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Varför ett Vårdprogram?
Kunskapsunderlag
Säker, evidensbaserad, rättvis och jämlik vård

▪
▪
▪
▪

Politiker/Beställare (makthavare)
Vårdpersonal (många professioner)
Patienter/Anhöriga
www.vardgivarguiden.se

Vårdprogrammet inkluderar de
reumatiska inflammatoriska sjukdomarna
▪
▪

inflammatoriska ledsjukdomar

▪

inflammatoriska systemsjukdomar

inflammatoriska ryggsjukdomar

d v s inte artros, fibromyalgi,
värksyndrom, hypermobilitet/EDS

2

2018-11-13

Utmaning 1
Hur ska invånare i
Storstockholmsregionen med reumatiska
sjukdom eller misstänkt sådan bäst tas
omhand inom SLL?

▪ rätt vårdnivå
▪ snabb diagnos och insatt behandling

Utmaning 2
Hur kan patienten som självständig
resurs och genom delaktighet bidra
till sin egen sjukdoms bedömning,
behandling och utvärdering?
▪ förbättra utfall
▪ minimera sjukdomens negativa effekter
▪ öka patientsäkerheten
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Utmaning 3
Hur ska vi säkerställa fortsatt
kunskapsutveckling inom
reumatologin för patienternas
bästa?
▪

fortsatt högkvalitativ och relevant
(patientnära) forskning

▪

utbildning av vårdpersonal (olika
professioner) och patienter

▪

fortsatt positiv personalrekrytering till
vården och den reumatologiska
specialiteten

Den reumatologiska specialistvården
inom SLL ansvarar för:
▪ Diagnostik
▪ Behandling
▪
▪

i samarbete med primärvården

Kunskapsutveckling
Utbildning
-ST allmänmedicin

▪

Utveckling av vården inom specialiteten
-videomöte 3 parter ersätta fysiskt möte?
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Multiprofessionellt
omhändertagande och rehabilitering
Läkare

Personcentrerat förhållningssätt
Rätt vårdnivå, ”task-shifting”

Fysioterapeut

Patient

Arbetsterapeut

Sjuksköterska

2017-06-12

Levnadsvanor

▪
▪

Rökstopp

▪

Kost/viktnedgång

Fysisk aktivitet
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Forskning, innovation och utbildning
▪

Samtliga patienter ska kunna erbjudas att ingå i
forskningsprojekt och/eller biobankning

▪

e-hälsa

– Pilot videobesök
– 1177 rådgivn

▪

Handledning, fortbildning, seminarier m m

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister

SRQ

Registrering görs av patient och vårdgivare

▪
▪
▪

Utvärdering av behandling - beslutsstöd
Forskning
Verksamhetsanalys och utvärdering
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▪
▪

1. Inflammatoriska Ledsjukdomar (RA + gikt)

▪

3. Inflammatoriska Systemsjd (SLE m fl + TA/PMR)

2. Inflammatoriska Ryggsjukdomar (SpA, AS, PsA)

Tabell 1

i vårdprogrammet
Mera detaljerat i viss.nu
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1. Inflammatoriska ledsjukdomar + gikt

Reumatoid artrit (RA) eller misstänkt sådan sjukdom.
▪

Tidig diagnostik och snabb insättning av behandling

▪

Artrit-screening baserat på klinisk ledundersökning och v b ultraljud.

▪

Alla artritpatienter följs i det nationella reumatologregistret SRQ (www.srq.nu)

▪

Remission är målet och team-omhändertagande ges vid behov från start.

▪

De farmakologiska behandlingsmöjligheterna har under senare år revolutionerat
den reumatologiska artritvården

▪

Gott samarbete med primärvården är av största vikt för bra resultat
www.viss.nu.

2017-06-12

Citrullinantikroppar=ACPA=anti-CCP
▪ Mera specifikt för RA än RF

▪ Kan detekteras i blodprov upp till 10 år före RAdebut
▪ Indikerar på gruppnivå sämre prognos, liksom
förekomst av RF
▪ Induceras bl a av rökning
▪ Rökning ger sämre långtidsprognos och
behandlingssvar vid RA
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1. Inflammatoriska ledsjukdomar + gikt

▪ Kristall-artritsjukdomar (gikt och pyrofosfatartrit) sköts som regel i
primärvården avseende diagnostik och behandling.

▪ Vid giktmedicineringsproblem till exempel vid behandlingssvikt, allergier
eller uttalad njursvikt, där nya giktläkemedel (biologiska eller andra) kan bli
aktuella, är det motiverat att skicka remiss till den reumatologiska
specialiserade vården, se www.viss.nu.

▪ SRQ även giktmodul finns i reuma-registret. Se även sammanställning
genomförd av Läkemedelsverket 2016 (https://lakemedelsverket.se).

