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Fullhuman IL-17A-hemmer1

Cosentyx® (sekukinumab) – et behandlingsalternativ for
pasienter med psoriasisartritt og ankyloserende spondylitt2*
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Referanser: *  For full indikasjonstekst, vennligst se medfølgende fk-tekst. 1. Cosentyx SPC kap. 2, pr 15.08.2017. 2. Cosentyx SPC kap. 4.1, pr 15.08.2017. 3. Cosentyx SPC kap. 5.1, s.14-17, pr 15.08.2017. 
4. Cosentyx SPC kap. 4.8, pr 15.08.2017. 5. Cosentyx SPC kap.4.4, pr 15.08.2017.

Sikkerhetsinformasjon: Den hyppigste rapporterte bivirkningen for Cosentyx er øvre luftveisinfeksjoner.4 
Forsiktighet bør utvises ved bruk av Cosentyx hos pasienter med en kronisk infeksjon eller pasienter med 
Crohns sykdom.5 Cosentyx skal ikke gis til pasienter med aktiv tuberkulose.5



4     Norsk Rheumabulletin  Nummer 4 • 2017

Fag, debatt, historie,
skråblikk og refleksjon

SLIK REDAKTØREN SER DET

Formidling av kunnskap er den viktigste oppga-
ven for Norsk revmatologisk forening.
Julemøtet er den viktigste felles nasjonale arenaen 
for leger innen revmatologi. 

Presentasjon av norskprodusert kunnskap har 
derfor en stor plass på møtet. Når dette leses er 
julekurset 2017 historie og jula med velfortjente 
avslappende dager kommet et stykke nærmere. 
Jula er også en tid for refleksjon.

Artiklene i dette nummeret er egnet for reflek-
sjon, noe en ofte får lite tid til i hverdagen.

Revmatoid artritt er en sykdom som har fått et 
radikalt bedret utfall de siste 10-15 årene. Nye 
legemidler og behandlingsstrategier har medført 
et paradigmeskifte for pasientene, i alle fall for 
de som får sykdommen i dag. ARCTIC resultater 
viser dette.

En kunne tenke at problemet var løst. Så enkelt 
er det nok ikke. Det er fortsatt mange ubesvarte 
spørsmål. Internasjonalt Forum for RA – IFRA 
kongressen, som nylig ble arrangert i Stockholm 
omtales. Artikkelen er på svensk, men det bør ikke 
by på problemer for språkmektige revmatologer. 
Innholdet bør være av stor interesse og gi innsikt 
i de vanskelige sidene ved sykdommen, sider som 
fortsatt er uløste. Det er fortsatt mye ugjort.

Endelig kan det også presenteres data fra NOR-
ARTRITT. De foreliggende data er bare begyn-
nelsen på noe som kan få revmatologien i Norge 
til å skinne. Når dekningsgraden blir god og dis-
kusjonen om kvalitet blir levende og fremtidsret-
tet, kan vi dokumentere for oss selv, pasientene og 
myndigheter at vi sammen oppnår godt resultat i 
behandlingen av artrittsykdommer. Foreløpig er 
resultatene egnet til å kaste et skråblikk på oss selv. 
Mye arbeid gjenstår.

SLE er ikke en endelig forstått sykdom og noe 
terapeutisk gjennombrudd er ikke i sikte. Fjorårets 
vinner av Klinikerprisen – Inge Margrethe Gilboe 
– har viet mye av legegjerningen til denne sykdom-

men. Etter julekurset hvor SLE var et hovedtema, 
kan dere reflektere over denne ”lumske” sykdom-
men med en leseverdig artikkel skrevet av henne.

Revmatologi er de senere årene blitt et tydeligere 
biomedisinsk fag, fundert på kunnskap om biologis-
ke mekanismer. Det bør det også være i fremtiden. 
Likevel bør en lytte til kunnskap fra andre fagområ-
der. Et skråblikk på faget vårt kan være å se seg selv 
i ”speilet” og kanskje få seg noen overraskelser. Det 
må vi tåle og ta oss tid til og reflektere litt over.

Norsk Rheumabulletin har siden starten presentert 
landets avdelinger. I dette nummeret omtales Hau-
gesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus, med 
en historisk oppsummering om sykehusets utvikling 
og en presentasjon av dagens moderne drift. Et skrå-
blikk på utviklingen kan gi mange assosiasjoner om 
den raske og etter hvert positive utviklingen av rev-
matologien. Når det gjelder implementering av nye 
metoder og behandlingsmuligheter har det norske 
fagmiljøet internasjonalt vørt i front, men ”toget” 
fortsetter videre mot ukjente mål og muligheter.

Hvor går toget? Hans Jacob Haga har gitt tilsvar på 
innspillet til Helle Bitter og Øyvind Molberg om den 
nye spesialistutdanningen. ”Når fakta endres bør en 
være villig til å reflektere over og endre etablerte 
standpunkter”, er et utsagn fra den kjente økonomen 
Keynes. En kan starte med skråblikk og refleksjon.

Kjernekompetanse – hva er det? En undersøkelse 
blant helsepersonell som ikke er leger presenteres. 
Den er gjennomført av den nasjonale kompetanse-
tjenesten for revmatologisk rehabilitering (NKRR). 
Hvem skal i fremtiden gjøre hva? Det finnes det nok 
ikke noe endelig svar på, men det er nok ganske sik-
kert at kunnskap og arbeidsoppgaver ofte må rede-
fineres og fordeles på nytt. Monopol på en spesifikk 
kunnskap vil neppe noen yrkesgruppe ha i fremti-
den. Det er tid for å se på problemstillingen syste-
matisk. Alle kan ikke i fremtiden gjøre alt, heller ikke 
legene
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ERIK RØDEVAND
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styremedlem Norsk revmatologisk forening.

Smerter oppleves som plagsomt og smertebehand-
ling som krevende. Legeforeningen har etablert 
kompetanseområdet smertemedisin. Hilde Berner 
Hammer har for Norsk revmatologisk forening vært 
med å utarbeide innholdet i kompetanseområdet. Nå 
skal kunnskapen implementeres. 

Et kurs er en god start og da må programmet gjø-
res kjent. 

Ikke fortell i ettertid at du ikke har grepet sjansen 
– programmet presenteres her og på hjemmesiden. 
Du må selv avgjøre om du skal skaffe deg formell spe-
sialkunnskap innen smertebehandling. Et fortrinn 
ved søknad om jobb?

Tradisjonen tro presenteres abstraktene fra jule-
møtet i Norsk Rheumabulletin. Hvis du lurer på om 
du har ”glemt” hva som ble presentert, kan du gjen-
nomfriske kunnskapen ved å lese dem i ro og mak 
her.

Etter julemøtet er det bare å slå fast at revmatologi 
er et fag i fremgang, det er stor aktivitet ved mange 
avdelinger og ikke minst må vi sammen gjøre Scan-
dinavian Congress i 2020 i Ålesund til en suksess. 

God jul med ønske om et framgangsrikt 2018.
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Hvor går toget?

Helle Bitter og Øyvind Molberg har 
i siste nummer av Norsk Reuma-
bulletin (nr.3, 2017) et innlegg om 

den nye spesialistutdanningen under den 
retoriske tittel ”Skal vi bli med når toget 
går?”. På bakgrunn av den rivende utvik-
lingen innen fagfeltet skisserer de en del 
scenarier for fagets utvikling, organisering 
og spesialistutdanningen som er tanke-
vekkende og bør gi grunnlag for nærmere 
debatt. Som reumatolog gjennom 32 år på 
forskjellige nivå vil jeg gjerne gi uttrykk 
for noen refleksjoner om dette emnet, som 
jevnlig har vært diskutert i vår forening 
spesielt i utforming av strategidokument.

Min holdning har i alle år vært at reu-
matologi bør være et eget spesialområde 
på linje med nevrologi, hud og lungemedi-
sin uavhengig av indremedisin, selv om jeg 
i utgangspunktet er spesialist i indremedi-
sin. Ettersom utviklingen innen reumato-
logi har beveget seg i en retning som var 
vanskelig å forutse for 20 år siden, har jeg 
nå skiftet mening og mener at vi bør knyt-
tes sterkere til fagmiljøene innen indre-
medisin slik som i Danmark og de fleste 
land i Europa. Vi har allerede en tilknyt-
ning til indremedisin i spesialistutdannin-

gen, men jeg mener at vi bør vurdere å bli 
knyttet ende tettere til indremedisin slik 
som Bitter og Molberg foreslår. Tidligere 
var vi bekymret for å bli ”spist opp” av in-
dremedisinen, men jeg frykter ikke dette 
scenariet lenger fordi det er andre store 
fordeler på den faglige siden som vi kan 
dra nytte av. 

Det er også vigtig at vi ikke splitter opp 
faget med artrittpoliklinikker utenfor 
sykehus. Artritt griper inn i alle inflamma-
toriske reumatologiske sykdommer og, og 
må ikke skilles ut fra resten av fagfeltet. 
Bitter og Molberg skisserer klart betyd-
ningen av å holde på artritt som en vigtig 
del av reumatologifaget, og dette støtter 
jeg.

Forfatterne spør også om sykehusledelsen 
ser for seg å satse på ”muskelskjelett-kli-
nikker” f.eks i tett samarbeide med Rehab/
Fys.medisin. 

I 2.kvartal 2017 utgjorde muskelskje-
lett lidelser 33,9 % av alle sykefraværstil-
feller i Norge (NAV), og i 2014 utgjorde 
muskelskjelett lidelser 28,5 % av alle mot-
takere av uføretrygd i Norge (SSB). Myalgi 
og fibromyalgi utgjorde 6,7 % av alle uføre- 

trygdede sammenliknet med leddgikt 
som utgjorde 1,7 %. Vi har som reumato-
loger gjort det klart hvordan vi priorite-
rer de forskjellige diagnoser og plager, og 
ikke-inflammatoriske muskelskjelettlidel-
ser som fibromyalgi og myalgi står lavest 
på vår prioriteringsliste. Dette har ført til 
at mange fastleger har sluttet å henvise 
denne pasientgruppen til reumatologer 
fordi de likevel blir avvist, og de overlates 
til andre aktører som har begrenset kom-
petanse innen dette området. Samfunns-
økonomisk er det imidlertid de faglig lavt 
prioriterte som er viktige, og som politi-
kere gjerne vil satse mere på. Jeg er derfor 
overbevist om at politikere og sykehus- 
ledelse vil sette stor pris på at vi som 
reumatologer tar et initiativ på dette om-
rådet. Det er mange modeller for hånd-
tering av denne store pasientgruppen og 
det kan bli ressurskrevende, men det måt-
te kunne bli et forhandlingsgrunnlag med 
myndighetene. .

Det er viktig å komme på toget før det 
går, men vi skal vite hvor toget går!

HANS-JACOB HAGA
Pensjonert professor i reumatologi
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Tverrfaglig samarbeid på
Revmatismesykehuset i Haugesund

Revmatismesykehuset i Haugesund 
er et spesialsykehus for pasienter 
med reumatiske sykdommer, samt 

for pasienter med forskjellige hudsyk-
dommer. Sykehuset er en privat, ideell in-
stitusjon – Haugesund Sanitetsforening 
Revmatismesykehuset (HSR) AS – som 
har rammeavtale med Helse Vest. Det be-
tjener et nedslagsfelt med nesten 500.000 
innbyggere.

Ulike faggrupper jobber tett
Revmatologisk Enhet er sykehusets stør-
ste enhet, og utgjør kjernevirksomheten 
for sykehuset. Enhetsleder for Revmato-
logisk avdeling er Solfrid Vågen.

– Avdelingen omfatter sengepost, 
revmatologisk poliklinikk, infusjons-
poliklinikk, kirurgisk seksjon og sekre-
tærtjenesten, forteller Solfrid til Norsk 
Rheumabulletin.

Enheten drives som en såkalt "combi-
ned unit" hvor de forskjellige faggrupper 
jobber tett med pasienten i sentrum. To-
talt så har hun ansvar for 69 årsverk.

– Det er 8 overleger som arbeider på 
revmatologisk poliklinikk, her har vi i til-

legg 3 LIS-leger. På poliklinikken arbeider 
7 sykepleiere, herav 2 på infusjonspoli- 
klinikken, forsetter hun.

På kirurgisk seksjon har vi 3 kirurger, en 
anestesilege og en LIS-lege. I tillegg har 
vi 2 operasjonssykepleiere, 2 anestesisyke-
pleiere og 3 teknikere. Seksjonen er nylig 
blitt godkjent med mulighet for utdannel-
se av to LIS-leger i gruppe 2.

Hun legger til at de har en velfungeren-
de sekretærtjeneste, som utgjør 22 års-
verk.

Sykehusets sengepost ble for få år si-
den kratig redusert, og består nå av 14 sen-
ger. Disse er fordelt på kirurgi, kompleks, 
specialisert rehabilitering og utredning. 
I tillegg til sykepleiere og hjelpepleiere, 
består personalgruppen på sengeposten av 
fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionom, 
farmasøyt, totalt 21,5 årsverk.

Ønsket nye utfordringer
Sykehuset ble grunnlagt i 1957. Den nåvæ-
rende utbygningen og totalrenoveringen 
av eksisterende bygg, stod klar i 2016.

– Det er flott og nytt, konstaterer Sol-
frid.

I november samme år tiltrådte Solfrid 
som enhetsleder. Hun er utdannet syke-
pleier, men har lang ledererfaring. Hun 
har blant annet arbeidet som enhetsleder 
i Vindafjord kommune  i mange år. 

– Det var mye som var nytt for meg da 
jeg gikk fra kommunehelsetjenesten til 
spesialisthelsetjenesten – det er mye som 
er ulikt. Ansvarsområdet er stort og kom-
plekst, så det har vært en bratt innlærings-
kurve, påpeker hun.

– Hva var det med reumatologisk enhet 
som lokket Solfrid å søke seg hit?

– Revmatologi er et spennende fagfelt, 
som har gjennomgått en fantastisk utvik-
ling. Som leder i mange år har jeg selv vært 
med og sett dette. Jeg hadde arbeidet len-
ge i kommunehelsetjenesten og ønsket 
nye utfordringer, svarer hun.

Solfrid synes at hennes første år har vært 
lærerikt, med mye nytt å sette seg inn i, 
men understreker at hun var innstilt på det.

Lang klinisk erfaring og moderne utstyr
Det er en fordel at de på enheten har til-
gang til både revmatologi og kirurgi, me-
ner Solfrid. �
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– Det samarbeides direkte ved behov – 
og det er til nytte for pasienten!

Revmatologien i Haugesund er en so-
lid, kompetent bedrift med lang klinisk 
erfaring og moderne utstyr. Solfrid påpe-
ker at alle legekontor har et eget ultralyd-
apparat. 

Det blir gitt god grunnopplæring og vi 
har nylig hatt fagdag der Hilde Hammer, 
som er en stor kapasitet innen feltet, har 
undervist alle legene våre. Det er viktig at 
man i en travel hverdag også tar seg tid til 
faglig utvikling. 

– Vi har svært erfarne legespesialister. 
I tillegg har mange av våre sykepleiere 
tilleggsutdannelse innen revmatologi og 
rehabilitering. Vi har også kompetanse 
på ikke-medikamentell behandling, som 
f. eks. trening. Her finnes varmtvannsbas-
seng og gode treningsmuligheter. Vi har 
lærings- og mestrings kurs for pasienter 
tilpasset diagnose og hvor i sykdomsforlø-
pet pasienten er. I sengepost gir vi tilbud 
innen kompleks spesialisert rehabilitering 
– dette ønsker vi å videreutvikle, forteller 
hun.

Utrustningen i lokalene for fysisk tre-
ning og det tilhørende store varmvtanns-
bassenget er meget imponerende og 
moderne. 3 spesialfysioterapeuter tilbø-
rer enheten, og er en del av det tverrfagli-
ge teamet. I det tverrfaglige teamet er det 
også en sosionom og 2 ergoterapeuter.

– Dagens tilbud er svært bra, og vi job-
ber stadig for å utvikle dette tverrfaglige 
tilbudet, sier Solfrid.

Plan for rehabilitering
Vi treffer spesialergoterapeut Anne Hag-
land, som arbeider med såkalt "kompleks 
spesialisert rehabilitering".

Man disponerer fem sengeplasser for 
dette, og utgangpunktet er at pasienten 
legges inn i tre uker.

– Ergoterapeut, fysioterapeut, reuma-
tolog, sykepleier, hjelpepleier, sosionom, 
prest og farmasøyt inngår i det tverrfag-
lige teamet. Alle teamets medlemmer mø-
ter pasienten i løpet av de første to dagene. 
Sammen med pasienten utarbeider tverr-
faglig team en individuell rehabiliterings-
plan, forklarer Anne. I planen skal mål for 
oppholdet defineres, dette danner grunn-
laget for pasientens rehabiliteringsprosess.

Det skal være – som navnet antyder – 
pasienter med komplekse, sammensat-
te behov som legges inn. Både fastlegen 
og avdelingens egne leger kan henvise til 
kompleks spesialisert rehabilitering. De 
fem sengeplassene er alltid fullbelagt.

– Utover fokus på fysisk funksjonsnivå, 
har vi de senere årene hatt økt fokus på 

å ivareta hele pasienten og dens utford-
ringer. Gjennom individuell veiledning og 
gruppebasert undervisning, får pasienten 
gode verktøy for egenmestring.

Pasientene skal kunne fungere i sine 
omgivelser og sitt miljø på tross av sine 
helseutfordringer. Flere av de ansatte i 
tverrfaglig team har videreutdannelse 
innen rehabilitering. Teamet samles jevn-
lig.

Bridge–studien
Grethe Jørgensen og Lindis Lokna er to 
sykepleiere som arbeider på sengeposten. 
De forteller at pasientene som er innlagt 
til rehabilitering, er meget fornøyd etter 
de tre ukene, og at de får mange positive 
tilbakemeldinger.

– Det er viktig at pasientens egne mål til 
forbedring ligger til grunn, påpeker Lin-
dis.

Anne forteller at Revmatismesykehuset 
er med i Bridge-studien. Det er en multi-
senter, -randomisert studie som skal måle 
effekt av rehabilitering for pasienter med 
muskel- og skjelettsykdommer. Studien 
ledes av Diakonhjemmets sykehus.

