för uppföljning av patienter med inflammatorisk ledsjukdom,
som ett led i ”task shifting” där rätt vårdform eftersträvas. Vid sådana mottagningar bedöms
sjukdomsaktivitet, bland annat utifrån ledstatus, och aktuell läkemedelsbehandling
utvärderas och monitoreras. Utfallet av självständiga sjuksköterskemottagningar beträffande
sjukdomsaktivitet är jämförbart med besök hos reumatologspecialist och på lång sikt bättre
vad gäller patientnöjdhet.
Även fysioterapeuter med reumatologisk specialistutbildning har uppföljningsbesök för
patienter med inflammatorisk ryggsjukdom och andra diagnoser. I andra delar av Sverige
görs dessa besök av både arbetsterapeut och fysioterapeut.

Task shifting öppnar upp för att andra professioner framöver kan utveckla nya mottagningar
och förbättra tillgänglighet och vård för patienten.

Vårdformer (tidigare ”vårdnivåer”)
Tre vårdformer kan särskiljas inom -reumatologin i Region Stockholm:
1. Primärvård – patienten söker själv
2. Specialiserad vård – med remisskrav, från i första hand primärvården.
3. Specialiserad vård på sjukhus (till exempel vid vård av inflammatoriska
systemsjukdomar) – med remisskrav från primärvården eller den specialiserade vården.
Det är vanligt med frågor såsom:
•
•
•

Var går gränserna i vården, det vill säga vem/vilka av vårdgivarna har ansvar för vad?
Vilka patienter (diagnoser, symtom) ska tas om hand av vem, var och när?
Vart ska remisserna skickas och vad ska de innehålla?

Svar på dessa frågor – avseende de reumatiska sjukdomarna - återfinns i Viss [10] samt i det
processarbete Smärta/Leder [9] som är en fortsättning av 4D-projektet [8] som genomförts i
Region Stockholm (se även Tabell 1 sid 14 och ”Remitteringsanvisningar” sid 40-41).
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Informationsöverföring
Det finns olika elektroniska datorjournalsystem i Region Stockholm vilket medför vissa
kommunikations-utmaningar. Dock använder övervägande majoriteten av kliniker och
öppenvårds-mottagningar e-journalsystemet TakeCare (TC) och ju fler som gör det desto
smidigare fungerar kommunikation med remisser, information och dataöverföring mellan
olika enheter. Det är även en fråga som rör patientsäkerhet.
För att effektivisera och minska det administrativa arbetet på såväl sjukhus som
mottagningsenheter för samtliga professioner, pågår projekt för att standardisera mallar
och formulär så mycket som möjligt i TC. Frastexter och kortkommandon kan användas
för journalregistrering under pågående patientbesök, och direkt kommunikation i realtid
med SRQ för beslutsstöd ökar kvaliteten i besöket.
Röntgen - Ett problem för reumatologin inom Region Stockholm har under flera år varit att
på ett smidigt sätt få till stånd röntgenundersökningar och sedan elektroniskt få bedömda
svar i rimlig tid och på ett läsbart sätt i datorjournalen. Eftersom bild/imaging av olika slag (s
k vanlig slätröntgen samt MR/DT-undersökningar) används frekvent och är en viktig del i
bedömning och beslutsväg, är det ett bekymmer när denna verksamhet inte fungerar
tillfredsställande.

Elektroniskt beslutsstöd, digitalisering och
e-hälsa
Digital hälsoplan
Vården siktar på att upprätta en digital hälsoplan för flertalet patienter. Denna ska vara ett
levande dokument med ett tydligt och konkret mål för patienten som denne sätter upp
tillsammans med vårdgivaren, och som både patient och vårdgivare sedan strävar mot. För
att nå målen lägger patienten tillsammans med vårdgivaren upp en plan för träning,
medicinering och provtagning.

Tidbokningar via webben
Ett sätt att öka patientens delaktighet är att låta patienten själv boka tid för sitt vårdbesök.