2017-06-12

GIKT
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Riskfaktorer gikt
▪ Hereditet
▪ Manligt kön
▪ Hypertoni
▪ Obesitas
▪ Etyl
▪ Diabetes typ 2

Orsaker till hyperurikemi
▪ Ökad produktion:
▪ Ökad uratmetabolism pga enzymrubbning,
hereditet
▪ Ökad nedbrytning av nukleinsyra (myeloproliferativa
sjd, andra tumörer ffa vid radioterapi och cytostatikabeh)

▪ Minskad utsöndring:
▪ Lågt GFR
▪ Defekt tubulär funktion
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Provtagning
▪ S-Urat (kan vara normalt vid akut/kron gikt, kolla flera
ggr)

▪ CRP, LPK, krea
▪ Ledvätska: LPK (Poly/mono) 30-50 varav 75-90%

poly, ev odling
▪ Polarisationsmikroskopi diffar urat/pyrofosfat
▪ Direktmikroskopi om stark misstanke om infektion.
▪ Rtg: cystiska erosioner vid kron gikt, ofta i MTP 1

Diagnostik

Punktion av leden
Grumlig ledvätska
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DECT Giktdiagnostik

•

Dual energy CT

•

Rtg-avd Södertälje

•

Kostnad 1891 kr/två
händer el fötter

•

Akut och kronisk gikt
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Icke farmakologisk behandling/profylax
▪ Avlastning
▪ Kyla
▪ Kost (undvika rött kött o inälvsmat, skaldjur,
baljväxter)
▪ Undvika alkohol f f a öl (både alkohol och puriner)

FARMAKOLOGISK AKUTBEH
▪ Undvika thiazid/loopdiuretika, lågdos ASA, lithium

▪ Ge NSAID om inte hjärt-/njursvikt el antikoag
▪ Eller Kolkicin: ”Colrefuz” 0,5 mg 1-2 x3,
nedtrappning under 7-10 dar
– Mkt litet terapeutiskt fönster
– OBS lever- o njurfunktion!

▪ Eller steroider lokalt, eller P O 25-30 mg
▪ (Biologisk beh: IL 1-hämmare, en sc inj/dag)
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Portvinstå

Tophus

ALLOPURINOL/ADENURIC SOM
GIKTPROFYLAX
▪

Kan sättas in under pågående artritattack, efter en eller
flera attacker

▪

Motivera pat, envishet och tålamod krävs

▪

Dosera enl FASS med tanke på GFR

▪

Start 100 mg x1, ökning v a vecka till minst 300 mg x1 vid
normal njurfunktion, max 900 mg, tvådos >300 mg

▪

Målvärde P-urat <360 (<300 vid tophus/uratstenar)

▪

Ex Colrefuz=kolkicin parallellt under upptrappning

▪

Vid intolerans ge ADENURIC enl FASS, liknande mekanism

▪

Vid GFR<20-30 konsultera njurmedicin
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2. Inflammatoriska ryggsjukdomar + PsA
▪

Tidig diagnos och behandling är viktig vid
spondylartrit (SpA) sjukdomar.

▪

Vid misstanke om inflammatorisk ryggsjukdom
ska magnetkameraundersökning (MR) av
ländrygg/SI-leder göras innan remiss skickas till
reumatologspecialist för diagnos och behandling,
se www.viss.nu.

▪

Liksom för RA är tidig diagnos och
behandling viktig för långtidsprognosen.

▪

NSAID-behandling efter behov och
fysioterapi är en viktig del av behandlingen.

▪

En rad nya potenta läkemedel har
introducerats på marknaden, detta ställer höga
krav på strukturerad och säker uppföljning.

2017-06-12

Symtom ankyloserande spondylit
▪ Debut kring 20-årsåldern

▪ Män > kvinnor
▪ Stelhet och värk i bröst/ländrygg med sidoväxlande
utstrålning i klinkorna
▪ Tydlig morgonstelhet, vaknar på efternatten
▪ Rörelselindring
▪ Haft irit
▪ Nära släkting med AS, IBD, pso med eller utan

artrit
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2. Inflammatoriska ryggsjukdomar + PsA

Psoriasisartrit (PsA).
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
specialistenhet för bedömning och eventuellt initierande av terapi, se

www.viss.nu.