Anne er lokal prosjektleder, spesial- 
fysioterapeut Hilde Johanssen og sosio-
nom Kristin Svellingn er prosjektmedar-
beidere.

– Det er tenkt at alle i rehabiliterings-
teamet skal delta i prosjektet, sier hun.

Arbeidet med Bridge-studien er nylig 
startet og den kommer til å holde på et år 
fremover.

Sykepleierkonsultasjoner
Ann Vigdis Holi arbeider som avdelings-
sykepleier på poliklinikken. Hun forteller 
at de har innført sykepleierkonsultasjoner.

– De skjer mellom legekontrollene – 
både her på sykehuset og via telefon, sier 
hun.

6 uker etter at behandlingen er startet, 
gjør sykepleieren en DMARD-kontroll. 
Der kontrolleres compliance, toleranse og 
gjennomføres blodprøvekontroll. (Prøven 
tas av fastlegen).

– Vi kontrollerer hvordan pasienten 
svarer på behandlingen, og om dosen 
behøver å justeres, forklarer Ann Vigdis.

I underkant av 8000 pasienter passerer 
poliklinikken på et år, og Ann Vigdis for-
teller at i 2016 ble gjennomført 566 syke-
pleierkonsultasjoner.

– De utgjør en smidig og effektiv måte å 
ta hånd om mindre problem

Ann Vigdis har arbeidet her siden 1994, 
og hun har dermed sett den store utvik-
lingen som det har vært innen reumato-
logien.

Solfrid Vågen

Anne Hagland

Lindis Lokna
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– Den har vært revolusjonerende – også 
for oss sykepleiere. Etter 2010 begynte vi 
med disse konsultasjonene, og det har 
betydd mye, og vært utviklende for oss. Vi 
opplever også at pasientene er veldig for-
nøyd med det, konstaterer hun.

Alle pasientene gjør selvevaluering i 
forbindelse med en time hos oss. Når pa-
sienten er hjemme og skal administrere 
medikamentene sine selv, er det viktig at 
de har kunnskap om dette samt er trygge 
på at de kan ta kontakt ved behov. Dette 
kan for eksempel være ved spørsmål om 
de skal ta ordinerte medisiner ved forkjø-
lelse, spørsmål om bivirkninger og annet.

Kunnskap for å få hverdagen til å fungere
En sentral del av det tilbud som Revma-
tismesykehuset tilbyr for sine pasienter 
er den ganske omfattende kursvirksom-
het man bedriver.

– Målet for disse er å gi pasienten kunn-
skap om sin egen sykdom eller behand-
ling. Om det finnes plass (maksantallet er 
15) så kan de også ta med en pårørende, 
sier Solfrid.

Hun påpeker at når man lever med en 
revmatisk sykdom, så behøver man kunn-
skap for å få hverdagen til å fungere.

– Derfor er det viktig at de får god vei-
ledning og opplæring.

God tilgang til ultralyd
Siri Dyvik er overlege, og hun kom hit al-
lerede i 1988 og ble spesialist i reumato-
logi år 2004.

– På den gamle tiden var det vanskeli-
gere fordi vi hadde så få objektive data å 
gå etter når man skulle behandle, minnes 
hun.

Reumatologien har utviklet seg mye 
siden den gang – i dag er det først og 
fremst et poliklinisk fag, fortsetter Siri.

– Men vi er underdimensjonerte i for-
hold til befolkningsmengden – det har vi 
alltid vært, sier hun.

Siri anser at en stor fordel med Revma-
tismesykehuset som arbeidsplass er at det 
er så god tilgang til ultralyd, og at det er 
veldig bra lokaler å arbeide i.

Det er også fordeler med å arbeide for 
en privat, ideell stiftelse.

– Sanitetsforeningen har vært dyktig 
på å samle inn midler, så vi har tradisjo-
nelt hatt bra utrustning på legekontorene, 
sier Siri.

I følge henne så er det RA som er den 
vanligste diagnosen – mellom 40 og 50 %. 
Hun anslår at 15 – 20 % har psoriasisartritt 
og at de samme tallene gjelder for Bech-
terew.

– Dessuten har vi Sjøgrens, SLE og vas-
kulitter. Men de er færre.

Forsker på kjempecelleartritt 
Lene Brekke er overlege og arbeider 75 % 
med forskning. Hun forsker på kjempe-
celleartritt med fokus på epidemiologi. 

– Det handler om forekomst, dødelig-
het, storkarkomplikasjoner og kreftrisiko, 
forteller Lene.

Hun har pasientmateriale som strekker 
seg 40 år bakover i tiden – det handler om 
cirka 800 pasienter.

– I 2012 kom ideen, i 2013 – 14 arbeidet 
jeg med datainnsamling og bearbeidelse. 
Etter et opphold – da jeg var gravid – be-
gynte jeg å arbeide med materialet i 2015. 
Lenas første artikkel ligger akkurat nå for 
revisjon. I den slår hun fast at incidensen 
for kjempecelleatritt økte på 70 og 80- 
tallet, for senere å flate ut.

– Det er en høy incidens i Skandinavia – 
hvilket min studie bekrefter.

Når det gjelder storkar- og kreftrisiko, 
har Lene nettopp begynt med analysen. 
Hun sier dog at det ser ut som mortalite-
ten er omtrent den samme som for bak-
grunnsbefolkningen.

Lenes veileder er Clara Gjesdal, og det 
var Clara som inspirerte Lena til å arbei-
de nettopp med kjempecellesartritt. Lene 
regner med å disputere i begynnelsen av 
2020.

Ann Vigdis Holi Siri Dyvik

« ...en stor fordel med Revmatismesykehuset som 
arbeidsplass er at det er så god tilgang til ultralyd, 

og at det er veldig bra lokaler å arbeide i. »
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"Det som skremmer en LIS–lege mest"
Revmatismesykehuset er med i REVNA-
TUS, Nor-Artritt og NorVas. Man har også 
deltatt i flere legemiddelstudier gjennom 
årene. Nå skal man også være med i en stor 
studie om skreddersydd medisinering. Det 
beretter LIS-lege Amritpal Kaur, som har 
vært på sykehuset i to år. 

Studien heter NOR-DRUM og er en na-
sjonal multisenterstudie i Diakonhjem-
mets regi. Man skal undersøke terapeutisk 
legemiddelsmonitorering, der man måler 
bunnivå (s.k. trough levels) av legemidlet. 
Denne verdien er svært forskjellig hos for-
skjellige pasienter.

– Det her er veldig ferskt, og nå går vi 
igjennom pasientene etter inklusion- og 
eksklusjonskriterier, sier Amritpal.

Hun mener at man som LIS-lege får en 
veldig bra start om man kommer til Rev-
matismesykehuset i Haugesund.

– Her får man en rask opplæringskur-
ve! Jeg bruker ultralyd hver dag, og kjen-
ner meg veldig heldig at jeg får mulighet 
til det. Ultralydmaskinen er ellers det som 
skremmer en LIS-lege mest av alt, sier 
Amritpal.

Hun mener også at her er flinke over-
leger med god erfaring og hun får god 
supervision. Dessuten er det takknemlig å 
arbeide med pasientene her.

– Jeg får gi mange injeksjoner, og får gå 
på kurser – i år var jeg på EULAR. Det var 
veldig lærerikt.

Amritpal synes også at byen Hauge-
sund er trivelig, bortsett fra at det regner 
litt mye i blant.

Studie på tommelrotartrose
Øystein Skåden er en av de tre kirurgene 
som arbeider på Revmatismesykehuset. 
Øystein er spesialist i ortopedisk kirurgi, 
med erfaring innen revmakirurgi.

– Det mer sjelden at vi har nye revma-
kirurgiske pasienter, påpeker han.

På kirurgavdelingen har man sett at 
antallet pasienter med artrose har økt de 
siste årene.

– Hand-, fot- og proteseoperasjoner er 
hva vi holder på med her.

Øystein forteller at han holder på å ar-
beide for å starte opp en randomisert, 
kontrollert studie innen håndkirurgi, nær-
mere bestemt tommelrotartrose. 

– Vi skal jevnføre to ulike operasjons-
teknikker: Weiby plastik, som går ut på at 
man tar bort benet – den mest vanlig fore-
kommende teknikken – jevnført med en 
ny teknikk som går ut på at man tar bort de 
artrosiske leddflatene i tillegg til plastik.

Han forklarer at han tror fordelen med 
den nye metoden er at pasienten får bedre 
styrke i sitt grep, og at det leder til redusert 
fare for feilstilling av tommelen på sikt.

– Vi håper på å gjøre studien i samarbei-
de med andre sykehus, man kan også gjøre 
den helt og holden her. Vi behøver 65 pa-
sienter i hver gruppe for å få signifikans. 
Cirka 100 opereres her på et år.

Øystein fremholder at de har en veldig 
lav andel infeksjonsrelaterte postopera- 
tive problem. I 2016 hadde vi 0,02 % in-
feksjoner.

– Det kommer nok an på at de kirurgis-
ke pasientene får enerom i sengeposten, 

og at vi arbeider bare med elektiv kirurgi, 
sier han. Seksjonen har to helt nye opera-
sjonsstuer.

Kirurgene jobber på Revmatismesy-
kehuset, men vi har vaktsamarbeid med 
Haugesund sykehus (som ligger like ved).

Solfrid forteller at for kirurgiske pasi-
enter setter anestesilegen ultralydveiledet 
bedøvelse.

– Pasientene har dermed betydelig 
mindre smerter etter inngrepet. Dette 
har også resultert i redusert liggetid og et 
bedret postoperativt forløp.

Stadig nye utfordringer
Solfrid Vågen forteller at det har vært en 
økning i antall infusjoner av biologiske 
legemidler i år, sammenlignet med forri-
ge år.

Vi hilser på i infusjonsavdelingen, der 
vi treffer Gunbjørg M. Birk som arbeider 
som infusjonssykepleier. Hun har lang 
erfaring ved Revmatismesykehuset – hit 
kom Gunbjørg allerede 1995. I 2015 kom 
hun til denne avdelingen.

– Tidligere skjedde infusjon ved senge-
posten, forklarer hun.

I gjennomsnitt behandles 8 pasienter 
om dagen ved infusjonspoliklinikken, og 
en infusjon kan ta alt mellom 30 minut-
ter og 7 timer.

Gunbjørg trives bra på sin arbeidsplass.
– Det er alltid ulike oppgaver ulike ar-

beidsdager, stadig nye utfordringer. Helt 
siden jeg begynte her, har det vært en ut-
vikling som har formet den her enheten til 
hva vi har i dag. Som infusjonssykepleier 

Lene Brekke Amritpal Kaur
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får man møte pasienten på nært hold, og 
får være med på å hjelpe pasienten til en 
høyere livskvalitet, forklarer hun.

Vi rekker også i løpet av dagen å spise i 
restauranten som har det meget passende 
navnet Utsikten. Den ligger øverst oppe i 
huset, og har en virkelig fantastisk utsikt 
over havnen og byen Haugesund. Restau-
ranten er åpen for alle, ikke bare for pasi-
enter og personale på sykehuset.

En imponerende frivillig innsats for 
folkehelsen
Tilbake på Solfrids kontor forteller hun at 
Haugesund Sanitetsforenings Revmatis-
mesykehus i flere generasjoner har vært 
et av landets fremste kompetansesenter 
for revmatologi og revmakirurgi.

– Solid kompetanse er bygget opp gjen-
nom mange år. Det har vært en revolu-
sjonerende utvikling til det bedre for de 
revmatologisk pasientene, og sykehuset 
har tilpasset driften til de endringer som 
har vært nødvendige i kjølvannet av dette. 
Sanitetskvinnene har siden foreningen ble 
startet i 1906, gjort en imponerende frivil-
lig innsats for folkehelsen og etter hvert 
for revmatologiske pasienter. Det må være 
god samfunnsøkonomi å ha en slikt enga-
sjement som bidrar inn i det offentlige hel-
sevesenet.

Et godt utgangspunkt for videre 
utvikling
Helse Vest har laget et utkast til en rev-
matologiplan for årene fremover. Rev-
matismesykehuset har stort nedslagsfelt 
og mange pasienter har lang reisevei. Det 
er politiske målsetninger om likeverd og 
nærhet i forhold til helsetjenestene.

– Planen er ute på høring nå og vi vet 
enda ikke hvilken betydning dette vil ha 
for oss. Det vi vet er at pasientene må være 
i sentrum og at sykehuset vårt ved flere an-
ledninger har innrettet driften i forhold 
til politiske og samfunnsmessige føringer, 
sier Solfrid.

Hun fortsetter med å forklare av de har 
mye å jobbe med i revmatologisk avdeling.

– Vi har lange ventelister innen revma-
tologisk poliklinikk ogvi må hele tiden ha 
fokus på effektivisering av driften. Vi må 
se på oppgaveflyt, endring av rutiner og 
oppgavedeling.Vi vurderer flere lærings- 
og mestringskurs. Det er viktig at vi tar 
signaler og tilbakemeldinger fra pasien-
ter og fastleger, og vurderer behovet for 
nye tilbud. Dette kan i neste omgang bi-
dra til frigitt tid for spesialistene, forkla-
rer Solfrid.

Et eksempel kan være poliklinikk for 
pasienter med håndartrose, drevet av er-
goterapeuter.

– Dette har blant annet St. Olav gode er-
faringer med. 

Hun poengterer at man har den faglige 
tyngden her, innen revmatologifaget, sam-
tidig som tverrfaglighet preger all virk-
somhet på Revmatismesykehuset.

– Dette er et godt utgangspunkt for vi-
dere utvikling. På samme tid så er den 
tverrfaglige kompetansen sårbar, ingen 
ønsker å jobbe i for små fagmiljøer.

Et samlet engasjement
Solfrid forklarer at det for henne som le-
der er viktig å ha gode folk med på laget.

–For å få resultater er det viktig med 
flinke fagfolk som er gode på teamarbei-
de. Dette gjør meg som leder bedre, og det 
skaper resultater i arbeidshverdagen for 
den enkelte.

Hun peker på at som leder får hun in-
genting til alene, å skape utvikling hand-
ler om et samlet engasjement og vilje til 
å sammen jobbe mot ønskede resultater.

– Det er viktig med et velfungerende 
arbeidsmiljø og at alle er med og bidrar 
positivt inn i dette, avslutter Solfrid Vågen.

PER LUNDBLAD

Öystein Skåden Gunbjörg M. Birk

« For å få resultater er det viktig med flinke fagfolk
som er gode på teamarbeide. »
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For mer informasjon: www.xeljanz.no

Referanser: 1. Xeljanz SPC 30.05.2017.  2. PSUR (Periodic Safety Update Report), Feb 2017. 3. Curtis JR et al. Clin Rheumatol 2017;36:683–688. 4. Smolen JS et al. Ann Rheum Dis 2017;0:1–18.

XELJANZ et peroralt alternativ1 
XELJANZ har en konsistent sikkerhetsprofil3,** 
JAK-inhibitorer/bDMARDS er anbefalt etter csDMARDs-svikt i 2016 EULAR retningslinjer for RA4

Relevant sikkerhetsinformasjon: Kontraindikasjoner: Skal ikke brukes ved overfølsomhet overfor virkestoff/hjelpestoff, aktiv 
tuberkulose (TB), alvorlige infeksjoner som sepsis eller opportunistiske infeksjoner, alvorlig nedsatt leverfunksjon, graviditet eller 
amming. Forsiktighetsregler: Kombinasjon med biologiske og visse andre immundempende legemidler pga. en mulig risiko for økt 
immunsuppresjon og økt infeksjonsfare, alvorlige infeksjoner, TB, reaktivering av virus, malignitet, lymfoproliferativ sykdom, interstitiell 
lungesykdom, gastrointestinale perforasjoner, lymfopeni, nøytropeni, anemi, hyperlipidimi og forhøyede leverprøver. Det er ikke anbefalt 
å gi levende vaksiner samtidig med Xeljanz. Bivirkninger: De vanligste alvorlige infeksjonene som er rapportert er pneumoni, cellulitt, 
herpes zoster, urinveisinfeksjon, divertikulitt og appendisitt.