Video- och distanskonsultationer
Ett sätt att ge patienten fler möjligheter att få kontakt med och interagera med sin vårdgivare
är genom video-konsultationer. I regioner där de geografiska avstånden är stora, såsom i
norra Sverige, har detta sätt att kommunicera/ konsultera blivit populärt. Även i Stockholmsområdet kan det vara ett viktigt och fördelaktigt kommunikationskomplement, så tekniken
och möjligheterna bör finnas på plats.

Patientmedverkan, aktivt deltagande
Patientens egen medverkan och deltagande i bedömning och behandling av sjukdomen blir
alltmer påtaglig och är en generellt växande trend. Den patient som har intresse och förmåga
får möjlighet att ta mer ansvar för den egna vården. Exempel inom reumatologin är:
Patientens egen registrering (PER) – för inmatning av uppgifter till SRQ [48].
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Patientens egen provhantering (PEP) –
egen bokning av valda blodprover och
även svar på dessa [49].
Läsa sin egen journal på nätet via MVK
(Mina Vårdkontakter) 1177 [45].
Kommunicera säkert med vården via
MVK 1177 [45] det vill säga kunna höra
av sig vid behov, ställa frågor, be om
recept, boka tider, mm.

Vårdprocesser
Arbete pågår med att se över och precisera hur vi i Region Stockholm ska samarbeta över
vårdformer, det vill säga i första hand mellan primärvård – reumatologisk specialiserad vård
(slutenvård, dagvård samt öppenvård) men även den specialiserade vården vid sjukhus samt
rehabilitering för att ge patienten det bästa tänkbara omhändertagandet, och på det mest
effektiva och kompetenta sättet. För detta ”patientprocessarbete” finns befintliga riktlinjer på
Viss [10, 50] som bas och arbetet ingår som en del i 4D-projektet [8] och processarbetet
Smärta/Leder [9] samt inom den nystartade Akademiska enheten inom reumatologisk
specialistvård Centrum för reumatologi [51].

Ont i lederna, Ont i ryggen
Webbtjänsterna Ont i lederna och Ont i ryggen är webbformulär där personer med värk
själva svarar på frågor kring sina led- respektive ryggsmärtor [31, 32]. När alla frågor är
besvarade ges en rekommendation om vart hen kan/bör vända sig. Vid möjlig reumatisk
sjukdom får personen i fråga rådet att kontakta sin vårdcentral för vidare utredning/
bedömning och eventuell remiss till specialist. En summering av svaren och det
automatiserade utlåtandet kan med fördel skrivas ut och tas med till vårdgivaren som
en starthjälp i utrednings- och bedömningsarbetet.

Mina Vårdkontakter – 1177 Vårdguiden
Patienten loggar förslagsvis in med sitt bank-ID på denna hemsida, 1177 [45], vilken är
sekretesskyddad och kan kommunicera säkert med vården. Här kan patienten t ex be om
recept-förnyelse, rådgivning, se sina intyg, journal, med mera.
Kommunikation med och tillgänglighet till vårdgivaren är viktigt både ur patientsäkerhetsoch patientnöjdhetsperspektiv. För att möta den individuella patientens behov ska
vårdgivaren kunna erbjuda flera alternativ till kommunikation och möten såsom 1177 [45],
telefonkontakt liksom audiovisuella besök.

Remitteringsanvisningar
Via elektroniska journalsystem (såsom TakeCare) kan remisser/förfrågningar enkelt och
smidigt skickas mellan olika vårdinrättningar inom Region Stockholm där kompatibla
journalsystem finns. Svar kan som regel ges inom någon eller några dagar, även på ickeprioriterade eller akuta ärenden. Det är en stor fördel med elektronisk kommunikation
jämfört med ”pappersremisser”, dels på grund av bättre tillförlitlighet/tillgänglighet, dels
ökad snabbhet. Den elektroniska kommunikationen inom journalsystemet medför således
såväl ökad vårdkvalitet som ökad patientsäkerhet.
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Detta bygger förstås på att de olika aktörerna har kommunicerande elektroniska journalsystem, och att dessa är stabila och fungerar tillfredsställande, det vill säga inte ”ligger nere”
eller blir blockerade. I sådana lägen blir effekten den motsatta, det vill säga påtagligt nedsatt
vårdkvalitet och patientsäkerhet.
Så kallad ”egenremiss” kan en patient skicka till en vårdgivare. Det är angeläget att förstå att
en sådan remiss bedöms på motsvarande sätt som alla andra remisser med krav på att
tillräcklig information finns för bedömning, såsom basutredning med prover och eventuella
röntgenundersökningar, tillförlitligt status, med mera. Om inte tillräcklig information finns
skickas remissen tillbaka för komplettering(ar).