Farmakologisk behandling
Immunmodulerande=antireumatisk=sjukdomsmodifie
rande behandling

▪ cs=conventional small molecules-DMARD
exempelvis Metotrexat, Salazopyrin

▪ b=biologiska-DMARD, t ex TNF-hämmare inj/inf
▪ ts=targeted small molecules-DMARD, t ex JAKhämmare=tabl Olumiant och Xeljanz

▪ Övriga

läkemedel t ex NSAID och kortison
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Tabell 2

i vårdprogrammet
Nya tillkommer hela
tiden, f f a biosimilarer
och JAK-hämmare

2017-06-12

Biologisk beh (s c inj, infusion) + de nya
JAK-hämmarna=tabl, att tänka på:
▪

Kraftigt immunsuppressiva

▪

Kan dölja infektionstecken, f f a RoActemra=IL6-hämmare:
CRP-stegring och feber uteblir trots bakteriell infektion –
bedöm AT!

▪

Tänk på opportunister och TB!

▪

Odla!

▪

Frikostighet med antibiotikabeh efter odl

▪

Alltid uppehåll under infektion, AB-beh, större op.

▪

Ge inte levande vacciner, kontakta reuma-mott!

Helt ofarligt att göra uppehåll vid artrit- och spondylartritsjukdomar. Annorlunda vid systemsjukdomar.
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2017-06-12

Levande vacciner som finns i Sverige nu:
– MPR
– Rota
– Gula febern

– BCG
– Oralt tyfoidvaccin
– Vattkoppor
– H zoster
Ska inte ges vid biologisk behandling,
inflammatorisk systemsjd, högaktiv artritsjd
Inte heller till nyfödda barn <5 mån om mamman
stått på anti-TNF-beh under graviditeten

3. Inflammatoriska systemsjukdomar + GCA/PMR
Patienter med diagnostiserad eller misstänkt
inflammatorisk systemsjukdom t ex SLE,
myosit, sklerodermi, vaskuliter ska skötas vid
en reumatologisk klinik på sjukhus eller vid en
specialiserad reumatologisk mottagning med
särskild kompetens inom detta område.
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3. Inflammatoriska systemsjukdomar + GCA/PMR
Temporalisarterit (TA/GCA) och
polymyalgia rheumatica (PMR)
sköts som regel i primärvården.

Remiss i vissa fall:

▪

när behandlingssvar uteblir

▪

när sjukdomsförloppet är atypiskt

▪

när annan reumatisk sjukdom
misstänks ligga bakom (se

www.viss.nu)

2017-06-12

TA/GCA forts
Nya behandlingsrekommendationer inom de
närmaste året/åren. Dessa
patienter ska då remitteras
till Reumatologklinik med
särskild kompetens ex
Karolinska eller Danderyd för
• Non-invasiv diagnostik –
svårt!

• Biol beh: anti-IL 6 =
Roactemra
• Strukturerad uppföljning
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HÄLSOPLAN/VÅRDPLAN I REUMAJOURNALEN PÅ CFR
PAL
Sjukdomsaktivitet
Antireumatisk behandling, dos, när den ska
pausas
Livsstilsråd
Planerad provtagning
Nästa kontakt med CFR
Diagnos
Rek om influensa- och pneumokockvaccination
Våra kontaktuppgifter

2017-06-12

VACCINATION
SRF: Pneumokockvaccination med kombination
av ett konjugerat (PCV13=Prevenar) och ett
polysackarid vaccin (PPV23=Pneumovax) bör
starkt övervägas till patienter med
inflammatorisk reumatisk sjd.
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2017-06-12
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Text under adressen ”Information om
mottagaren” vid remittering till CfR:
▪ ”Välkommen att remittera patienter med misstänkt eller konstaterad
artritsjukdom. Innan remiss skickas var vänlig utför basal utredning
enligt www.viss.nu. Notera särskilt att vid frågeställning
ledgångsreumatism ska anti-CCP vara kontrollerat. Vid frågeställning
om inflammatorisk ryggsjukdom ska MR SI-leder och bröstländrygg vara utförd.
▪

Vid generaliserat smärttillstånd utan tecken på inflammation i leder
eller rygg rekommenderas kontakt med smärtmottagning.

▪

Inflammatoriska systemsjukdomar och Sjögrens syndrom omhändertas
på reumatologkliniken, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge och
Solna, samt på reumatologmott Danderyds sjukhus.”

DEL AV STANDARDREMISSVAR:
Vid svårigheter att avgöra om svullna leder föreligger
kan ultraljudsundersökning av leder vara ett
komplement. T.ex. Praktikertjänst Röntgen Hötorget
och Dalen utför ultraljudsundersökningar av leder, har
även drop-in.
Ange symtomgivande led/leder!
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SLSO, Akademiskt specialistcentrum:
Centrum för reumatologi, diabetes,
neurologi(MS+Parkinson)
Överviktsenhet på Norra Stationsg 93

Kontaktuppgifter: vx 08-12340000 och begär
reumatologens tjänstetelefon, eller hitta direktnr i EK

2017-06-12

TACK!
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