XELJANZ i kombinasjon med MTX er indisert til behandling av moderat til alvorlig aktiv RA hos voksne pasienter som har respondert 
utilstrekkelig på eller er intolerante overfor ett eller flere DMARD. XELJANZ kan gis som monoterapi ved intoleranse overfor MTX eller 
når behandling med MTX er uhensiktsmessig.
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Xeljanz «Pfizer»   Selektivt immunsuppressivt middel.                         ATC-nr.: L04A A29 
TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg: Hver tablett inneh.: Tofacitinibsitrat tilsv. tofacitinib 5 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).Indikasjoner: I kombinasjon 
med metotreksat (MTX) til behandling av moderat til alvorlig aktiv revmatoid artritt (RA) hos voksne som har respondert utilstrekkelig på eller er intolerante overfor ett eller 
flere sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARD). Som monoterapi ved intoleranse overfor MTX eller når behandling med MTX er uhensiktsmessig.Dosering: 
Behandlingen bør initieres og overvåkes av spesialist med erfaring i diagnostisering og behandling av RA. Voksne, inkl. eldre: Anbefalt dose er 5 mg 2 × daglig. Dosejustering: 
Dosen bør reduseres til 5 mg 1 × daglig ved samtidig bruk av potente CYP3A4-hemmere eller ett eller flere legemidler som fører til både moderat CYP3A4-hemming og potent 
CYP2C19-hemming. Det anbefales at behandling ikke initieres ved absolutt lymfocyttverdi (ALC) <750 celler/mm3, absolutt nøytrofiltall (ANC) <1000 celler/mm3 eller 
hemoglobinverdier <9 g/dl. Midlertidig seponering kan være nødvendig ved doserelaterte unormale funn i laboratorieprøver, inkl. lymfopeni, nøytropeni og anemi. 
Alvorlighetsgrad  avgjør midlertidig eller permanent seponering. Anbefalinger ved laboratoriefunn: ALC (celler/mm3) ≥750: Dosen bør opprettholdes; 500-750: Ved vedvarende 
reduksjon (2 etterfølgende verdier i området ved rutinetesting), anbefales midlertidig seponering inntil ALC >750, deretter gjenopptas vanlig dosering; <500: Hvis verdien 
bekreftes ved gjentatt testing innen 7 dager, bør behandling avsluttes. ANC (celler/mm3) >1000: Dosen bør opprettholdes; 500-1000: Ved vedvarende reduksjon (2 
etterfølgende verdier i området ved rutinetesting), anbefales midlertidig seponering inntil ANC >1000, deretter gjenopptas vanlig dosering; <500: Hvis verdien bekreftes ved 
gjentatt testing innen 7 dager, bør behandling avsluttes. Hemoglobin (g/dl) reduksjon på ≤2 og verdi ≥9: Dosen bør opprettholdes; Reduksjon på >2 eller verdi <8 (bekreftet 
ved gjentatt testing): Midlertidig seponering anbefales inntil hemoglobinverdiene er normalisert. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Se Kontraindikasjoner. 
Ingen dosejustering nødvendig ved lett nedsatt leverfunksjon. Ved moderat nedsatt leverfunksjon bør dosen reduseres til 5 mg 1 × daglig. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen 
dosejustering nødvendig ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon bør dosen reduseres til 5 mg 1 × daglig. Barn og ungdom <18 år: Ingen 
data. Sikkerhet og effekt ukjent hos barn 2-18 år. Ikke relevant ved juvenil idiopatisk artritt hos barn <2 år. Administrering: Kan tas med eller uten mat. Kan knuses og inntas 
sammen med vann ved svelgevansker. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv tuberkulose, alvorlige infeksjoner som sepsis, eller opportunistiske 
infeksjoner. Alvorlig nedsatt leverfunksjon. Graviditet og amming. Forsiktighetsregler: Kombinasjon med annen RA-behandling: Bruk er ikke undersøkt og bør unngås til 
RA-pasienter i kombinasjon med biologiske DMARD som tumornekrosefaktor (TNF)-antagonister, interleukin (IL)-1R-antagonister, IL-6R-antagonister, monoklonale antistoffer 
mot CD20, selektive kostimulerende modulatorer og potente immunsuppressiver som azatioprin, ciklosporin og takrolimus, pga. mulig risiko for økt immunsuppresjon og økt 
infeksjonsfare. Det er høyere insidens av bivirkninger ved kombinasjonsbehandling med MTX, sammenlignet med tofacitinib som monoterapi. Alvorlige infeksjoner: Det er 
rapportert om alvorlige og noen ganger dødelige infeksjoner pga. bakterielle, mykobakterielle, invasive fungale, virale eller andre opportunistiske patogener. Risiko for 
opportunistiske infeksjoner er høyere i asiatiske geografiske regioner. Behandling skal ikke initieres ved aktive infeksjoner, inkl. lokaliserte infeksjoner. Risiko/nytte bør 
vurderes før oppstart hos pasienter med tilbakevendende infeksjoner, som tidligere har hatt en alvorlig eller opportunistisk infeksjon, som har bodd i eller reist i områder med 
endemisk mykose eller som har underliggende sykdommer som kan gjøre dem predisponert for infeksjon. Pasienten bør monitoreres nøye for utvikling av tegn og symptomer 
på infeksjon under og etter behandling. Behandlingen skal avbrytes ved utvikling av alvorlig infeksjon, opportunistisk infeksjon eller sepsis.En pasient som utvikler ny infeksjon 
i løpet av behandlingen bør umiddelbart gjennomgå fullstendig diagnostisk testing tilpasset pasienter med nedsatt immunforsvar. Egnet antimikrobiell behandling bør 
igangsettes, og pasienten bør gis tett oppfølging. Siden det generelt er høyere insidens av infeksjoner hos eldre og hos diabetikere, bør forsiktighet utvises ved behandling 
av disse. Infeksjonsrisikoen kan være høyere ved økende grad av lymfopeni, og det bør tas hensyn til lymfocyttverdiene ved vurdering av pasientens infeksjonsrisiko. 
Tuberkulose (TB): Risiko/nytte bør vurderes før behandlingsstart hos pasienter som har vært eksponert for TB eller som har bodd i eller reist i områder med endemisk TB. 
Pasienten bør vurderes og testes for latent eller aktiv infeksjon iht. gjeldende retningslinjer før og under behandling. Pasienter med latent TB, og som tester positivt, bør 
behandles med standard antimykobakteriell behandling før bruk av tofacitinib. Antituberkulosebehandling bør også vurderes før bruk av tofacitinib hos pasienter som tester 
negativt for TB, men har en sykehistorie med latent eller aktiv TB og hvor et tilstrekkelig behandlingsforløp ikke kan bekreftes, samt hos de som tester negativt, men har 
risikofaktorer for TB-infeksjon. Det er anbefalt å konsultere helsepersonell med ekspertise innen behandling av TB ved beslutninger om ev. oppstart av antituberkulosebehandling. 
Pasienten bør overvåkes nøye for utvikling av tegn og symptomer på TB, dette gjelder også pasienter som har testet negativt for latent TB-infeksjon før behandlingsoppstart. 
Reaktivering av virus: Reaktivering av virus (inkl. herpesvirus) er sett. Risiko for herpes zoster er forhøyet hos japanske og koreanske pasienter, samt hos pasienter som har 
hatt RA lenge og som tidligere har brukt ≥2 biologiske DMARD. Pasienter med ALC <1000 celler/mm3 kan ha økt risiko for herpes zoster. Påvirkning på kronisk reaktivering 
av virushepatitt er ukjent. Screening for virushepatitt bør utføres i samsvar med kliniske retningslinjer før behandlingsoppstart. Malignitet og lymfoproliferativ sykdom: Risiko/
fordel bør vurderes før behandlingsstart hos pasienter med aktiv eller tidligere malignitet (unntatt ved vellykket behandlet av ikke-melanom hudkreft), eller ved fortsatt 
behandling hos pasienter som utvikler malignitet. Tofacitinib kan muligens påvirke pasientens forsvar mot maligniteter. Lymfomer er sett. Pasienter med RA, spesielt ved svært 
aktiv sykdom, kan ha høyere (opptil mangedobbel) risiko for å utvikle lymfom. Andre maligniteter, inkl. bl.a. lungekreft, brystkreft, melanom, prostata- og pankreaskreft er sett. 
Effekt på utvikling og forløp av maligniteter er ukjent. Ikke-melanom hudkreft: Ikke-melanom hudkreft er sett. Regelmessige hudundersøkelser anbefales ved økt risiko for 
hudkreft. Interstitiell lungesykdom: Forsiktighet utvises hos pasienter som tidligere har hatt kronisk lungesykdom, da disse kan være mer utsatt for infeksjoner. Tilfeller av 
interstitiell lungesykdom (inkl. fatal) er sett, men betydningen av januskinase (JAK)-hemmingen er ukjent. Asiatiske RA-pasienter har høyere risiko for interstitiell lungesykdom, 
og forsiktighet utvises hos disse. Gastrointestinal perforasjon: Er rapportert, men betydningen av JAK-hemmingen er ukjent. Forsiktighet bør utvises ved økt risiko for 
gastrointestinal perforasjon. Ved nye tegn og symptomer i abdomen bør pasienten undersøkes umiddelbart for tidlig identifikasjon av gastrointestinal perforasjon. 
Kardiovaskulær risiko: RA-pasienter har økt risiko for kardiovaskulære sykdommer, og risikofaktorer bør håndteres som en del av vanlig behandling. Leverenzymer: Økt 
forekomst av forhøyede leverenzymverdier. Forsiktighet bør utvises når det vurderes oppstart hos pasienter med forhøyet ALAT eller ASAT, særlig dersom man initierer 
behandlingen i kombinasjon med legemidler med hepatotoksisk potensial, som MTX. Etter oppstart er rutinemessig overvåkning av levertester anbefalt, og årsakene til ev. 
forhøyede leverenzymverdier undersøkes umiddelbart. Ved mistanke om legemiddelindusert leverskade, bør behandling avbrytes frem til denne diagnosen er ekskludert. 
Laboratorieparametre: Se Dosering. Økt forekomst av lymfopeni. Lymfocyttverdier <750 celler/mm3 er forbundet med økt forekomst av alvorlige infeksjoner. Lymfocytter bør 
overvåkes ved baseline og deretter hver 3. måned. Økt forekomst av nøytropeni (<2000 celler/mm3). ANC bør overvåkes ved baseline, etter 4-8 uker med behandling, og 
deretter hver 3. måned. Tofacitinib kan gi reduksjon i hemoglobinnivå. Hemoglobin bør overvåkes ved baseline, etter 4-8 uker med behandling, og deretter hver 3. måned. 
Tofacitinib kan øke lipidparametre som totalkolesterol, LDL-kolesterol og HDL-kolesterol. Maks. effekt ble generelt observert innen 6 uker. Måling av lipidparametre bør utføres 
8 uker etter behandlingsstart. Kliniske retningslinjer for behandling av hyperlipidemi bør følges. Vaksiner: Vaksiner i gjeldende vaksinasjonsprogram anbefales tatt før 
behandling, men grad av immunkompetanse må vurderes for levende vaksiner. Det anbefales ikke å gi levende vaksiner samtidig med tofacitinib. Profylaktisk zoster-
vaksinering bør vurderes iht. gjeldende vaksinasjonsprogram. Spesiell oppmerksomhet bør gis til pasienter som har hatt RA over lengre tid og som tidligere har brukt ≥2 
biologiske DMARD. Dersom levende zoster-vaksine administreres, bør den kun gis til pasienter som tidligere har hatt vannkopper, eller pasienter som er seropositive for 
varicella zoster-virus (VZV). Dersom det er usikkert om pasienten har hatt vannkopper, anbefales det å teste for antistoffer mot VZV. Vaksinasjon med levende vaksiner bør 
skje minst 2, men helst 4, uker før oppstart med tofacitinib, eller i samsvar med gjeldende vaksinasjonsprogram når det gjelder immunmodulerende legemidler. Ingen data 
vedrørende sekundær overføring av infeksjon fra levende vaksiner. Eldre: Generelt økt risiko for bivirkninger av mer alvorlig karakter. Forsiktighet bør utvises. Hjelpestoffer: 
Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse,lapp-laktasemangeleller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Interaksjoner: Tofacitinibeksponering økes ved 
samtidig bruk av potente CYP3A4-hemmere eller ett eller flere legemidler som gir både moderat CYP3A4-hemming og kraftig CYP2C19-hemming. Se Dosering. Eksponering 
av tofacitinib reduseres ved samtidig bruk av potente CYP-induktorer, og anbefales ikke. Det er ikke sannsynlig at hemmere av kun CYP2C19 eller P-gp vil endre 
farmakokinetikken til tofacitinib signifikant. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Kontraindisert. Fertile kvinner bør rådes til å bruke effektiv prevensjon under 
behandling og i minst 4 uker etter siste dose. Amming: Kontraindisert. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Infeksiøse: Nasofaryngitt. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: 
Leukopeni, anemi. Gastrointestinale: Magesmerter, oppkast, diaré, kvalme, gastritt, dyspepsi. Hjerte/kar: Hypertensjon. Hud: Utslett. Infeksiøse: Pneumoni, influensa, herpes 
zoster, urinveisinfeksjon, sinusitt, bronkitt, faryngitt. Luftveier: Dyspné, hoste. Muskel-skjelettsystemet: Smerter i muskler og skjelett, artralgi. Nevrologiske: Hodepine. 
Psykiske: Søvnløshet. Stoffskifte/ernæring: Dyslipidemi, hyperlipidemi. Undersøkelser: Økt leverenzym, økt blodkolesterol, vektøkning, økt CK i blod. Øvrige: Feber, perifert 
ødem, fatigue. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Lymfopeni, nøytropeni. Hud: Erytem, pruritus. Infeksiøse: Sepsis, tuberkulose, pneumokokkpneumoni, 
bakteriell pneumoni, divertikulitt, pyelonefritt, cellulitt, bakteriell artritt, herpes simplex, viral gastroenteritt, virusinfeksjon. Lever/galle: Leversteatose. Luftveier: Tette bihuler. 
Muskel-skjelettsystemet: Hevelser i ledd, tendinitt. Nevrologiske: Parestesi. Stoffskifte/ernæring: Dehydrering. Svulster/cyster: Ikke-melanom hudkreft. Undersøkelser: Økte 
transaminaser, unormal leverfunksjonstest, økt γ-GT, økt blodkreatinin, økt LDL. Øvrige: Senestrekk, muskelstrekk. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Infeksiøse: TB i CNS, 
kryptokokkmeningitt, urosepsis, disseminert TB, nekrotiserende fasciitt, bakteriemi inkl. stafylokokkbakteriemi, Pneumocystis jirovecii-pneumoni, encefalitt, atypisk 
mykobakterieinfeksjon, infeksjon med Mycobacterium avium-komplekset, cytomegalovirus-infeksjon. Overdosering/Forgiftning: Behandling: Pasienten bør overvåkes for 
tegn og symptomer på bivirkninger. Behandlingen bør være symptomatisk og støttende.Se Giftinformasjonens anbefalinger for selektive immunsuppressiver L04A A. 
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i originalemballasjen for å beskytte mot fuktighet. Pakninger, priser og refusjon: 56 stk.(blister) kr 9355,90,- 
Sist endret: 09.08.2017
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SEMINAR MED TEMA SVANGERSKAP 
OG REVMATISKE SYKDOMMER SEMINAR OM SVANGERSKAP  

OG REVMATISKE SYKDOMMER 

Tirsdag 6. Februar 2018  kl. 10 -16 
Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport 

PROGRAM 
09:00 – 10:00   Registrering og kaffe 
10:00 – 10:20   Velkommen 

 ved Hege Svean Koksvik 
10:20 – 11:00   Fertilitet og IVF ved revmatiske sykdommer 

   ved Sigrun Kjøtrød 
11:00 – 11:45   Sykdomsaktivitet i svangerskap ved revmatiske sykdommer 

   ved Kristin Ursin og Carina Skorpen 
11:45 – 12:30   Lunsj 
12:30 – 14:00   Medikamentell behandling i relasjon til svangerskap 

   ved Marianne Wallenius 
14:00 – 14:15   Kaffepause 
14:15 – 15:15   Risikosvangerskap – vurdering og oppfølging 

   ved Carina Skorpen, Tina Pedersen og Marianne Wallenius 
15:15 – 16:00   Kvalitetsindikatorer og registerdata fra RevNatus 

   ved Hilde Bjørngaard 

For mer informasjon og påmelding gå inn på www.stolav.no/nksr 
Det er ingen deltakeravgift for helsepersonell 

Kurset har godkjenninger hos Den Norske Legeforening og Norsk Sykepleierforbund 

Nasjonal kompetansetjeneste for
svangerskap og revmatiske sykdommer
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Norske kvinners sanitetsforening – 
en drivende kraft innen helsearbeidet

F ra tidlig på 1900-tallet engasjerte 
kvinnene seg sterkt i helsearbeidet. 
I årene etter 1902 ble tuberkulose- 

arbeidet det viktigste satsningsområ-
det for den nasjonale sanitetsforeningen, 
NKS, stiftet i 1896. De følgende årene ble 
det dannet sanitetsforeninger i alle byene 
og i de fleste bygdene i fylket.

Historikken om Haugesunds Revma-
tismesykehus er en historikk om sterke 
kvinner som var preget av pågangsmot og 
engasjement. 

Drivende ledere
Haugesunds Sanitetsforening ble stiftet 
12. juni 1906. Kirsten Caspersen var foren-
ingens første leder, og det første store pro-
sjektet var et pleiehjem for tuberkuløse. 

Sanitetsforeningen har opp gjennom 
årene engasjert seg i mange områder. 
Noen eksempler på prosjekter den har 
drevet er: feriekoloni for barn, barnehjem, 
sykehjem og hjelpepleierskole. (Den før-
ste i Rogaland).

Men det er naturligvis Haugesunds 
Sanitetsforenings Revmatismesykehus 
som står igjen som det store monumentet 
når foreningen i år runder 110 år.

Gudrun Krosby, leder i Haugesunds 
sanitetsforening i årene 1919 – 39, spilte en 
avgjørende rolle i kampen for å få revma-
tismesykehuset til Haugesund. Hun var 
leder i plankomiteen og deretter i bygge-
komiteen, før hun la ned grunnsteinen til 
sykehuset. Gudrun ble tildelt Kongens for-
tjenestemedalje i gull.

Lilly Meling var leder i foreningen i 33 
år, fra 1951 til 1984. Hun gjorde en utret-
telig innsats både for foreningen og syke-
huset. Lilly er den eneste sanitetskvinnen 
som er tildelt både Ridderkorset og Kon-
gens fortjenestemedalje i gull.

Innsamlingsaksjon
Bakgrunnen for å bygge sykehuset var at 
landets eneste revmatismesykehus, som 
ble åpnet i Oslo 1938, med sine 150 senger 

allerede var for lite for å dekke landets be-
hov. Med kretsformann Gudrun Krosby i 
spissen, ble det startet en innsamlingsak-
sjon i Rogaland, Agder og Telemark for et 
sykehus i Haugesund. I 1947 var det sam-
let inn cirka 400.000 kroner. Elisabeth 
Knutsen gav 600.000, med den betingel-
se at sykehuset ble bygget i Haugesund og 
dermed var man oppe i en million kroner.

Innsamlingskomiteen besto av Gudrun, 
sanitetsleder Ruth Hausken, Svanhild 
Lundervold, dr. Frank Lundervold, Kris-
tine Meidell, Astrid Rasmussen og Bella 
Sannes.

Haugesund kommune stilte tomt til sy-
kehusets disposisjon.

sydd av sanitetskvinnene og møbler var 
gitt som gaver fra sanitetsforeninger i Ro-
galand. Staben i 1957 besto av 100 ansatte.

Aksjeselskap uten aksjeutbytte
I 2003 ble HSR omgjort til et aksjeselskap 
med sanitetsforeningen som 100 prosent 
eier - et aksjeselskap og en forening med et 
ideelt formål - uten aksjeutbytte til eierne. 
To ansatte ved sykehuset sitter i aksjesel-
skapets styre. 

Selskapets virksomhet er å bidra til å 
virkeliggjøre de ideelle mål som til en-
hver tid er fastsatt i formålsparagrafen for 
Norske Kvinners Sanitetsforening. Sel-
skapet skal samarbeide med andre deler 
av helse- og sosialtjenesten. 

De største endringene de siste ti årene, 
er den totale rehabiliteringen av bygnings-
massen og utviklingen i pasientbehandlin-
gen.