Beroende på patientens behov av vårdform, boende och/eller önskemål
skickas remiss till:
-

Reumatologkliniken, Danderyds sjukhus, 182 88 Stockholm.
Reumatologmottagningen R62, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge,
141 46 Huddinge.
Reumatologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 171 76 Stockholm.
Akademisk enhet inom reumatologisk specialistvård (Centrum för Reumatologi, CfR),
Solnavägen 1E, 113 65 Stockholm.
Specialiserad öppenvård (olika vårdenheter).

Remiss skickas till reumatologklinik eller mottagning vid:
Misstänkt inflammatorisk led- eller ryggsjukdom.
- Misstänkt inflammatorisk systemsjukdom och vid misstänkt kärlinflammation
(vaskulit).
-

Remissen ska innehålla en kort sammanfattning av anamnes och rutinstatus, resultat av
påbörjad utredning, labprover, eventuell röntgen/MR, mm. Förslag eller funderingar på
diagnos ska anges och en riktad frågeställning ska formuleras. Se Viss [10]. Notera: Det
räcker inte att enbart hänvisa till journalkopior i remissen.
Om misstanke föreligger på inflammatorisk systemsjukdom skickas remissen i första hand
till den specialiserade sjukhusvården på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge/Solna
eller Danderyds sjukhus, se även Tabell 1, sid 14.

Följande patienter tas som regel hand av allmänläkare och remitteras ej
till reumatologisk specialiserad vård:
-

Inaktiv reumatisk ledsjukdom med behov av enstaka steroidinjektioner i leder.
Spridd eller lokaliserad värk utan misstanke på inflammatorisk orsak (långvarigt
smärtsyndrom, t ex fibromyalgi).
Degenerativ led- eller ryggsjukdom (artros och spondylos).
Kristallartriter (gikt och pseudogikt).
Temporalisarterit (TA) och ”muskelreumatism” (polymyalgia rheumatica, PMR) med
okomplicerat förlopp och bra behandlingsresultat.
Monoartriter för utredning och vidare omhändertagande.
Reumatisk sjukdom men som avböjer antireumatisk medicinsk behandling på
specialistklinik.
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11. Konsekvenser för införande av
vårdprogrammet
Organisatoriska konsekvenser
För att det regionala vårdprogrammet inom Reumatologin ska fungera optimalt krävs en
organisatorisk grundstruktur med god kommunikation och fungerande remitteringsvägar
som är snabba och stabila. Vårdprogrammet utgör en standard för reumatologisk
specialiserad vård oavsett utförare.

Ekonomiska konsekvenser
Genomförande av det regionala vårdprogrammet Reumatologi bör inte medföra några extra
kostnader av avgörande signifikans för den reumatologiska vården i Stockholms län.

Patientsäkerhet
Vårdprogrammet kan tillsammans med annat beslutsstöd (SRF samt Socialstyrelsen
nationella riktlinjer [1, 2]) verka för en ökad patientsäkerhet. Att välja rätt patienter till rätt
medicinsk behandling tidigt i sjukdomsförloppet blir nyckeln till framgång. Risken att
allvarliga läkemedelsbiverkningar ska uppkomma bedöms som liten. Alla patienter ska
registreras i SRQ så att effekter och bieffekter kan utvärderas [12]. Eventuella uppkomna
infektioner relaterade till sjukdomen eller dess behandling bör registreras på ett
standardiserat sätt för att på sikt kunna förbättra vården och göra den säkrare.
Vården och behandlingarna förutsätter att det elektroniska journalsystemet fungerar och
därmed även kommunikationen mellan olika vårdinrättningar och register mm. Då bedöms
patientsäkerheten som hög. Om det elektroniska journalsystemet skulle fallera bedöms
patientsäkerheten som låg. Stort behov finns för kompatibla journalsystem när framtidens
reumatologiska vård planeras.

Jämställd och jämlik vård
Vårdprogrammet utgör en standard för vad invånare i Stockholms län med reumatologisk
sjukdom kan förvänta sig av vården oberoende var i länet man bor och vem som är utförare.
Reumatiska sjukdomar har förr ofta betraktats som något som drabbar äldre kvinnor med
krokiga, värkande fingrar. Verkligheten är den att alla kan drabbas av reumatisk
inflammatorisk sjukdom, såväl kvinnor som män, såväl ung som gammal. Sant är dock att
det finns en övervikt bland kvinnor. I RA-populationen är ca 70% kvinnor, och genomsnittsåldern för insjuknande kring 56 år, det vill säga något upp i åren men inte enbart relaterat till
äldre ålder. Flera är förstås även under 50 år och har många yrkesverksamma år kvar. Att
dessa sjukdomar kan drabba ”alla” oberoende av kön och ålder innebär förutsättningar för en
hyggligt jämställd och jämlik vård regionalt och nationellt med god generell resurssatsning
utan förskjutningar åt det ena eller andra hållet. Den jämställda och jämlika vården bör
baseras på vårdbehov som inom reumatologin kan mätas på olika sätt. Tack vare kvalitetsregistret SRQ finns möjligheter att se likheter och skillnader mellan landets olika regioner
och vårdgivande instanser.
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Miljö
De läkemedel som traditionellt används inom reumatologin ger inte upphov till någon
miljöpåverkan av signifikans.

Forskning
Den reumatologiska specialiteten har genomgått en dramatisk förändring och positiv
utveckling de senaste decennierna. Detta är mycket tack vare de nya farmakologiska
möjligheterna som blivit tillgängliga i praktiska livet för tusentals svenskar, där den
”biologiska medicinska revolutionen” ligger bakom. För varje år förstår vi och lär oss allt mer
om de immunmodulerande mekanismerna som styr vårt komplicerade immunsystem.
Immunsystemet är avgörande för att skydda oss mot ”angrepp” utifrån (infektioner) men kan
samtidigt ställa till det för oss med felriktade angrepp mot egen vävnad och felreglering och
därmed förorsaka autoimmuna inflammatoriska sjukdomar. Nya läkemedel blir allt mer
skräddarsydda när vi bättre känner till immunsystemets funktioner i detalj.
Den reumatologiska forskarmiljön i Stockholm är på många sätt unik och inom flera
områden världsledande. Tack vare anknytningen till Karolinska Institutet har Stockholm
och Sverige unika förutsättningar att fortsätta bidra med kunskap till den internationella
reumatologin, inte minst tack vare en upparbetad mycket god forskningsmiljö för
translationell reumatologisk forskning med närheten mellan det experimentella laboratoriet
och kliniken. En starkt bidragande orsak är också det unika svenska kvalitetsregistret, SRQ
[12] som på många sätt är en verksamhetsutvecklares och forskares guldgruva med potential
att ta fram ny reumatologisk kunskap om behandlingar och utfall. Det reumatologiska
nationella registret har på goda grunder uppmärksammats, både inom och utanför landets
gränser.
Det är högst angeläget att Sverige och Stockholm deltar i fortsatt kontinuerlig kunskapsutveckling inom den internationella reumatologin när vi nu befinner oss i den tätposition
som det har tagit decennier att bygga upp. Det ger samtidigt förutsättningar till antireumatiska behandlingar av stockholmare på absolut toppnivå och skapar parallellt
stimulans, kreativitet och arbetstillfällen.