Kvinnene har hele tiden gått i front
Da Revmatismesykehuset feiret 50 års ju-
bileum, sa Petter Steen jr. som da var ord-
fører i Haugesund dette:

– Få, om noen, foreninger har lagt ned 
et så stort og imponerende arbeide for de 
sosiale kårene i byen og distriktet som 
nettopp Haugesunds Sanitetsforening. 
Siden starten i 1906 har foreningens vir-
ke vært et speilbilde av de utfordringene 
lokalsamfunnet har stått overfor når det 
gjelder folkehelse og levevilkår – og kvin-
nene har hele tiden gått i front!

Når man vandrer rundt i Revmatisme-
sykehusets moderne lokaler, kan man se 
på veggen en påminnelse om disse kvin-
ner i Norske Kvinners Sanitetsforening. 
De har manifestert og formulert sin visjon 
i tre meninger:

« I de små ting frihet. I de store ting enighet.
I alle ting kjærlighet. »

Ble åpnet 1954
Sykehuset med inventar ble kalkulert til 
6,2 millioner kroner, og innsamlingsbe-
løpet hadde i 1953 kommet opp i 1,1 mil-
lioner kroner. I tillegg kom en gave fra 
Norske Kvinners Sanitetsforening på 
500.000 kroner og en gave fra institusjo-
nen Hjelpestikkene på 500.000 kroner. 
De resterende 4,1 millionene ble finansi-
ert ved lånetilsagn.

Kalkylen holdt, og sykehuset ble åpnet 
28. januar 1957 da den første pasienten ble 
innlagt.

Sengeavdelingen var fordelt på tre pos-
ter a 40 senger. Trygdekassen bidro med 
utstyr til fysikalsk institutt. Tekstiler var 
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Ny leder for helseprofesjonene
i EULAR er norsk

Forsker og fysioterapeut Rikke Helene Moe har blitt valgt inn i
toppledelsen i revmatologiorganisasjonen EULAR.

Hun skal de neste fire årene lede komiteen for helsepro-
fesjonene i den prestisjetunge revmatologisamarbeidet. 
EULAR består av tre søyler: revmatologene, helseprofe-

sjonene (fysioterapeuter, sykepleiere osv) og pasientene.
– En av mine viktigste roller blir å være en bro mellom hel-

seprofesjonelle og resten av EULAR. Det er en enorm organisa-
sjon med stor tyngde og en rekke aktiviteter. Det er en stor ære 
å få jobbe med så mange flinke og erfarne mennesker, både na-
sjonalt og internasjonalt, sier hun til nettsiden til Diakonhjem-
met Sykehus.

Brenner for revmatologi
I tillegg til å arrangere EULAR deltar organisasjonen i felles 
møter med EUs helsepolitikere, de organiserer forsknings- og 
fagutviklingsprosjekter, organiserer hospiteringer og lyser ut 
forskningsmidler. EULAR gir også ut det anerkjente revmatolo-
gitidsskriftet Annals of the Rheumatic Diseases. EULAR samler 
forskere, klinikere og mennesker med revmatiske sykdommer i 
en organisasjon som har et klart mål: å bekjempe revmatiske og 
muskel- og skjelettsykdommer.

– Jeg brenner for revmatologi, evidensbasert behandling og 
tverrfaglig samarbeid. Gjennom mitt arbeid som forsker og kli-
niker har jeg selv erfart hvor viktig samarbeid er for å drive pro-

sjekter og pasientbehandling fremover. Dersom vi skal klare å gi 
den beste behandlingen til mennesker med revmatiske sykdom-
mer må vi alle jobbe sammen, på tvers av bakgrunn og ikke minst 
landegrenser, sier Moe til diakonhjemmetsykehus.no.

Forebygging og opplæring
Moe har lang fartstid i EULAR, og har hatt flere verv og sittet i en 
rekke viktige komiteer og utvalg. Hun er også leder for den nor-
ske Helsepersonellorganisasjonen til EULAR, som heter NIOR. 

I fjor var hun på konferansen EULARbrussels2016. Der møttes 
140 deltakere fra EULAR og EU for å diskutere hvordan arbeid og 
kroniske revmatiske- og muskel- og skjelettsykdommer best mu-
lig kan kombineres. I et innlegg på Diakonhjemmet sykehus sin 
hjemmeside oppsummerer Rikke Helene Moe de viktigste disku-
sjonene og konklusjonene fra denne konferansen.

– Det er mulig å forebygge og redusere sykdomsbyrden som 
følger med revmatiske- og muskel- og skjelettsykdommer. Det 
må gjøres ved å øke kunnskapsnivået, fremme en sunn livsstil 
og tilrettelegge for gode arbeidsvilkår. Her er det et stort poten-
siale i Europa. 

Å utarbeide og dele informasjon om sykdommene til befolk-
ningen er viktig. Det samme gjelder informasjon om hvordan 
man forebygger og behandler disse sykdommene, skriver hun.

Rikke Helene Moe. Foto: Nicolas Torrenc / Diakonhjemmet Sykehus. Foto: Trine Dahl-Johansen, Spondylitten.
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Moe legger til at det kan være nyttig å legge til rette for åpenhet 
om spesielle utfordringer på arbeidsplassen som mennesker med 
revmatiske- og muskel- og skjelettsykdommer kan møte. Dette 
kan være med å øke forståelsen og støtten til personer med disse 
sykdommene, som møter mange utfordringer både i dagliglivet 
og i arbeidslivet. Det ble diskutert å gi opplæring om forebygging 
av sykdommer og plager allerede i grunnskolen.

Behandling
Behandling av høy kvalitet tidlig i forløpet kan hjelpe mennes-
ker med revmatiske- og muskel- og skjelettsykdommer å fungere 
optimalt. De forskjellige aktørene på møtet var enige om betyd-
ningen av tidlig utredning og behandling. Arbeid bør være med 
når effekt av behandling evalueres, i hvert fall i de tilfellene der 
dette er pasientens mål. Dette bør også reflekteres i forskningen. 

Et viktig spørsmål som ble diskutert var: Hvordan får vi tilgang 
til helsepersonell som kan hjelpe til med både å tilpasse arbeids-
plassen og optimalisere fysisk funksjon hos mennesker med disse 
sykdommene i de forskjellige landene i Europa?

– Jeg var glad for å høre alle aktørene snakke om behovet for 
tverrfaglig behandling og rehabilitering. Det er fortsatt mye som 
må gjøres for å sikre bedre trivsel på arbeidsplassen. En enkelt 
intervensjon er ofte ikke nok til å holde mennesker i arbeid el-
ler hjelpe dem tilbake til arbeid etter perioder med fravær. Det 
er ingen unnskyldning for ikke å gjøre alt vi kan for å integrere 
mennesker med revmatiske- og muskel- og skjelettsykdommer, 
skriver hun. 

Fleksible arbeidsplasser
EU var klar over de positive resultatene som kan oppnås med 
systemer for samarbeid mellom klinikere, arbeidsplasser og per-
soner med revmatiske- og muskel- og skjelettsykdommer for å 
optimalisere arbeidsdeltakelse. De ønsket å se flere gode eksem-
pler på dette og lære av dem. 

– Mange mennesker med revmatiske- og muskel- og skjelett-
sykdommer er i jobb. Mange av dem som ikke er i arbeid både kan 
og ønsker å jobbe. Det som skal til er ofte individuelle tilpasnin-
ger, støtte og fleksible arbeidsplasser. Dette er et fantastisk ut-
gangspunkt å bygge videre på, avslutter hun.

TRINE DAHL-JOHANSEN

EULAR posterpresentasjon om smerte: Foto: Trine Dahl-Johansen, Spondylitten.
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SLE – et til bakeblikk på diagnostikk 
og behandling

Revmatologi og indremedisin over-
lapper hverandre i de autoimmune 
sykdommene. Som revmatolog og 

indremedisiner gjennom 40 år fikk det-
te betydning for min interesse for denne 
sykdomsgruppen, særlig SLE. Den store 
imitator eller sykdommen med de mange 
«hoder». Spørsmålet om vi her står over-
for en sykdom eller flere diskuteres fort-
satt, som da jeg begynte i revmatologien 
på Lillehammer Sanitetsforenings Revma-
tisme sykehus i 1977.

På bakgrunn av min erfaring vil jeg gi en 
kortfattet oversikt over utviklingen av de 
diagnostiske og behandlings aspekter ved 
sykdommen gjennom de siste 15 til 20 år.

Utvikling av diagnostikken ved SLE.
Den kliniske diagnosen av SLE baserer 
seg som tidligere på pasientens sykehis-
torie og objektive funn, med affeksjon av 
minst to organ system, påvisning av karak-
teristiske autoantistoffer og inflammasjon 
i blodet og fravær av ” annen bedre diag-
nose”. Sykdommen kan angripe et hvil-
ket som helst organsystem og de kliniske 
manifestasjonene av SLE er tallrike. De 
karakteriske antistoffene som anti-ds-
DNA og anti-SM, som ble påvist på 1980 
tallet, er fortsatt sammen med de kliniske 
manifestasjonene grunnlaget for den kli-
niske diagnose, men også andre autoanti-
stoffer som anti-RNP og anti-SSA/SSB er 
til hjelp i diagnostikken. Fortsatt gjelder 
regelen at jo flere påviste autoantistoff jo 
mer sannsynlig SLE. Som kjent er anti-SM 
assosiert med alvorlig sykdom, anti-ds-
DNA med alvorlig sykdom og lupus nefritt 
(LN), anti-SSA/anti-SSB med sekundært 
Sjøgrens syndrom og anti-RNP med mild 
sykdom / MCTD liknende bilde. Påvisning 
av antifosfolipid antistoffene ved SLE på 
1990 tallet førte til mer fokus på hyppig- 
heten og de kliniske manifestasjoner knyt-
tet til antistoffene som svangerskapskom-
plikasjoner og tromboembolisk sykdom. 
Det har også vært fokus på assosiasjo-
nen mellom cerebrale manifestasjoner og 
anti-ribosomalt P protein, anti-SSA/SSB 
og neonatal lupus, anti-histoner og medi- 
kamentell utløst lupus og anti-C1q og 
lupus nefritt i klinikken.

Utviklingen i billeddiagnostikken siste 
15-20 år med for eksempel MRI, 18 FDG 
Pet scan, Ekko cor og elektronmikroskopi 
har bedret mulighetene for å påvise organ-
manifestasjoner som ikke var mulig tidli-
gere. MR caput er av uvurderlig betydning 
ved mistanke om nevropsykiatrisk lupus 
og Pet scan kan vise viktige funn ved nega-
tiv MR caput. Ekko cor er viktig for veri-
fisering av vegetasjoner på hjerteklaffene 
ved Libman-Sacks endocarditt. 

Nyrebiopsi utføres i dag langt hyppi-
gere enn tidligere. Elektronmikroskopisk 
undersøkelse av biopsimateriale har gitt 
oss bedret diagnostikk. Resultatet av biop- 
sien er som kjent viktig for både sikker 
diagnose, klassifisering (Weening el al, 
2004) og for prognose og behandling.

I klinikken har vi fått bedre oversikt 
over neuropsykiatrisk (NP) lupus etter at 
ACR i 1999 systematiserte og definerte NP 
lupus i 19 syndromer. 

Da jeg i 1983 kjøpte den danske lære-
boken”Klinisk Reumatologi” redigert av 
P H Petersen var SLE klassifikasjonskri-
teriene fra 1982 oppført som diagnostiske 
kriterier for sykdommen. Selv om kriteri-
ene ikke var ment til å være diagnostiske 
bruker mange revmatologer både i inn og 
utland klassifikasjonskriteriene som diag-
nostiske kriterier. Kriteriene inneholder 
et begrenset antall av de tallrike kliniske 
manifestasjonene og er som kjent laget 
for å kunne klassifisere en SLE pasient til 
forskningskohorter og for å skille SLE fra 
andre multiorgan sykdommer. 

Klassifikasjonskriteriene har endret seg 
som følge av laboratorie- og epidemiolo-
gisk forskning ved SLE. De mest anvendte 
kriterier av 1982, (Tan el al, 1982) er en re-
vidert utgave av de preliminære kriteriene 
(Cohen et al, 1971) som en følge av inklu-
dering av bla anti-ds-DNA og anti-SM. Det 
bedret sensitiviteten og også spesifisiteten 
til kriteriene. 

Ved inklusjon av antifosfolipid antistoff 
i “1982 ACR criteria” ble kriteriene oppda-
tert i 1997 (Hochberg, 1997). Siste endring 
av kriteriene var i 2012 hvor en gruppe 
internasjonale SLE eksperter revider-
te og validerte ACR klassifikasjonskrite-

riene og utarbeidet SLICC Classification 
criteria (Petri el al. 2012). De nye kriteri-
ene inneholder flere hud og nevrologiske 
manifestasjoner og krav om biopsi veri-
fisert lupusnefritt. SLICC kriteriene in-
kluderer også lave komplement verdier 
og direkte Coombs test. Kriteriene bedret 
sensitivitet, mens spesifisitet ble noe lave-
re sammenliknet med ACR kriteriene. 

Jeg vil konkludere med at siste 15-20 
år har det vært fokus på enkelte autoanti- 
stoff og deres assosiasjon til kliniske ma-
nifestasjoner ved SLE samtidig som vi 
fått noen flere diagnostiske hjelpemidler 
for å kunne påvise organmanifestasjoner. 
Mens diagnostikken stort sett er uendret 
har klassifikasjonskriterierene endret seg 
flere ganger ila sist 15-20 år. 

Er behandlingen av sykdommen blitt 
bedre?
Jeg husker den første SLE pasienten som 
startet med Azathioprin (ImurelR) som 
immun-modulerende behandling som om 
det var i går. Det skjedde i 1977. Pasienten 
ble overflyttet til Lillehammer Sanitets- 
forenings Revmatismesykehus fra Oslo 
Sanitetsforenings Revmatismesykehus. 
Vi gikk på tå hev og tok blodprøver 2 gan-
ger daglig pga frykten for benmargs de-
presjon. Også på medisinsk avdeling på 
Drammen sykehus i perioden 1979-1982 
ble ImurelR sammen med steroider brukt 
til de fleste SLE pasienter. Ved alvor-
lig SLE ble Cyclofosfamid (SendoxanR) 
kombinert med steroider. Internasjonale 
studier den gang viste at kombinasjon av 
steroider og Imurel og steroider og Sen-
doxan hadde bedre effekt enn det enkel-
te legemiddelet (Gouley et al, 1996, Illei et 
al, 2001).

ImurelR og SendoxanR i kombinasjon 
med steroider var starten på bruk av ste-
roidbesparende legemidler. Noe senere 
ble også den steroidbesparende effekt av 
legemidlene Cyclosporin (Sandimmun R) 
og Metotreksat kjent og tatt i bruk.

I 1986 ble NIH Cyclofosfamid protokoll 
publisert, en protokoll som ble den tradi-
sjonelle behandling for LN og for annen 
alvorlig SLE. Den ble brukt i mange år og 
brukes fortsatt noe ved alvorlig SLE. NIH 
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Cyclofosfamid protokoll hadde god effekt 
på sykdommen, men dessverre alvorlige 
bivirkninger som bla alvorlige infeksjo-
ner og infertilitet hos de unge pasientene.

Ikke uventet ble det derfor i det inter-
nasjonale SLE miljøet mer fokus på min-
dre toksiske medikamentregimer og fokus 
på oppdeling av behandlingen i induk-
sjonsbehandling og vedlikeholdsbehand-
ling, som var et nytt behandlingsprinsipp.

På 1990 tallet kom det en rekke artikler 
som rapporterte om den gunstige effekt av 
hydroxyklorokin (HCQ), PlaquenilR) ved 
SLE. Det gamle legemidlet ble fra 1700 
tallet brukt mot malaria. HCQs effekt ved 
revmatiske sykdommer ble påvist tilfeldig 
hos en pasient som også hadde leddsyk-
dom. Legemidlet har spesiell god effekt 
på hud og muskel skjelett manifestasjoner 
ved SLE, men også generelt på sykdom-
men samt gunstige metabolske og anti-
trombotiske effekter. Senere studier har 
vist at pasienter som bruker HCQ utvikler 
mindre skade av sykdommen. Således har 
legemidlet blitt en viktig basis behandlin-
gen og har vært med på å bedre behand-
lingen ved SLE.

Året 2000 var et veiskille for behand-
lingen av SLE. Da ble den første studien 
med Mycofenolat mofetil (MMF) (Cell-
ceptR) ved LN studien lagt fram på Eu-
lar kongressen i Barcelona. Det var stor 
spenning og begeistring i salen. Studien 
viste at legemidlet hadde likeverdig effekt 
og langt færre bivirkninger sammenlik-
net med Cyclofosfamid etter 6 måneders 
behandling (Chan en al, 2000). Senere ble 
effekten av legemidlet bekreftet ved andre 
LN studier (Ginzler et al, 2005, Appell et 
al, 2009). Som kjent ”arvet” vi dette im-
mundempende legemidlet fra transplan-
tasjonmedisinen. MMF er målrettet i sin 
virkningsmekanisme med selektiv dem-
pende av T og B lymfocytter og er et re-
sultat av økt immunologisk forståelse og 
kunnskap.

I flere år så vi frem til at legemidlet 
skulle bli godkjent for behandling av LN 
i Norge, men slik gikk det. Dette tiltross, 
MMF er i dag i de fleste tilfeller første 
valg, etter særskilt søknad og refusjon ved 
behandling av LN klasse 3,4 og 5 spesielt 
hos unge kvinner både pga den gode effek-
ten og den langt gunstigere bivirknings-
profilen uten bla påvirkning av fertiliteten. 

Senere studier og klinisk erfaring har 
vist at legemidlet også har god effekt ved 
hematologiske manifestasjoner og ved NP 
lupus, slik at MMF har en bred plass i SLE 
behandlingen.

Det neste viktige fremskrittet innen 
SLE-behandlingen kom med studien 
til Houssiau et al i 2002 hvor han vis-
te at lavdose Cyclofosfamid og høydose 
Cyclofosfamid var likeverdige som in-
duksjonsbehandling ved LN. Lavdose Sen-
doxan ble definert som 6 infusjoner a 500 
mg, tilsvarende totalt 3g Sendoxan. Med 
denne behandlingen bedret bivirknings-
profilen seg betydelig med mindre risiko 
for alvorlige infeksjoner og for infertilitet. 