Vidareutbildning och fortbildning
Den reumatologiska kunskapen och kompetensen bland de reumatologiska specialistvårdsenheterna i Stockholm bedöms som generellt hög inte minst tack vare nationellt och
internationellt samarbete, impulser med ny kunskap och forskningsutbyte med andra länder.
Kontinuerlig fortbildning och kommunikation mellan primärvården och den specialiserade
vården är viktigt att säkerställa och bör vara ett naturligt inslag i verksamheterna.
Inom landstinget kan det givetvis variera hur primärvården fungerar, med ett stort antal
vårdcentraler och hundratals husläkare. Eftersträvansvärt är att husläkarna får fortlöpande
utbildning och har tillräcklig kompetens att remittera rätt patienter vid rätt tillfälle till den
reumatologiska specialiserade vården.
Personer med reumatologisk sjukdom utgör en stor del av de patienter som dagligen
handläggs i primärvården. Rekommendationer och riktlinjer ändras ständigt inom olika
specialiteter vilket primärvården och allmänläkarna måste förhålla sig till. Det är således
nödvändigt med lättillgänglig utbildning och reumatologisk information företrädesvis via
Viss [10], Nationellt kliniskt kunskapsstöd [52], mm. Utbildningar i reumatologi ska/bör ske
organiserat och regelbundet för primärvården, se Janusinfo – fortbildning [53]. Ansvariga
för dessa utbildningar bör vara specialistkompetenta vårdgivare inom reumatologin.
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Utbildningarna kan ske på olika sätt, såsom föreläsningar, informationsträffar,
möten/utbyten men även via webbaserad e-utbildning.
Rekrytering av ny personal och nya vårdgivare med god kompetens till den reumatologiska
specialiteten är en viktig fråga för att kunna upprätthålla högkvalitativ vård, forskning och
utveckling även på sikt. För att detta ska ske på ett bra sätt krävs ett kontinuerligt
engagemang och förbättringsarbete av befintligt anställda.

Framtiden
Stockholm växer stadigt för varje år med i storleks-ordning 30 000 invånare, vilket innebär
ett generellt ökat tryck på vården vars resurser (vårdpersonal, lokaler/
sjukvårdsinrättningar, pengar) samtidigt inte expanderar i motsvarande omfattning. Nya och
effektiva immun-modulerande läkemedel introduceras varje år inom reumatologin med nya
verknings-mekanismer och möjligheter, det vill säga allt fler patienter med reumatiska
sjukdomar kan erbjudas effektiva farmakologiska behandlingar. Sammantaget medför detta
att fler patienter kommer att behöva bedömas och trycket ökar på Stockholms
reumatologenheter. Reumatologin i Stockholm behöver, liksom annan vård, framöver arbeta
ännu smartare, modernare och mer effektivt för att kunna möta det ökade trycket och
behovet från befolkningen. Välfungerande digitala kommunikations-IT-lösningar,
kompatibla elektroniska journalsystem och kvalitetsregister (SRQ) kommer vara nödvändigt
för att möjliggöra detta på ett tillfredsställande sätt. Tack vare ett bra och följsamt
vårdprogram för reumatologin i Region Stockholm, och som uppdateras årligen bör dessa
tre särskilda utmaningar kunna mötas:

Utmaning 1

Hur ska personer/patienter med reumatiska symtom/besvär bäst tas omhand i Region
Stockholm? Eller uttryckt annorlunda; Hur ska vi inom Storstockholmsregionen se till att de
patienter som drabbas av reumatisk sjukdom (eller misstänkt sådan) så snabbt som möjligt
kommer till rätt vårdform (för att ges högkvalitativ vård och behandling) beroende på vilken
reumatisk sjukdom det är, dess sjukdomsaktivitet och behandlings- samt utredningsbehov?

Utmaning 2

Hur ska patienten såsom självständig resurs och genom egen delaktighet på ett optimalt sätt
kunna bidra till sin egen sjukdoms bedömning, behandling och utvärdering i syfte att
kontinuerligt förbättra utfall och därmed minimera sjukdomens negativa effekter?

Utmaning 3

Hur ska vi säkerställa fortsatt kunskapsutveckling inom reumatologin för patienternas
bästa, det vill säga fortsatt högkvalitativ och relevant (patientnära) forskning, utbildning av
vårdpersonal inom alla kategorier (inklusive utbildning av patienter), samt fortsatt positiv
personalrekrytering till vården och den reumatologiska specialiteten?

Dessa tre utmaningar blir mycket viktiga, för att
inte säga avgörande, att hantera under de
kommande åren. Med ett lyckat resultat kan
vårdgivare inom reumatologin ges möjlighet att
erbjuda optimal vård och utveckling med i
mycket hög grad såväl nöjda patienter som
vårdgivare. I framtiden kommer det även bli
möjligt att oftare än idag arbeta förebyggande
inom reumatologin tack vare ökad kunskap om
sjukdomarna och dess bakomliggande
orsaksmekanismer. Implementering i vården och
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samhället av preventiv verksamhet såsom rökstopp, riktade vaccinationer och tidig
identifiering av riskpatienter blir en särskild utmaning som kommer att kräva samarbete och
ett medvetet, långsiktigt och uthålligt arbete.
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14. Terminologilista
ACPA
ACT
ALAT
ANA
ANCA
AS
ASDAS
BASDAI
BLyS
CASPAR
Anti-CCP
CfR
CK
CPUA

CRP
4D
DAS
DAS28
DS
DMARD
bDMARDs
csDMARDs
tsDMARDs
EDS
ENA
EULAR
FHS
FK
FYSS
HAQ
HSF
IBD
IL
JAK
JIA
KBT

Anti Citrullinated Peptide Antibodies (citrullin-antikroppar som mäts i blodprov med
det kommersiella anti-CCP testet)
Acceptance Comittment Therapy, en form av KBT som används framgångsrikt vid
kroniska smärtproblem.
Alanintransaminas (leverenzym)
Anti Nuclear Antibody (kärnantikroppar som mäts i blodprov)
Anti Neutrophil Cytoplasmic Antibody (cytoplasma antikroppar som mäts i blodprov)
Ankyloserande spondylit = pelvospondylit = Bechterews sjukdom
Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score
Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index. Scoring för AS/SpA sjukdom
B-Lymfocyt Stimulator (protein, aktivt och förhöjda nivåer vid t ex SLE-sjukdom)
ClASsification criteria för Psoriasis ARthritis
Antikroppar mot Cyclic Citrulline Peptide (ett kommersiellt test som mäter ACPAantikroppar i blodprov)
Centrum för Reumatologi
Kreatinkinas (muskelenzym, vars nivå kan mätas i blodet)
Centralt Person Uppgift Ansvarig (legalt ansvarig för ett nationellt kvalitetsregister, för
SRQ är det ledningen/styrelsen vid Karolinska Universitetssjukhuset som har detta
ansvar och som i sin tur har delegerat detta till verksamhetschefen vid
Reumatologkliniken Karolinska Universitetssjukhuset)
Cryoreaktivt Protein (akut fasreaktant, mäts i blodprov)
Fyra Diagnoser. Samarbetsprojekt (inför framtidens sjukvård) mellan SLL och
Karolinska Institutet avseende de fyra diagnoserna: Hjärta-kärl, Bröstcancer, Artrit och
Diabetes.
Disease Activity Score (skala för inflammationsgrad vid perifer artritsjukdom)
DAS-värde baserat på 28 ledsstatus
Danderyds Sjukhus
Disease Modifying Anti Rheumatic Drug
biological Disease Modifying Anti Rheumatic Drugs = biologiska läkemedel, exempelvis
TNF-alfa och IL6-hämmare
classical syntetic Disease Modifying Anti Rheumatic Drugs, exempelvis sulphasalazin
och methotrexate
targeted synthetic Disease Modifying Anti Rheumatic Drugs, exempelvis JAK-hämmare
Ehlers-Danlos syndrom
Extra Nuclear Antibodies, dvs extranukleära kärnantikroppar. Det finns flera olika typer
av sådana antikroppar vilka mäts i blodet, jämför ANA)
European League Against Rheumatism. Dvs den europeiska internationella reumatologorganisationen. Den amerikanska motsvarigheten är ACR – American Congress of
Rheumatology.
Framtidens Hälso- och Sjukvård
Försäkringskassan
FYsisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling
Health Assessment Questionnaire (frågeformulär som mäter ADL funktion)
Hälso och Sjukvårds Förvaltningen (i Stockholms län)
Inflammatory Bowel Disease, inflammatoriska tarmsjukdom såsom ulcerös colit och
Morbus Crohn
Interleukin (en form av cytokin, finns många olika t ex IL1, IL6, IL17, IL23 vilka är proinflammatoriska. Andra interleukiner/cytokiner kan vara anti-inflammatoriska)
Januskinas (intracellulärt enzym som kan hämmas av JAK-hämmare vilket ger antiinflammatorisk effekt)
Juvenil Idiopatisk Artrit
Kognitiv Beteendeterapi
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KH
KI
KS
KUST
MCTD
Monoartrit
MoRR
MR
MVK
NKS
NSAID
Oligoartrit
QRC
PEP
PER
PMR
po
Polyartrit
PREMs
PROMs
PROMIS
PsA
RA
RF
RF
RVP
sc
SI-led
SLE
SLEDAI
SLSO
Spesak
SpA
SR
SRF
SRQ
SS-A
SS-B
SSV
TA
TC
TNF
Viss