Det monoklonale antistoffet Rituximab 
(MabTheraR), som i lang tid er blitt brukt 
i behandlingen av lymfom, ble introdusert 
i revmatologien ca år 2000. Ved innføring 
av dette, som følge av økt immunologisk 
forståelse og kunnskap, ble behandlingen 
for alvor målrettet. 

De første åpne, ikke kontrollerte stu-
diene med Rituximab ved SLE ble publi-
sert i 2004 og 2005 og konkluderte med 
at Rituximab kunne være effektiv ved re-
fraktær LN (von Vollenhoven et al, 2004, 
Leandreo et al, 2005) et resultat som også 
ble bekreftet av Pepper et al, 2009. Stor var 
imidlertid skuffelsen da Rituximab i de 2 
viktige kontrollerte studiene, henholdsvis 
Explorer studien ved mild til moderat al-
vorlig SLE (Merrill et al, 2011) og Lunar 
studien ved LN (Rovin et al, 2012) ikke 
viste signifikant bedre effekt enn sam-
menliknende behandling. Således har ikke 
legemidlet fått den plass i behandlingen av 
SLE som vi hadde forutsett, men brukes 
i dag som kjent ved alvorlige refraktære 
sykdomstilfeller der annen behandling 
ikke har lykkes. 

Det biologiske legemidlet Belimumab 
(BenlystaR), som blokkerer bindingen av 
Blys på B lymfocytten er det første lege-
midlet som er utviklet for behandling av 
SLE. Det var en viktig begivenhet. Lege-
midlet, ble godkjent for behandling av 
aktiv SLE etter omfattende utprøvning 
(BLISS studien, Navarra el al, 2011) og ble 
godkjent for behandling av SLE i Norge i 
2012. Belimumab er som kjent en tilleggs-
medikasjon til øvrig behandling ved mo-
derat til alvorlig såkalt ”seropositiv” SLE 
og har vist seg å ha best effekt på hud og 
muskel skjelett manifestasjoner.

 Også annen biologisk behandling som 
anti CD22 (Epratuzumab), Abatacept 
(OrenciaR), Tocilizumab (RoActemraR) og 
anti-interferon gamma har vært studert 
ved SLE uten at studiene har vist sikker 
klinisk effekt utover basis behandling og 
placebo (Clowse et al, 2017, Pimentel-qui-
roz et al, 2016, Boedigheimer et al, 2017).

Med MMF, biologiske legemidler som 

Rituximab og Belimumab samt ny Cyclo-
fosfamid protokoll og påvisning av gunsti-
ge effekter av HCQ har vi siste 15-20 år fått 
flere effektive legemidler, legemidler med 
bedret bivirkningsprofil og ikke minst 
mer målrettet behandling enn tidligere. 
Andre medisinske fremskritt som bedret 
antibiotikabehandling, dialyse og nyre-
transplantasjon og fokus på forebygging 
av langtidsbivirkninger av sykdommen og 
behandlingen har alle bedret behandlin-
gen og prognosen ved SLE. 

Overlevelsesdata og sykelighetsdata 
viser bedring sammenliknet med tall fra 
15-20 år tilbake. Fortsatt forårsaker imid-
lertid SLE tidlig død og sykelighet og død 
senere i sykdomsforløpet ikke minst pga 
bivirkninger av langvarig og høydosert 
steroid behandling.

Et viktig mål er derfor bruk av mindre 
kortikosteroider enn i dag. Rituxilup, en 
prospektiv observasjonsstudie ved LN 
hvor Rituximab ble gitt som induksjons-
behandling og Cellcept som vedlikeholds-
behandling uten samtidig orale steroider, 
konkluderte med at orale steroider trygt 
kunne utelates ved LN (Condon et al, 
2013). Rituxilup er en spennende studie 
som setter fokus på at vi sannsynligvis kan 
behandle også andre manifestasjoner ved 
SLE uten høydose og langvarig steroid be-
handling. 

Jeg vil konkludere med at de nye lege-
midlene siste 15-20 år har ført til store 
fremskritt innen SLE behandlingen og 
sannsynligvis har vi bare sett starten av 
den biologiske behandlings era. Samtidig 
må vi fortsatt ha fokus på den skaden som 
langvarig og høydose steroid behandling 
medfører og behandle med så lav steroid-
dose over så kort tid som mulig. 

INGE-MARGRETHE GILBOE
overlege dr. med
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i.v. infusjonsvæske til s.c. injeksjonsvæske (ferdigfylt sprøyte), skal pasienten administrere den første dosen av ferdigfylt sprøyte s.c. under oppsyn av kvalifisert helsepersonell. Pasienten kan injisere sprøyten selv etter tilstrekkelig 
opplæring i injeksjonsteknikk, og dersom legen mener det er hensiktsmessig. Pasientens egnethet for s.c. bruk hjemme bør sjekkes, og pasienter bør instrueres til å informere helsepersonell dersom de opplever symptomer på en 
allergisk reaksjon, før administrering av neste dose. Pasienter bør oppsøke lege umiddelbart hvis de utvikler symptomer på alvorlige allergiske reaksjoner (se Forsiktighetsregler). GCA: Injeksjonsvæske: Anbefalt dose er 162 mg s.c. 1 
gang hver uke, kombinert med gradvis nedtrapping av glukokortikoider. Kan brukes alene etter seponering av glukokortikoider. Monoterapi skal ikke brukes til behandling av akutt tilbakefall. Behandling >52 uker bestemmes mhp. 
sykdomsaktivitet, legens skjønn og pasientens valg. RA og GCA: Injeksjonsvæske: Unormale leverenzymverdier (ASAT/ALAT): Ved ASAT/ALAT >1-3 × øvre normalverdi (ULN) justeres dosen med DMARD/immunmodulerende hvis 
nødvendig. Ved vedvarende forhøyede verdier innenfor dette området, reduseres tocilizumabdosen til injeksjoner hver 2. uke eller tocilizumab seponeres inntil ASAT/ALAT er normalisert. Behandlingen gjenopptas deretter med injeks-
joner ukentlig eller hver 2. uke dersom klinisk hensiktsmessig. ASAT/ALAT >3-5 × ULN: Tocilizumab seponeres inntil ASAT/ALAT <3 × ULN, og anbefalinger for >1-3 × ULN følges. Ved vedvarende forhøyede verdier >3 × ULN, seponeres 
tocilizumab. ASAT/ALAT >5 × ULN: Tocilizumab seponeres. Lavt absolutt nøytrofiltall, ANC (celler × 109/liter): ANC >1: Ingen dosejustering nødvendig. ANC 0,5-1: Tocilizumab seponeres inntil ANC >1 × 109/liter. Behandlingen 
gjenopptas deretter med injeksjoner hver 2. uke, og økes til injeksjoner hver uke dersom klinisk hensiktsmessig. ANC <0,5: Tocilizumab seponeres. Lavt platetall (celler × 103/μl):  Platetall 50-100: Tocilizumab seponeres inntil platetall 
>100 × 103/μl. Behandlingen gjenopptas deretter med injeksjoner hver 2. uke, og økes til injeksjoner hver uke dersom klinisk hensiktsmessig. Platetall <50: Tocilizumab seponeres. Aktiv RA: Konsentrat til infusjonsvæske: Anbefalt 
dosering er 8 mg/kg kroppsvekt gitt 1 gang hver 4. uke. For personer som veier >100 kg, anbefales ikke doser > 800 mg pr. infusjon. Doser >1,2 g er ikke undersøkt. Unormale leverenzymverdier (ASAT/ALAT): Ved ASAT/ALAT >1-3 
× øvre normalverdi (ULN) justeres metotreksatdosen hvis nødvendig. Ved vedvarende forhøyede verdier innenfor dette området, reduseres tocilizumabdosen til 4 mg/kg eller tocilizumab seponeres inntil ASAT/ALAT er normalisert. 
Behandlingen gjenopptas deretter med 4 mg/kg eller 8 mg/kg iht. klinikk. ASAT/ALAT >3-5 × ULN: Tocilizumab seponeres inntil ASAT/ALAT <3 × ULN og anbefalinger for >1-3 × ULN følges. Ved vedvarende forhøyede verdier >3 × 
ULN, seponeres tocilizumab. ASAT/ALAT >5 × ULN: Tocilizumab seponeres. Lavt absolutt nøytrofiltall, ANC (celler × 109/liter): ANC >1: Ingen dosejustering nødvendig. ANC 0,5-1: Tocilizumab seponeres inntil ANC >1 × 109/liter. 
Behandlingen gjenopptas deretter med 4 mg/kg og økes til 8 mg/kg iht. klinikk. ANC <0,5: Tocilizumab seponeres. Lavt platetall (celler × 103/μl): Platetall 50-100: Tocilizumab seponeres inntil platetall >100 × 103/μl. Behandlingen 
gjenopptas deretter med 4 mg/kg og økes til 8 mg/kg iht. klinikk. Platetall <50: Tocilizumab seponeres. Systemisk juvenil idiopatisk artritt (sJIA): Konsentrat til infusjonsvæske: Anbefalt dose er 8 mg/kg 1 gang hver 2. uke til pasient-
er som veier ≥30 kg, eller 12 mg/kg 1 gang hver 2. uke til pasienter som veier <30 kg. Dosen bør beregnes ut i fra pasientens kroppsvekt ved hver administrering. Doseendring skal bare skje som følge av vedvarende endret kroppsvekt 
over tid. Tilgjengelige data tyder på klinisk forbedring innen 6 uker etter behandlingsstart. Fortsatt behandling bør revurderes nøye dersom bedring ikke vises i løpet av denne tiden. Seponering anbefales ved unormale laboratoriesvar 
som beskrevet nedenfor. Beslutningen om seponering bør baseres på klinisk vurdering av aktuell pasient. Dersom det er hensiktsmessig, bør dosen av samtidig administrert metotreksat og/eller andre legemidler justeres eller seponeres, 
og tocilizumab-administreringen bør avbrytes inntil klinisk situasjon er vurdert. Dosereduksjon pga. unormale laboratoriesvar, er ikke undersøkt hos sJIA-pasienter. Unormale leverenzymverdier (ASAT/ALAT): Ved ASAT/ALAT >1-3 × 
øvre normalverdi (ULN) justeres metotreksatdosen hvis nødvendig. Ved vedvarende forhøyede verdier innenfor dette området, reduseres tocilizumabdosen inntil ASAT/ALAT er normalisert. ASAT/ALAT >3-5 × ULN: Juster dosen av 
samtidig metotreksat hvis nødvendig. Tocilizumab seponeres inntil ASAT/ALAT <3 × ULN og anbefalinger for >1-3 × ULN følges. ASAT/ALAT >5 × ULN: Tocilizumab seponeres. Lavt absolutt nøytrofiltall, ANC (celler × 109/liter): ANC 
>1: Ingen dosejustering nødvendig. ANC 0,5-1: Tocilizumab seponeres. Behandlingen gjenopptas når ANC øker til >1 × 109/liter. ANC <0,5: Tocilizumab seponeres. Lavt platetall (celler × 103/μl): Platetall 50-100: Juster dosen av 
samtidig metotreksat hvis nødvendig. Tocilizumab seponeres inntil platetall >100 × 103/μl. Platetall <50: Tocilizumab seponeres. Polyartikulær juvenil idiopatisk artritt (pJIA): Konsentrat til infusjonsvæske: Anbefalt dose er 8 mg/kg 
hver 4. uke til pasienter som veier ≥30 kg, eller 10 mg/kg en gang hver 4. uke til pasienter som veier <30 kg. Dosen bør beregnes ut i fra pasientens kroppsvekt ved hver administrering. Doseendring skal bare skje som følge av 
vedvarende endret kroppsvekt over tid. Tilgjengelige data tyder på at klinisk bedring kan sees innen 12 uker etter behandlingsstart. Fortsatt behandling bør revurderes nøye dersom pasienten ikke viser bedring i løpet av denne tiden. 
Seponering anbefales ved unormale laboratoriesvar som beskrevet nedenfor. Dersom det er hensiktsmessig, bør dosen av samtidig administrert metotreksat og/eller andre legemidler justeres eller seponeres, og tocilizumab-adminis-
treringen bør avbrytes inntil klinisk situasjon er vurdert. Det er mange komorbide tilstander som kan påvirke laboratorieverdiene ved pJIA, og be-slutningen om å seponere tocilizumab pga. unormale laboratoriesvar, bør være basert 
på klinisk vurdering av den enkelte pasient. Reduksjon av tocilizumabdosen pga. unormale laboratoriesvar, er ikke undersøkt ved pJIA. Unormale leverenzymverdier (ASAT/ALAT): Ved ASAT/ALAT >1-3 × øvre normalverdi (ULN) justeres 
metotreksatdosen hvis nødvendig. Ved vedvarende forhøyede verdier innenfor dette området, reduseres tocilizumabdosen inntil ASAT/ALAT er normalisert. ASAT/ALAT >3-5 × ULN: Juster dosen av samtidig metotreksat hvis nødven-
dig. Tocilizumab seponeres inntil ASAT/ALAT <3 × ULN og anbefalinger for >1-3 × ULN følges. ASAT/ALAT >5 × ULN: Tocilizumab seponeres. Lavt absolutt nøytrofiltall, ANC (celler × 109/liter): ANC >1: Ingen dosejustering nødvendig. 
ANC 0,5-1: Tocilizumab seponeres. Behandlingen gjenopptas når ANC øker til >1 × 109/liter. ANC <0,5: Tocilizumab seponeres. Lavt platetall (celler × 103/μl): Platetall 50-100: Juster dosen av samtidig metotreksat hvis nødvendig. 
Tocilizumab seponeres inntil platetall >100 × 103/μl. Platetall <50: Tocilizumab seponeres. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ikke studert, doseanbefaling kan ikke gis. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødven-
dig ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Nyrefunksjonen bør monitoreres nøye ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt av injeksjonsvæske hos barn og ungdom <18 år er ikke fastslått. Sikker-
het og effekt av konsentrat til infusjonsvæske hos barn <2 år er ikke fastslått. Ingen data er tilgjengelige. Eldre >65 år: Dosejustering ikke nødvendig. Tilberedning/Håndtering: Injeksjonsvæske: Se pakningsvedlegget. Konsentrat til 
infusjonsvæske: Steril, pyrogenfri natriumklorid injeksjonsvæske 9 mg/ml (0,9%) trekkes opp aseptisk fra en infusjonspose (100 ml pose for pasienter ≥30 kg og 50 ml pose for sJIA/pJIA-pasienter <30 kg), tilsv. det volumet av kon-
sentratet som pasienten skal ha. Forskrevet mengde konsentrat (0,4 ml/kg for pasienter ≥30 kg, 0,6 ml/kg for sJIA-pasienter <30 kg og 0,5 ml/kg for pJIA-pasienter <30 kg) trekkes opp fra hetteglasset og overføres til infusjonsposen, 
som da får et bestemt sluttvolum. For pasienter ≥30 kg skal konsentratet fortynnes til et sluttvolum på 100 ml. For sJIA/pJIA-pasienter <30 kg skal konsentratet fortynnes til et sluttvolum på 50 ml. Oppløsningen blandes ved sakte å 
vende posen for å unngå skumdannelse. Tilberedes aseptisk. Se for øvrig pakningsvedlegget. Administrering: Injeksjonsvæske: Det totale innholdet (0,9 ml) av én ferdigfylt sprøyte administreres s.c., se pakningsvedlegget for bruk-
sanvisning. Anbefalte injeksjonssteder (mage, lår og overarm) skal roteres, og injeksjoner bør aldri gis i føflekker, arr, eller områder hvor huden er øm, har blåmerker, er rød, hard, eller ikke er intakt. Ferdigfylt sprøyte skal ikke ristes. 
Konsentrat til infusjonsvæske: Ferdig tilberedt infusjonsvæske gis i.v. over 1 time. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktive, alvorlige infeksjoner. Forsiktighetsregler: S.c. formulering skal ikke gis i.v. Injeks-
jonsvæske og konsentrat til infusjonsvæske: Infeksjoner: Alvorlige og iblant dødelige infeksjoner er rapportert hos pasienter som får immunsuppressiver. Behandling skal ikke initieres ved aktiv infeksjon. Dersom pasienten utvikler 
alvorlig infeksjon, bør tocilizumab seponeres inntil infeksjonen er under kontroll. Det bør utvises forsiktighet ved vurdering av bruk hos pasienter med residiverende eller kroniske infeksjoner i anamnesen, eller underliggende tilstand-
er (f.eks. divertikulitt, diabetes og interstitiell lungesykdom) som kan predisponere for infeksjoner. Overvåkning for snarlig diagnostisering av alvorlig infeksjon anbefales, da tegn og symptomer ved akutt inflammasjon kan reduseres 
pga. suppresjon av akuttfasereaksjonen. Effekten av tocilizumab på C-reaktivt protein (CRP), nøytrofiler og infeksjonssymptomer skal vurderes når en pasient evalueres for mulig infeksjon. Pasienten skal rådes til å kontakte lege 
umiddelbart ved symptomer på infeksjon, for å sikre rask undersøkelse og adekvat behandling. Tuberkulose (TB): Pasienten bør screenes for latent TB før behandling startes. Ved latent TB bør det behandles med standard antimykobak-
teriell terapi før tocilizumab initieres. Viral reaktivering: Viral reaktivering (f.eks. hepatitt B-virus) er rapportert ved biologisk terapi for RA. I kliniske studier ble pasienter som testet positivt for hepatitt ekskludert. Komplikasjoner til 
divertikulitt: Bør brukes med forsiktighet ved intestinal ulcerasjon eller divertikulitt i anamnesen. Pasienter med symptomer på divertikulittkomplikasjoner, f.eks. abdominalsmerter, blødning og/eller uforklarlig endring i avføringsmøn-
ster med feber, skal undersøkes snarest med tanke på gastrointestinal perforasjon. Hypersensitivitetsreaksjoner: Alvorlige hypersensitivitetsreaksjoner er rap-portert ved infusjon av tocilizumab. Slike reaksjoner kan være mer alvorlig 
og potensielt dødelige for pasienter som har opplevd hypersensitivitetsreaksjoner under tidligere infusjoner, selv om de har fått premedisinering med kortikosteroider og antihistaminer. Hvis en anafylaktisk reaksjon eller annen alvorlig 
hypersensitivitet/alvorlig infusjonsrelatert reaksjon inntreffer, skal behandling med tocilizumab stoppes umiddelbart og seponeres permanent. Aktiv leversykdom og nedsatt leverfunksjon: Behandling med tocilizumab, spesielt ved 
samtidig bruk med metotreksat, kan være forbundet med forhøyede hepatiske transaminaser. Det bør derfor utvises forsiktighet ved aktiv leversykdom eller nedsatt leverfunksjon. Økt hepatisk transaminase: Forbigående eller inter-
mitterende mild til moderat økning av hepatiske transaminaser uten progresjon til leverskade er rapportert. Økt frekvens av forhøyede verdier ble observert når potensielt hepatotoksiske legemidler (f.eks. metotreksat) ble gitt i 
kombinasjon med tocilizumab. Når klinisk indisert bør andre leverfunksjonstester, inkl. bilirubin, vurderes. Det bør utvises forsiktighet ved initiering av tocilizumabbehandling ved ASAT/ALAT >1,5 × ULN. Ved ASAT/ALAT >5 × ULN 
anbefales ikke behandling. Ved RA og GCA bør ASAT og ALAT måles hver 4.-8. uke i de første 6 behandlingsmånedene, deretter hver 12. uke. Ved ASAT/ALAT >3-5 × ULN som bekreftes med gjentatte prøver, bør tocilizumab sepo-
neres. Hematologiske forandringer: Reduserte verdier for nøytrofile granulocytter og trombocytter er sett ved behandling med tocilizumab 8 mg/kg i kombinasjon med metotreksat. Det kan være økt risiko for nøytropeni hos pasient-
er som tidligere er behandlet med en TNF-hemmer. For pasienter som ikke tidligere er behandlet med tocilizumab er initiering ikke anbefalt ved absolutt nøytrofiltall (ANC) <2 × 109/liter. Det bør utvises forsiktighet ved initiering av 
behandling ved lave trombocyttverdier (trombocyttall <100 × 103/μl). Uavbrutt behandling frarådes ved ANC <0,5 × 109/liter eller trombocyttall <50 × 103/μl. Alvorlig nøytropeni kan være assosiert med økt risiko for alvorlige infeks-
joner, selv om det hittil ikke har vært noen klar assosiasjon mellom nedgang i nøytrofiler og forekomst av alvorlige infeksjoner i kliniske studier. Ved RA og GCA bør nøytrofile granulocytter og trombocytter monitoreres 4-8 uker etter 
behandlingsstart og deretter iht. standard klinisk praksis. Lipidverdier: Økning i lipidverdier inkl. totalkolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol og triglyserider er observert. Hos flertallet av pasientene var det ikke tegn på økt forekomst 
av aterogenese, og pasienter med økt totalkolesterol responderte på behandling med lipidsenkende legemidler. Ved RA og GCA bør måling av lipidverdier gjøres 4-8 uker etter initiert behandling. Pasienter bør behandles for hyper-
lipidemi iht. lokale kliniske retningslinjer. Nevrologiske sykdommer: Behandlende lege bør være oppmerksom på symptomer på nyoppstått demyeliniserende sykdom i sentralnervesystemet. Risiko for demyeliniserende sykdom ved 
bruk av tocilizumab er ukjent. Maligne lidelser: RA-pasienter har økt risiko for maligne lidelser. Immunmodulerende legemidler kan øke risikoen for malignitet. Vaksinasjon: Levende og svekkede levende vaksiner bør ikke gis samtidig 
med tocilizumab, da klinisk sikkerhet ikke er fastslått. Det anbefales at alle pasienter, særlig eldre, er à jour mht. all immunisering i samsvar med gjeldende retningslinjer for immunisering, før oppstart av behandling. Tidsintervallet 
mellom administrering av levende vaksiner og oppstart av behandling, bør være i samsvar med gjeldende retningslinjer for vaksinering og immunsuppressive midler. Kardiovaskulær risiko: RA-pasienter har økt risiko for kardiovaskulære 
sykdommer og risikofaktorer (f.eks. hypertensjon, hyperlipidemi) bør behandles iht. klinisk praksis. Kombinasjon med TNF-hemmere: Ingen erfaring med bruk av tocilizumab kombinert med TNF-hemmere eller annen biologisk be-
handling. Bruk av tocilizumab sammen med andre biologiske legemidler anbefales ikke. Bilkjøring og betjening av maskiner: Pasienter med svimmelhet i forbindelse med behandlingen, skal rådes til ikke å kjøre bil eller bruke maskin-
er før svimmelheten har forsvunnet. Konsentrat til infusjonsvæske: Infeksjoner: Pasienter (også inkl. yngre barn med sJIA eller pJIA som ikke har evne til å kommunisere sine symptomer) og foreldre/foresatte av sJIA- eller 
pJIA-pasienter, skal rådes til å kontakte lege umiddelbart ved symptomer på infeksjon, for å sikre rask undersøkelse og adekvat behandling. Hypersensitivitetsreaksjoner: Alvorlige hypersensitivitetsreaksjoner kan være mer alvorlig og 
potensielt dødelige for pasienter som har opplevd hypersensitivitetsreaksjoner under tidligere infusjoner, selv om de har fått premedisinering med kortikosteroider og antihistaminer. Egnet anafylaksibehandling bør derfor være tilg-
jengelig. Økt hepatisk transaminase: Hos sJIA- og pJIA-pasienter bør ALAT- og ASAT-nivået måles på tidspunktet for 2. infusjon, og deretter iht. god klinisk praksis. Hematologiske forandringer: Hos sJIA- og pJIA-pasienter bør nøyt-
rofile granulocytter og trombocytter monitoreres på tidspunktet for 2. infusjon, og deretter iht. god klinisk praksis. Natrium: Preparatet inneholder 1,17 mmol (26,55 mg) natrium pr. maks. dose på 1200 mg. Må tas i betraktning hos 
pasienter på kontrollert natriumdiett (saltfattig diett). Doser <1025 mg av dette legemidlet inneholder <1 mmol (23 mg) natrium, dvs. så godt som natriumfritt. Makrofagaktivering-syndrom (MAS): Alvorlig, livstruende sykdom som 
kan utvikles hos  sJIA-pasienter. Det er ikke utført kliniske forsøk med pasienter med aktiv MAS. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Ekspresjon av hepatiske CYP450-en-
zymer hemmes av cytokiner, f.eks. IL-6, som stimulerer kronisk inflammasjon. Enzymekspresjonen kan derfor normaliseres under behandling med potent cytokinhemmende terapi, som tocilizumab. IL-6 reduserer ekspresjon av 
CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 og CYP3A4 in vitro. Tocilizumab normaliserer ekspresjonen av disse enzymene. Ved oppstart eller seponering av tocilizumabbehandling, bør pasienter som tar legemidler som justeres individuelt, og som 
metaboliseres via CYP3A4, CYP1A2, CYP2C9 eller CYP2C19, monitoreres da doseøkning kan bli nødvendig for å beholde terapeutisk effekt. Effekten av tocilizumab på CYP450-enzymaktiviteten kan vedvare i flere uker etter sepo-
nering, pga. lang halveringstid. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Kvinner i fertil alder må bruke adekvat prevensjon under og i opptil 3 måneder etter avsluttet behandling. Ikke tilstrekkelige data; potensiell human risiko 
er ukjent. Preparatet bør ikke brukes under graviditet, hvis ikke strengt nødvendig. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Ved ev. behandling må nytten av amming for barnet vurderes mot nytten av behandling for kvinnen. 
Fertilitet: Tilgjengelige data antyder ingen effekt på fertilitet. Bivirkninger: Hyppigst rapportert er øvre luftveisinfeksjoner, nasofaryngitt, hodepine, hypertensjon og forhøyet ALAT. RA- og GCA-pasienter: Svært vanlige (≥1/10): 
Infeksiøse: Øvre luftveisinfeksjon. Stoffskifte/ernæring: Hyperkolesterolemi. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Leukopeni, nøytropeni, reduksjon i platetall. Gastrointestinale: Abdominal smerte, munnulcerasjon, gastritt. Hjerte/
kar: Hypertensjon. Hud: Utslett, pruritus, urticaria. Immunsystemet: Utvikling av anti-tocilizumab-antistoffer. Infeksiøse: Cellulitt, pneumoni, oral herpes simplex, herpes zoster. Luftveier: Hoste, dyspné. Nevrologiske: Hodepine, svim-
melhet. Undersøkelser: Forhøyede hepatiske transaminaser, vektøkning, forhøyet total bilirubin. Øye: Konjunktivitt. Øvrige: Reaksjoner på administreringsstedet, infusjonsrelaterte reaksjoner, perifert ødem, hypersensitivitetsreaksjon-
er. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Endokrine: Hypotyreoidisme. Gastrointestinale: Stomatitt, magesår. Infeksiøse: Divertikulitt. Nyre/urinveier: Nefrolitt. Stoffskifte/ernæring: Hypertriglyseridemi. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: 
Blod/lymfe: Pancytopeni. Gastrointestinale: Perforasjoner. Hud: Stevens-Johnsons syndrom. Immunsystemet: Hypersensitivitetsreaksjoner. Luftveier: Interstitiell lungesykdom. pJIA-pasienter: Svært vanlige (≥1/10): Infeksiøse: Øvre 
luftveisinfeksjon, nasofaryngitt. Nevrologiske: Hodepine. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme, diaré. Undersøkelser: Forhøyede hepatiske transaminaser, nedsatt antall nøytrofile. Øvrige: Infusjonsrelaterte reaksjoner. 
Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Undersøkelser: Nedsatt antall blodplater, økt kolesterolnivå. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Immunsystemet: Utvikling av anti-tocilizumab-antistoffer. sJIA-pasienter: Svært vanlige (≥1/10): 
Infeksiøse: Øvre luftveisinfeksjon, nasofaryngitt. Undersøkelser: Nedsatt antall nøytrofile. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Diaré. Immunsystemet: Utvikling av anti-tocilizumab-antistoffer. Nevrologiske: Hodepine. Un-
dersøkelser: Nedsatt antall blodplater, økt kolesterolnivå. Øvrige: Infusjonsrelaterte reaksjoner. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Immunsystemet: Hypersensitivitetsreaksjoner, redusert IgG-nivå. Overdosering/Forgiftning: Giftin-
formasjonens anbefalinger L04A  C07: Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 28 mg/kg til friske og 40 mg/kg til pasient ga ingen symptomer. Giftinformasjonens anbefalinger for interleukinhemmere L04A  C: Toksisitet for 
gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Lang halveringstid. Klinikk for gruppen: Økt infeksjonsfare. Anafylakse. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger. Behandling for gruppen: Symptomatisk behandling.Egenskaper: 
Klassifisering: Human IgG1 monoklonalt antistoff mot human interleukin-6 (IL-6)-reseptor. Produsert i kinesiske hamsterovarie (CHO)-celler ved rekombinant DNA-teknologi. Virkningsmekanisme: Bindes spesifikt til løselige og mem-
branbundne IL-6-reseptorer (sIL-6R og mIL-6R) og inhiberer sIL-6R- og mIL-6R-mediert signalisering. IL-6R er et pleiotropisk proinflammatorisk cytokin som bl.a. er medvirkende i patogenesen av inflammasjonssykdommer, osteopor-
ose og neoplasi. Blokkering av IL6-reseptorer reduserer symptomene ved RA. Absorpsjon, fordeling, halveringstid: Se SPC. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Injeksjonsvæske: Beskyttes 
mot lys og fuktighet. Dersom den ferdigfylte sprøyten ikke brukes innen 5 minutter etter at hetten er fjernet, må den kastes. Konsentrat til infusjonsvæske: Beskyttes mot lys. Etter fortynning: Infusjonsoppløsningen bør brukes 
umiddelbart. Ferdig oppløsning er fysikalsk og kjemisk stabil i opptil 24 timer i kjøleskap (2-8°C). Fra et mikrobiologisk synspunkt bør ferdig tilberedt infusjonsløsning brukes umiddelbart. Om oppløsningen ikke benyttes umiddelbart, 
er oppbevaringstid og oppbevaringsbetingelser før bruk brukerens eget ansvar. Oppbevaringstiden bør normalt ikke være lenger enn 24 timer ved 2-8°C, hvis ikke fortynningen er foretatt under kontrollerte og validerte aseptiske 
forhold. Pakninger og priser: Injeksjonsvæske: 4 × 0,9 ml (ferdigfylt sprøyte) kr 11408,10. Konsentrat til infusjonsvæske: 4 ml (hettegl.) kr 1641,60. 10 ml (hettegl.) kr 4022,60. 20 ml (hettegl.) kr 8002,10. 

Sist endret: 21.09.2017

RoActemra «Roche» 
Immunsuppressivt middel.                                                                                                                                                                                                                                  ATC-nr.: L04A  C07C
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Nyhet. RoACTEMRA er indisert til 
behandling av kjempecellearteritt (GCA) 
hos voksne pasienter

Ny indikasjon

Indikasjon: 
RoACTEMRA er indisert til behandling av kjempecellearteritt (GCA) hos voksne pasienter.

Dosering: 
Anbefalt dose er 162 mg subkutant én gang hver uke, i kombinasjon med gradvis nedtrapping av  
glukokortikoider. RoACTEMRA kan brukes alene etter seponering av glukokortikoider. Monoterapi med  
RoACTEMRA skal ikke brukes til behandling av akutt tilbakefall.

Kontraindikasjoner: 
Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene. Ved aktive, alvorlige infeksjoner.

Forsiktighetsregler: 
RoACTEMRA-behandling skal ikke initieres hos pasienter med aktive infeksjoner. Dersom en pasient  
utvikler en alvorlig infeksjon bør behandling avbrytes inntil infeksjonen er under kontroll.

Bivirkninger:
De hyppigst rapporterte bivirkningene var øvre luftveisinfeksjoner, nasofaryngitt, hodepine, hypertensjon 
og økt ALAT. De mest alvorlige bivirkningene var alvorlige infeksjoner, komplikasjoner til divertikulitt, og 
overfølsomhetsreaksjoner. 

1: Preparatomtale RoACTEMRA sist oppdatert 18.09.2017
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Profesjonsspesifikk og tverrfaglig
kjernekompetanse i norsk revmatologi

Faggruppe Undersøkelse våren 2017,
NIOR-medlemmer (n=32)

Undersøkelse høsten 2017,
kontaktpersoner/fagledere (n=28)

Sykepleier 31 % (10) 7 % (2)

Ergoterapeut 22 % (7) 14.5 % (4)

Fysioterapeut 38 % (12) 46 % (13)

Psykolog (0) 11 % (3)

Sosionom 3 % (1) 14.5 % (4)

Lege*/farmasøyt 6 % (2) 7 % (2)

Behandlingen av personer med rev-
matisk sykdom innebærer ofte et 
samarbeid mellom flere faggrup-

per. Eksempler på slik behandling kan 
være medikamentell behandling, trening 
som behandling, pasientopplæring, ar-
beidsrettet veiledning, aktivitetsregule-
ring, smertemestring og pårørendearbeid. 
Det tverrfaglige samarbeidet kan være or-
ganisert på ulike måter, og det diskuteres i 
fagmiljøet hva som er hovedoppgavene til 
de ulike faggruppene, hva som er en gun-
stig ansvarsfordeling i møte med personer 
med revmatisk sykdom og hva som er re-
levant og tilstrekkelig kompetanse for at 
faggruppene skal samarbeide på en effek-
tiv måte. 

Det er utarbeidet forskningsbaserte an-
befalinger som understreker viktigheten 
av tilgjengeligheten til ikke-farmakologisk 
behandling hos personer med revmatiske 
og muskelskjelettsykdommer (1-3), men 
det er ikke antydet noe om hvordan dette 
bør organiseres. Generelle føringer om an-
svarsfordeling kan ikke gis fordi arbeids-
plassene er organisert på ulike måter og 
har varierende tilgang til faggrupper. 

Vi ønsket å se nærmere på hva helseper-
sonell som jobber innenfor revmatologien 
i dag mener er deres kjernekompetanse. 
I dette arbeidet inkluderer ‘helseperso-
nell’ alle fagpersoner som 1) er involvert 
i behandlingen av mennesker med rev-
matiske og muskelskjelettsykdommer, 
2) ikke er leger og 3) er aktuelle kandida-
ter for medlemskap i Norwegian Interdis-
ciplinary Organization in Rheumatology 
(NIOR) (eular.org). Legegruppens kom-
petanseområder er ikke tematisert i den-
ne artikkelen, da dette er beskrevet i deres 
spesialistutdanning i revmatologi og do-
kumentet «Målbeskrivelse og gjennom-
føringsplan for Revmatologi» (http://
legeforeningen.no/Emner/Spesialiteter/
Revmatologi/malbeskrivelse/).

Målet med arbeidet var å beskrive hva 
helsepersonell anser som viktig kompe-
tanse i møte med mennesker som har rev-
matisk sykdom og hva de mener er de aller 
viktigste oppgavene for deres egen profe-
sjon.

Bakgrunnsmateriale 
Det er utarbeidet Europeiske behand-
lingsstandarder, for eksempel for rev-
matoid artritt og artrose, som angir viktige 
elementer av behandlingen (2,3). For å 
oppnå en god behandingsstandard bør 
personer med revmatisk sykdom ha til-
gang til spesialisert helsepersonell for un-
dersøkelse, råd og opplæring ved behov og 
tilgang til kunnskapsbasert farmakologisk 
og ikke-farmakologisk behandling. Vide-
re bør personer med revmatisk sykdom 
forstå fordelen av trening og fysisk akti-
vitet, bli anbefalt riktig trening, få opplæ-
ring om ergonomiske prinsipper, metoder 
for å fremme funksjon og deltakelse, råd 
om ortoser og hjelpemidler, samt informa-
sjon og råd om en helsebringende livsstil 
(3). Eksempler på en god behandlings-
standard ved artrose er at pasientene får 
opplæring i sykdommen tilpasset indivi-
duelle behov, og at smerte, funksjon, fy-
sisk aktivitet, BMI og arbeidsevne blir 
vurdert jevnlig. Personer med revmatisk 
sykdom bør ha tilgang på helsepersonell 
for behandling ved behov og oppnå smer-
tekontroll og optimalisert funksjon gjen-
nom farmakologisk og ikke-farmakologisk 
behandling (2). 