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Karolinska Institutet
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Kommittén för kunskapsstyrning i Region Stockholm
Mixed Connective Tissue Disease
Ledinflammation (artrit) i en led
Modern ReumaRehabilitering
Magnetröntgen
Mina Vårdkontakter, tidigare 1177
Nya Karolinska Sjukhuset
Non Steroid Anti-Inflammatory Drug (anti-inflammatoriskt läkemedel som inte är ett
kortison-preparat)
Ledinflammationer (artriter) i 2 - 4 leder
Kvalitetsregister Centrum (i Stockholm), för såväl nationella som regionala register
Patientens Egen Provhantering
Patientens Egen Registering
Polymyalgia rheumatica (inflammatorisk reumatisk sjukdom med förhöjd SR och
symtom i form av proximal muskelstelhet och smärta)
peroralt (via munnen)
Ledinflammationer (artriter) i 5 eller fler leder
Patient Reported Experience Measures
Patient Reported Outcome Measures
Patient Reported Outcome Measures Information System
PsoriasisArtrit
Reumatoid Artrit
Reumatoid Faktor (antikropp som mäts i blodprov)
Reumatikerförbundet (nationell patientorganisation)
Regionalt Vårdprogram
subcutant (under huden = underhudsfettet)
Sacro-iliaca led (= leden mellan korsbenet/sacrum och bäckenbenet/iliacum)
Systemisk Lupus Eryhtematosus (en reumatisk inflammatorisk systemsjukdom)
Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index. Score för att mäta aktivitetsgrad
vid SLE.
Stockholms Läns Sjukvårdsområde
Specialistsakkunnig (t ex inom Reumatologiområdet i Region Stockholm, språkrör för
specialiteten gentemot regionen och HSF))
Spondartrit eller spondylartrit (inflammatorisk ryggsjukdom i kombination med
perifera artriter)
Sänkningsreaktion (blodprov)
Svensk Reumatologisk Förening (läkarförening för reumatologspecialister)
Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (www.srq.nu)
Vanligt förekommande auto-antikroppar i blodet vid Sjögrens syndrom, tidigare
benämnt Ro-antikroppar, har betydelse vid graviditet och fetalt hjärtblock
Vanligt förekommande auto-antikroppar i blodet vid Sjögrens syndrom, tidigare
benämnt La-antikroppar
Avdelning Somatisk Specialistvård inom HSF, Region Stockholm
Temporalisarterit (= jättecellsarterit, kranialkärlsarterit). Vaskulitsjukdom som
engagerar stora och medelstora blodkärl (artärer) upp till huvudet
TakeCare (ett digitalt journalsystem)
Tumör Nekros Faktor (ett pro-inflammatoriskt cytokin, och där TNF-alfa är det mest
kända)
Vårdinformation i StorStockholm (www.viss.nu)
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