Det finnes flere gode eksempler på 
hvordan tverrfaglig behandling eller reha-
bilitering kan organiseres. Rehabilitering 
i tverrfaglig poliklinikk var et hoved- 
tema på Nasjonal nettverkskonferanse for 
revmatologisk rehabilitering i 2017. Der 
ble flere pågående prosjekter presentert, 

blant annet fra St. Olavs Hospital, Sørlan-
det sykehus, Revmatismesykehuset på Lil-
lehammer, Haugesund Sanitetsforenings 
Revmatismesykehus, Rehabilitering Vest 
og Diakonhjemmet Sykehus. Andre til-
gjengelige relevante publikasjoner er 
tverrfaglig Artrosepoliklinikk (4), og opp-
gavefordeling i poliklinikk ved St. Olavs 
Hospital (5). Det er i tillegg publisert en 
tabell over kjernekompetanser for revma-
tologisk rehabilitering for noen år tilbake, 
i boken Rheumatology (6) og en publika-
sjon om kompetansebehov i primærhelse-
tjenesten i Storbritannia (7).

Spørreundersøkelse om kjernekompe-
tanser 
Våren 2017 ble NIOR medlemmer invitert 
til å delta i en elektronisk spørreunder-
søkelse om kjernekompetanse i revma-
tologi for egen faggruppe. Vi mottok svar 
fra alle helseregioner, 32 svar totalt. Sva-
rene kom fra fysioterapeuter, sykepleiere, 
ergoterapeuter, sosionomer og farma-
søyter. Innholdet i besvarelsene kunne 
kategoriseres i to grupper: a) profesjons-
spesifikke kompetanseområder og b) fel-
les kompetanseområder. Vi oppsummerte 
svarene fra undersøkelsen og ba 32 fagle-
dere/kontaktpersoner på revmatologiske 
avdelinger og rehabiliteringssteder om å 
kommentere hva de savnet, var enig eller 
uenig i gjennom en ny elektronisk spørre-
undersøkelse høsten 2017. Vi fikk svar fra 
28 kontaktpersoner, igjen med alle helse- 
regioner representert. I undersøkelsen 

Tabell 1. Fordeling av besvarelser fra elektronisk undersøkelse om kjernekompetanse (n=60)
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som helhet svarte 60 personer som jobber 
innen fagfeltet revmatologi i Norge, se Ta-
bell 1. Innspillene vi fikk bidro til en over-
sikt over rapportert profesjonsspesifikk og 
felles kjernekompetanse i norsk revmato-
logi, se Figur 1. 

Felles kompetanse
Deler av besvarelsene handlet om kom-
petanseområder som ikke var spesifikke 
for èn konkret profesjon, men felles for 
alle faggrupper som jobber innen rev-
matologi. Felles fagspesifikk kompetanse 
er for eksempel nødvendig for å sikre at 
personer med revmatisk sykdom får kon-
sistent informasjon og behandling. Dis-
se besvarelsene kalte vi felles kompetanse 
og innholdet kunne grupperes i tre kom-
petanseområder: a) Revmatologi; å drive 
kunnskapsbasert praksis med oppdatert 
kunnskap om revmatisk sykdom, vanlige 
symptomer og oppdatert kunnskap om 

medikamentelle/ikke-medikamentelle 
behandlingstiltak, b) Samhandling; å sikre 
en helhetlig behandling og et systematisk 
samarbeid på tvers av faggrupper og hel-
setjenestenivåer, så pasienten kan nå sine 
mål, c) Veiledning; å gi pasientopplæring 
og hjelp til mestring av langvarig sykdom 
eller livsstils- og atferdsendringer. 

Profesjonsspesifikk kompetanse 
I følge besvarelsene kan kjernekompe-
tanse for sykepleiere handle om veiled-
ning i behandlingsforløp, håndtering av 
sykdoms-oppbluss, monitorering av syk-
domsaktivitet, omsorg og koordinering 
av helsetjenester. Kjernekompetanse for 
ergoterapeuter kan være tiltak for å opp-
rettholde aktivitet og deltakelse, inkludert 
deltakelse i fritid og arbeidsliv, aktivitets-
regulering, håndtrening og tilrettelegging 
(ortoser, hjelpemidler). Fysioterapeuters 
kjernekompetanse kan være undersø-

Kjernekompetanser i revmatologi

Profesjonsspesifikk kompetanseFelles kompetanse

•	 	Kunnskapsbasert	praksis
•	 	Revmatisk	sykdom,	sykdomslære
•	 	Prognose	og	sykdomsforløp
•	 	Behandling	(medikamentelle	og		
	 	ikke-medikamentelle	tiltak)
•	 	Relevante	vurderings-	og	
		 	behandlingsprosedyrer	(teori	
		 	og	praktisk	gjennomføring)
•	 	Det	å	leve	med	revmatisk	sykdom
•	 	Vanlige	symptomer	(smerte,		 	
	 	stivhet,	utmattelse)
•	 	Komorbiditet	ved	revmatisk	sykdom

•	 	Biopsykososial	forståelse	og	sikre		
	 	helhetlig	behandling
•	 	Systematisk	samarbeid	for	å		 	
	 	fremme	pasientens	mål
•	 	Se	bidrag	fra	egen	faggruppe	i		
	 	sammenheng	med	andres
•	 	Koordinere	og	formidle	kontakt		
	 	med	andre	faggrupper	og	helse-		
	 	og	sosialtjenester	i	kommune/	 	
	 	andre	helsetjenestenivåer

Farmasøyt

Sosionom  
og 

psykolog

Fysioterapi

Sykepleie

•	 	Strukturert	kartlegging	av	aktivitetsressurser	og	–	utfordringer	
		 	(person,	aktivitet,	omgivelser)
•	 	Veilede	for	å	opprettholde	aktivitet	og	deltakelse	i	hjem,	arbeid	og	fritid
•	 	Veilede	om	aktivitetsregulering	(prioriteringer,	aktivitetsbalanse,	
		 	struktur	og	innhold	i	dagen)
•	 	Gi	vurdering	og	tilpasset	trening	rettet	mot	hånd	og	armfunksjon
•	 	Veilede	om	ergonomi	og	tilpasset	aktivitetsutførelse	
•	 	Informere	om	eller	formidle	kompenserende	hjelpemidler,	
		 	ortoser	og	tilrettelegge	omgivelser

•	 	Systematisk	undersøkelse	av	sykdomskonsekvenser,	
		 	fysisk	funksjon	og	helserelatert	form	(ledd,	muskel,	
		 	bevegelighet,	styrke,	kondisjon,	smerte	og	utmattelse)
•	 	Kartlegge	fysisk	aktivitet	og	trening
•	 	Individuelt	tilpasset	trening	i	ulike	sykdomsfaser	
•	 	Fremme	forståelse	for	sammenheng	mellom	sykdom,	
		 	symptomer,	anatomi	og	kropp
•	 	Trygge	pasienten	på	deltakelse	i	trening	som	en	del	av	behandlingen
•	 	Opprettholde/bedre	fysisk	funksjon	og	forebygge	fysisk	funksjonstap
•	 	Utføre	spesifikke	behandlingsmetoder	ved	behov

   Sosionom:
•	 	Gi	råd	og	veiledning	om	jobb	og	utdanning
•	 	Tilby	støttesamtaler	individuelt	og/eller	rettet	mot	familie,	pårørende,	nettverk	
•	 	Formidle	informasjon	om	økonomiske	støtteordninger	og	aktuelle	lov-	og	regelverk
   Psykolog:	
•	 	Kartlegge	psykologiske	utfordringer	knyttet	til	å	leve	med	revmatisk	sykdom
•	 	Gi	helsepsykologisk	veiledning	som	fremmer	hensiktsmessig	sykdomsforståelse,	
		 	mentale	mestringsstrategier,	atferd	og	motivasjon	for	livsstilsendringer
•	 	Kartlegge	psykisk	helse	og	ressurser
•	 	Forebygge	psykiske	plager	ved	revmatisk	sykdom
•	 	Tilby	kognitiv	atferdsterapi	/	annen	relevant	behandling

•	 	Formidle	kunnskap	om	aktuelle	medikamenter	og	
		 	medikamentbruk	ved	revmatisk	sykdom
•	 	Veilede	pasienter	og	helsepersonell	om	medikamentbruk	og	
		 	interaksjoner	mellom	revma-	medikamenter	og		andre	medikamenter
•	 	Foreta	strukturerte	legemiddelintervjuer	/	legemiddelavstemming		
	 	(sikre	korrekt	liste	over		legemidlene	pasienten	bruker	inkl.	styrke,	
		 	dose,	administrasjonsmåte,	etterlevelse)

•	 	Tilby	kurs	og	pasient-	og		 	
	 	pårørendeopplæring	(individuelt		
	 	eller	i	gruppe)
•	 	Veilede	pasienter	for	å	fremme		
	 	mestring	av	langvarig	sykdom	eller		
	 	gjøre	livsstils-	og	adferdsendringer
•	 	Beherske	ulike	veilednings-
		 	metoder	(f.eks	motiverende		 	
	 	intervju	eller	kognitiv	tilnærming)
•	 	Formidle	kunnskap	til	andre

•	 	Veilede	om	diagnose,	behandlingsforløp,håndtering	av	sykdoms-
		 	oppbluss	og	konsekvenser	i	dagliglivet
•	 	Utføre	sykepleieprosedyrer	for	vurdering	og	behandling	og	følge	
		 	opp	legers	forordninger
•	 	Veilede	om	medikamenter,	virkning,	bivirkning	og	forsiktighetsregler
•	 	Monitorere	sykdomsaktivitet	(blodprøver,	leddtelling)
•	 	Vise	omsorg,	trygghet,	tillit,	være	tilgjengelig
•	 	Koordinere	helsetjenester	(se	også	samhandling)Revmatologi

Samhandling

Veiledning

Ergoterapi

Figur 1. Profesjonsspesifikk og felles kjernekompetanse.

kelse av fysisk funksjon og helserelatert 
form, individuell tilpasning av trening og 
fysisk aktivitet som en del av behandlin-
gen, forebygging av fysisk funksjonstap 
og å fremme forståelse for sammenhen-
ger mellom kropp, sykdom og sympto-
mer. Sosionomers kjernekompetanse kan 
handle om råd og veiledning om jobb, ut-
danning, økonomi, støtteordninger og lov-
verk. Psykologers kjernekompetanse kan 
være å kartlegge psykologiske utfordrin-
ger, forebygge psykiske plager ved rev-
matisk sykdom og gi helsepsykologisk 
veiledning, kognitiv terapi eller annen re-
levant psykologisk behandling. Kjerne- 
kompetanse for farmasøyter kan være 
kunnskap om aktuelle medikamenter 
og interaksjoner mellom medikamenter, 
legemiddelavstemming og veiledning om 
medikamentbruk. Se Figur 1 for flere de-
taljer om kompetanseområdene. 
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Konklusjon
Gjennom dette arbeidet har vi samlet inn-
spill fra helsepersonell i revmatologien 
om hva de mener er deres kjernekompe-
tanse. Hensikten med arbeidet har vært 
å utvikle en oversikt som kan være nyt-
tig i tverrfaglige samarbeidssituasjoner, i 
opplæring av nye medarbeidere, ved pla-
ner for kompetanseheving og organisering 
av tjenestene. Oversikten er ikke ment å 
være noen form for ”standard” for sam-
mensetningen av tverrfaglige team eller 
ansvarsfordeling, men kan være nyttig i 
vurderingen av hvem som gjør hva på uli-
ke arbeidssteder, ut ifra tilgjengelige fag-
grupper og samarbeidsformer. 
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Sosialantropologisk studie av
revmatisk sengepost

Jonas Kure Buer har sett på hvordan 
revmatologien blir til i møte mellom 
pasienter, helsearbeidere, byråkrater 
og materielle betingelser på en revma-
tisk sengepost. 

Jonas Kure Buer er sosialantropolog 
og studerer de sosiale og kulturelle 
sidene ved menneskelige samfunn. I 

vår forsvarte han doktorgradsavhandlin-
gen Rheumatologies in the making. Spon-
dylitten møter Buer på hans kontor på 
Samfunnsvitenskapelig fakultet ved Uni-
versitet i Oslo. Her sitter han klemt inne 
mellom bokreoler med kilovis av den tyng-
ste materien fra revmatologiens historie.

Han forklarer at feltarbeidet er svært 
viktig innen antropologien. Under feltar-
beidet forsøker man å gå fra å være helt 
utenforstående og fremmed, og gjennom 
hele den prosessen som fører til et sted der 
man har forstått temmelig mye. Så trek-
ker antropologen seg ut og analyserer fun-
nene sine.

– Antropologien prøver å finne veier til 
å se hvordan de forestillingene vi tar for 
gitt og tror er naturgitte faktisk er noe vi 
selv har laget, sammen med våre medmen-
nesker. Måten mennesker gjør ting på i ett 
samfunn er så fullstendig annerledes fra 
slik ting gjøres i et annet. Begge steder 
oppleves imidlertid det man gjør akkurat 
der som det naturlige. Ved å se på slik kul-
turell variasjon, ser man at det man ten-
ker og gjør ikke er naturlig, men kulturelt, 
at forestillingene våre er menneskeskapte.

En fremmed kultur
Buer forventet imidlertid ikke å møte en 
fremmed kultur da han gikk i gang med 
feltarbeidet sitt på en revmatologisk sen-
gepost.

– Jeg trodde vel at jeg i større grad vil-
le føle at jeg var på feltarbeid i mitt eget 
samfunn enn det jeg faktisk opplevde da 
jeg kom dit. 

Sykehuset er til opplysning anonymi-
sert i Buers avhandling. At Buer er sosi-
alantropolog hjalp ham å kunne se ting 
utenfra og stille spørsmåltegn ved forhold 
som mange som er til stede på sykehuset 

tar for gitt, og som for eksempel helseper-
sonell kanskje må ta for gitt for å klare å 
gjøre den jobben de skal gjøre.

Som sosialantropolog har altså Buer i 
sin tilnærming forsøkt å undre seg og til-
late seg selv å spørre alle mulige spørsmål 
for siden prøve å finne svarene. 

– Antropologien kan hjelpe oss med å 
se at størrelser som vi tror er ting, kanskje 
ikke egentlig finnes som ting ute i verden, 
men er ideer og begreper vi bruker for å 
forstå den virkeligheten vi lever i. Ta for 
eksempel revmatologi. Revmatologi, hva 
er det? Er det en ting? I så fall, hvor fin-
nes den tingen? Er den tingen den samme 
over alt? Underveis i feltarbeidet ble det 
tydelig for meg at jeg observerte folk som 
drev med revmatologi, som gjorde revma-
tologi. Men jeg så ikke tingen. Jeg valg-
te derfor å se på revmatologi som en løst 
avgrenset kunnskapstradisjon, et løst av-
grenset og variert praksisfelt, et kollektivt 
kunnskapsfelt, som mange ulike aktører 
på ulike steder med ulike motivasjoner og 
hensikter mer eller mindre bevisst er med 
å bygge opp. 

Diffuse diagnoser
I møte med helsevesenet kan man lett be-
gynne å tro at også medisinske diagnoser 
er naturgitte ting. Dette er noe Buer vi-
ser i avhandlingen sin at de ikke er. Rev-
matiske diagnoser er gradvis blitt det de 
er, og er fortsatt i konstant endring. Leger 
og forskerne holder på i år etter år for å få 
det som egentlig er en svært kaotisk vir-
kelighet, til å gi mening. Mens revmatiske 
diagnoser er diffuse størrelser, blir revma-
tologer likevel forventet å kunne presente-
re dem for offentligheten og for pasienter 
som klart definerbare ting som de som 
revmatologer har herredømme over. Buer 
tror at roten til mye av fortvilelsen pasi-
enter kan oppleve ligger i dette: At svært 
komplekse og uklare sykdomsfenomener 
blir presentert og forstått som klart defi-
nerte ting. Men dette begrenser seg ikke til 
pasientene. En fersk revmatolog vil også 
møte disse diagnosene som står der som i 
sement, men bak dem ligger i virkelighe-
ten et svært diffust sykdomslandskap.

– Det var da jeg så at både pasienter og 
helsepersonell slik sett sto likt med tanke 

Jonas Kure Buer er sosialantropolog og studerer de sosiale og kulturelle sidene ved menneskelige samfunn.
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på å begripe hva de revmatiske sykdom-
mene faktisk er, at jeg fant tilbake til den 
grunnleggende erkjennelsen at vi men-
nesker kanskje er likere enn vi tror. Derfor 
tok jeg som utgangspunkt for videre ana-
lyse at alle mennesker som prøver å forstå 
hva en revmatisk sykdom er gjør det som 
mennesker, og i prinsippet dermed er på 
likefot. Mitt forsøk på å forstå hva revma-
tisme er er kanskje ikke så ulikt en leges 
måte å forstå det på, eller en pasients måte 
å forstå det på. Vi har alle en enorm evne 
til å tilegne oss informasjon, til å bygge vår 
kunnskap, til å få ting til å henge på greip. 
Dermed legger jeg til side det som er van-
lig når man studerer sykehuskultur: Jeg 
legger til side skillet mellom medisinsk 
kunnskap på den ene siden og pasientper-
spektiv på den andre.

«Pasientperspektiv»
Dette er en svært interessant tanke Buer 
løfter frem, for når man snakker om at det 
er viktig «å få frem pasientens perspek-
tiv», så reduserer man jo plutselig pasien-
tens kunnskap til å være et «perspektiv». 
Legens kunnskap derimot er ikke et «per-
spektiv» på samme måte. 

– Det som jo kjennetegner oss som 
mennesker, som både forskere, helseper-
sonell og pasienter, er at vi kombinerer 
mindre biter av kunnskap, snekrer dem 
sammen til større biter av kunnskap. Det 
kan være egne kroppslige erfaringer, det 
kan være ting man ser og ord eller tanker 
som andre har formulert som man hører 
eller leser. Alt dette bruker man til å skape 
en kunnskap og forståelse som er så god 
som mulig til å gripe virkeligheten med. 
Det er derfor viktig å holde på at pasien-
tens kunnskap er kunnskap, at pasientens 
kunnskap om medisin er medisinsk kunn-
skap.

Fellestrekk med psykiatrien
Noe av det vanskeligste man kan oppleve i 
en tidlig fase av en revmatisk sykdom, er at 
det er vanskelig for revmatologen å sette 
en eksakt diagnose. Kanskje får man høre 
at det viktigste ikke nødvendigvis er hva 
sykdommen kalles, men at den behandles. 
Moderne pasienter forventer å se røntgen-
bildene, lese laboratoriesvarene, sjekke de 
mange medisinske hjemmesidene på net-
tet og i det hele tatt ha diagnosen i klar-
tekst.

– Det jeg har sett på er revmatologi. 
Jeg har ikke selv bakgrunn fra helsevese-
net og kjenner lite til andre spesialiteter. 
Men noe av den tilbakemeldingen jeg har 
fått på avhandlingen fra personer som har 
forsket på andre medisinske spesialiteter 

er at revmatologien har noen fellestrekk 
med blant annet psykiatrien. Innen psy-
kiatrien er også diagnosene svært ukla-
re, ja, man kan argumentere godt for at de 
psykiatriske diagnosene er ulike sett med 
symptomer som man har prøvd å grup-
pere sammen på den ene eller andre må-
ten, uten at man egentlig har klart å gripe 
selve sykdommen. Det samme kan man 
finne i revmatologien. En annen interes-
sant sammenligning mener jeg det er mel-
lom revmatologi og kreftscreening. Der 
finner man et diametralt motsatt mønster. 
Hvis du screenes for kreft, så har du i ut-
gangspunktet ingen plager, men legen kan 
fortelle deg at noe er galt og at du har en 
sykdom. Da er det lett å ha tillit til legen. 
For mange revmatikere er det motsatt. De 
har en rekke plager som de opplever svært 
klart og tydelig, mens legen deres ofte kan 
mangle objektive indikasjoner for å fast-
slå om det finnes sykdom, eller hvilken, 
sier han.

Det er ikke alltid like lett for revmato-
logen å gi pasienten en klar forståelse av 
hva hans eller hennes sykdom er for noe. I 
prosessen med å «snekre sammen» medi-
sinsk kunnskap, bruker både pasienter og 
helsearbeidere kategorier for å betegne fe-
nomener som man ikke nødvendigvis for-
står. Vi trenger en betegnelse, en diagnose, 
å feste kunnskapen vår til. 

– I avhandlingen beskriver jeg et lege-
besøk der legen ikke klarer å si tydelig at 
han er usikker på hva diagnosen er, men 
hvor pasienten faller til ro når legen sier at 
«enten har du fetteren eller så har du kusi-
nen». Det er kanskje ikke optimal kommu-
nikasjon verken sett fra pasientens eller 
legens ståsted, men likevel gjør denne bru-
ken av en familiemetafor at pasienten kan 
begynne å snekre sammen en forståelse av 
hva det er han eller hun lider av.

Sykdommens metaforikk 
Metaforer forstått som billedlige omskriv-
ninger og talehandlinger er del av vår 
måte å omgås sykdom, del av det språket 
som vi bruker, og i enda større grad faktisk 
et språk som er laget av tenkende og følen-
de mennesker. At man for eksempel føler 
seg «angrepet» av en revmatisk sykdom er 
naturligvis helt forståelig. Revmatisme er 
sykdom som i særlig høy grad er omgitt av 
billedlig tale.

Når Buer i avhandlingen gjengir en del 
av dialogen som foregår mellom pasient og 
lege, er det påfallende hvor rik metafor-
bruken er. Leger og helsepersonell bruker 
ord som gikten «spiser av». Man snakker 
om at sykdommen «brenner», og man sier 
at kortison skal være som «brannvesen». 

Hvis man ikke helt vet hva slags diagno-
se man skal sette, velger noen å si at disse 
symptomene kan plasseres i «RA-gata». 

– Metaforer handler jo om å gripe det 
ukjente med det kjente, og med mange av 
disse sykdommene er det jo så mye ukjent 
og så mye vi ikke kan vite. Dette har lært 
meg noe om hvordan vi som mennesker 
bruker vår forståelse og lager kunnskap. 
Hele tiden bruker vi metaforer fra kjente 
domener for å snakke om noe ukjent. Det-
te er kjempeviktig for å overføre kunnskap 
om noe kjent til noe ukjent. Metaforbru-
ken peker på det faktum at det er sentrale 
ting i revmatologien vi kanskje ikke helt 
kan forstå. Men så er det altså noen som 
har havnet i en posisjon hvor de blir nødt 
til å forstå, hvor det forventes av alle rundt 
dem at de skal kunne ha svarene. De skal 
kunne behandle. Hvis du er revmatolog, 
så er du kanskje nødt til å ha både svar og 
medisiner som fungerer. 

Legemidler
Buer viser oss fra et antropologisk per-
spektiv hvordan kunnskap, det vi tror på, 
oppfatningene våre, ikke alltid er naturgit-
te. De kunne ha vært annerledes. Det er vi 
som har laget dem. Dette gjelder revma-
tiske diagnoser, og ikke minst gjelder det 
legemidler og kategoriene vi bruker for å 
gripe dem.

– På sykehuset fant jeg at legemiddel-

DMARDs og NSAIDs
DMARDs står for disease modifying 
antirheumatic drugs, og regnes i 
revmatologien som sykdomsmodifise-
rende, antirevmatiske legemidler. 
Det er en gruppe legemidler som om-
fatter blant annet hydroksyklorokin/
klorokin, sulfasalazin og Methotrex-
ate. Det kan gå relativt lang tid før 
man kjenner noen virkning av medi-
kamentet. Det er ikke uvanlig at man 
går alt fra 1-4 måneder uten å kjenne 
noen effekt.

Legemidler kalt NSAIDs (ikke-steroide 
betennelsesdem pende legemidler) 
brukes ofte for å redusere betennelse 
i leddene, dempe smerter, hevelser, 
stivhet og feber. NSAIDs utgjør en stor 
gruppe legemidler, og de har alle til 
felles en relativt lik virkning. 
De ulike typene NSAIDs brukes ulikt 
og noen finnes i både tablettform, 
som krem/gel samt stikkpiller. 
Eksempler på NSAIDs er Ibux, Brufen, 
Brexidol og Voltaren. 
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kategoriene NSAIDs og DMARDs var helt 
sentrale når det gjaldt å strukturere be-
handling og tanker om behandling. Jeg tok 
meg selv i å ta for gitt at disse kategoriene 
eksisterte forut for legemidlene de beteg-
net. Jeg tenkte at man hadde vel laget en 
NSAID-kategori og en DMARD-kategori, 
og så utviklet medisiner innenfor hver av 
kategoriene. Jeg tok også i utgangspunktet 
for gitt at disse kategoriene beskrev faktis-
ke egenskaper ved legemidlene.

– Men så undersøkte jeg, og fant at in-
gen av delene trengte å være tilfellet. 
Kategoriene så ut til å ha levd sitt eget liv, 
litt på siden av den farmakologiske forsk-
ningen, og at de fulgte en annen logikk en 
vitenskapens. Som antropolog visste jeg at 
det er stor variasjon i hvilke kategorier vi 
mennesker bruker til å gripe verden, men 
at vi alle lager og bruker kategorier. Der-
for begynte jeg også å undersøke hvordan 
legemiddelkategoriene fungerte og hvor-
dan de var blitt til. Dette en type spørsmål 
som jeg tenker er helt essensielle for å for-
stå hvordan man tenker og kommuniserer 
på et sykehus, men som i stor grad negli-
sjeres. 

En bruddtradisjon
Fra revmatologisk hold kan man ofte høre 
utsagn om at revmatologene før ikke had-
de god nok kunnskap, og at de før ikke 
hadde gode nok medisiner. Før var me-
disinene farlige, men nå har det vært et 
gjennombrudd og nå kan du stole på oss. 
Buers forskning viser at dette er mønstre 
man finner igjen hvis man ser på revma-
tologiens historie; dette bruddet mellom 
en fortid uten gode legemidler og en nå-
tid med gode legemidler er blitt markert 
mange ganger. Det samme som revmato-
loger sier for å betrygge pasientene i dag 
ble med andre ord også sagt på 1980-tal-
let, og man finner det igjen på 1930-tallet. 

– Når vi prøver å forstå hvordan ting 
har utviklet seg over tid, vil vi ofte prø-
ve å fastslå hva som er likt eller ulikt. Er 
det kontinuitet eller er det brudd mellom 
da og nå? Virkeligheten er så kompleks at 
det vil svært ofte være begge deler. Det 
er noen ting som vedvarer, og det er an-
dre ting som ikke gjør det. Det som da blir 
interessant, for en antropolog, er å spørre 
seg hvorfor det under gitte omstendighe-
ter er viktig for folk å markere et brudd, 
mens det under andre omstendigheter er 
helt avgjørende å fastslå at det er kontinui-
tet. Når det gjelder medisin, for eksempel, 
bruker man både påstander om brudd 
og om kontinuitet til å bygge autoritativ 
kunnskap. Man kan både si at en medisin 
er bra fordi den er helt ny, og at en medi-

sin er bra fordi den er blitt brukt i lang tid. 
Da spiller man på brudd i det ene øyeblik-
ket og på kontinuitet i det andre. Så er det 
jo ofte slik at folk velger å gjøre det som 
er hensiktsmessig, det som løser et pro-
blem for dem. Det gjelder også her. Det vil 
si at en lege vil kunne vektlegge historisk 
kontinuitet med fortiden når det er nyttig 
i kommunikasjonen med pasienten, for på 
den måten å bygge tillitt til pasienten. På 
samme måten vil legen understreke et his-
torisk brudd når det er det som er viktig 
for å bygge tillitt. 

Gjenspeiler ikke virkeligheten
Da Buer snakket med leger på den revma-
tiske sengeposten og stadig hørte ordet 
DMARDs, begynte han å lure på hvordan 
samlebetegnelsen «sykdomsmodifiseren-
de legemidler» egentlig oppsto. 

– Jeg fant at denne kategorien oppsto 
på et tidspunkt da man opplevde at det 
var utilstrekkelig å kun behandle symp-
tomer og lindre smerte mens pasientens 
kropp brytes ned. Samtidig hadde man in-
gen helbredende behandling som tok bort 
sykdommen. Når betegnelsen «sykdoms-
modifiserende legemidler» så kom på ba-
nen en gang på 70-tallet, åpnet det ordet 
et nytt felt i språket, og i tankene. Dernest 
kunne man begynne å introdusere lege-
midler av en helt ny kategori. Slik, gjen-
nom en språklig nyvinning, oppsto den 
såkalte sykdomsmodifiserende behand-
lingen, som siden 1980-tallet har vært helt 
sentral i revmatologien.

Sykdomsmodifiserende legemidler lo-
vet altså noe mer enn kun å være symp-

tomlindrende. I dette rommet dukket det 
stadig opp legemidler som man sa var syk-
domsmodifiserende. Spørsmålet er om de 
faktisk var det. 

– De første viktige sykdomsmodifise-
rende legemidlene var cellegiften cyklo-
fosfamid og immunhemmeren azatioprin, 
i tillegg til penicillamin, gullforbindelser 
og malariamidler. De er nok mer kjent un-
der merkenavn som Sendoxan, Imurel, 
Cuprimine, Myocrisin og Plaquenil. Det 
jeg som antropolog syns er interessant 
er at samtidig som man i revmatologiske 
kretser har vært enige om å betegne disse 
legemidlene som sykdomsmodifiserende, 
så er det svært vanskelig å finne noe be-
legg for at de faktisk har slike egenskaper. 

Han mener det er nødvendig å presise-
re hva som menes med «sykdomsmodifi-
serende legemidler».

– Man så altså for seg revmatisk sykdom 
som en gradvis nedbrytning av ledd over 
tid. Man ønsket derfor å modifisere dette 
forløpet slik at leddene ikke ble brutt ned, 
ikke gikk i stykker eller at leddene gikk i 
stykker i mindre grad enn de ellers ville 
gjort. Dette har man ikke klart å finne at 
disse legemidlene gjør. Da Cochrane en 
gang rundt år 2000 oppsummerte det som 
fantes av forskning om disse legemidlene, 
fant forskerne at alle fem i noen grad kun-
ne lindre symptomene ved leddgikt. Men 
de fant det ikke bevist for noen av dem at 
de kunne bremse eller hindre leddøde-
leggelse. Likevel var det disse legemidle-
ne betegnelsen «sykdomsmodifiserende» 
hadde blitt introdusert for å beskrive. 

Stygge bivirkninger
Man søker gjerne hjelp om man har et 
oppbluss i sykdommen, selv om sykdom-
men ofte før eller siden vil gå tilbake. Og 
om man da har et konsept som sykdoms-
modifiserende legemidler, som i tillegg er 
definert slik at du ikke trenger å få effekt 
med en gang, vil pasienten, selv om syk-
dommen uansett hadde blitt roligere etter 
kanskje en måned, tenke at dette er fordi 
han eller hun har fått et sykdomsmodifise-
rende legemiddel.

Buer tenker at med sykdomsmodifi-
serende legemidler, DMARDs, fikk man 
da en kategori som ikke bare konsentrer-
te seg om symptomene slik NSAIDs gjør, 
men som tilsynelatende modifiserte selve 
sykdommen. Medisinene som bar dette 
navnet først, var sterke saker med til dels 
stygge bivirkninger. Noen er cellegifter 
som også blir brukt mot kreft, andre går 
løs på immunsystemet. Nyreskader, for-
giftning av leveren og blødninger er bare 
noen av skadene som kan oppstå. Fire av 

Han har forsøkt å undre seg og tillate seg selv å spørre 

alle mulige spørsmål for siden prøve å finne svarene. 
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de fem første viktige DMARDs ga alvorlige 
bivirkninger, viste Cochranes forsknings-
oppsummeringer. Bare hydroksyklorokin 
(Plaquenil) ble frikjent. Det er altså giftige 
saker som er blitt gitt som medisin. Disse 
har man fått seg til å tro at har effekt, blant 
annet ved å bruke begrepet sykdomsmo-
difiserende. 

Problemløser
Betegnelsen «sykdomsmodifiserende» 
kom altså antakelig i bruk fordi den fun-
gerer godt til kommunikasjon i en situa-
sjon hvor folk har en forferdelig sykdom 
som du som legemiddelprodusent for-
ventes å kunne finne medisiner mot, og 
hvor du som lege forventes å kunne til-
by behandling. Innføringen av begrepet 
ga mulighet til stadig å komme med nye 
medisiner på 1970-, 1980-, 1990-tallet som 
lovet effekt, og som i praksis kunne være 
hva som helst. Buer mener at samlebegre-
pet «DMARDs», eller «sykdomsmodifi-
serende legemidler», har vært en svært 
virkningsfull språklig konstruksjon, sna-
rere enn noen vitenskapelig beskrivelse 
av legemidlene.

– Jeg startet jo med å si at som antro-
polog prøver man å ikke ta ting for gitt. 
Vi prøver å stille spørsmål ved ting ved å 
tenke at den måten som mennesker skrur 
sammen sin kunnskap om verden på er 
ulik i ulike kulturer. Og de kategoriene 
man lager, lager man fordi de hjelper en 
med å få verden til å henge sammen. Dette 
gjelder alle benevnelser vi bruker, inklu-
dert medisinske faguttrykk. Jeg trodde 
jo selv da jeg begynte forskningen min at 
disse uttrykkene nærmest var frembragt 
av den medisinske forskningen, men det 
er de jo ikke. Hvis de finnes, må det være 
fordi de har vært nyttige for politikere, 
byråkrater, leger, sykepleiere, pasienter, 
pårørende, familie. Man har vel valgt å 
bruke disse ordene fordi de har fungert 
i konkrete situasjoner til å løse konkrete 
problemer. For hva gjør vi når vi har pa-
sienter med revmatiske sykdommer, men 
ingen medisiner som vi kan se at slår syk-
domsaktiviteten ned helt umiddelbart? 
Med en gang du har legemidler kan du 
som lege også tilby samtaler, varme bad og 
fysioterapi. Men hvis man ikke hadde hatt 
disse legemidlene, i hvilken grad kunne 
man da drevet en spesialisert sykehusav-
deling? Hva skulle den vært organisert 
rundt? Jeg tror nok DMARDs-kategori-
en har vært mye viktigere enn vi ha vært 
klar over for å gjøre det mulig å drive med 
revmatologi, og for å orientere revmato-
logien mot legemidler, gjøre legemidlene 
til kjernen. 

Manglende troverdighet 
Hvis man tror at sykdomskategoriene og 
legemiddelkategoriene man snakker om i 
revmatologien er naturgitte ting, da opp-
leves den medisinske kunnskapen og be-
handlingen som ganske stødig. Men vi må 
altså akseptere at det er disse kategoriene 
ikke. De blir til i brytningen mellom men-
nesker på ulike steder, til ulike tider, med 
ulike hensikter. Begynner man å ta dette 
innover seg, er det jo opplagt at politikk og 
økonomi har noe å si for blant annet hvor-
dan revmatiske diagnoser avgrenses. 

– Når diagnosene utvides er det to ting 
man må tenke samtidig. Det ene er hvil-
ke krefter det er som driver utvidelsen – 
økonomiske eller mulige andre interesser. 
Man vet for eksempel at det man før kalte 
Bekhterevs sykdom dekker svært varierte 
sykdomstilstander, med svært varierte for-
løp. Før var det kanskje kun de mest alvor-
lige tilfellene som ble diagnostisert, mens 
man i dag, med nye diagnoser og kriterier, 
inkluderer mennesker som man ikke vet 
om ville ha fått et like alvorlig forløp el-
ler ei. Så gis alle disse de beste medisine-
ne man har. Her handler det ikke lenger 
bare om legen, pasienten og sykdommen, 
om objektiv anvendelse av medisinsk vi-
tenskap. Det er også andre aktører som 
har interesse av at disse medisinene gis. Et 
mulig utfall kan da for eksempel være at 
behandling gis personer som kanskje ikke 
trenger disse medisinene. Så er det lett å 
si at hvis jeg var en revmatologisk pasi-
ent ville jeg ønsket å vite om jeg skulle ta 
denne medisinen fordi noen skulle tjene 
penger på den, eller fordi den faktisk ville 
hjelpe meg. Men i virkeligheten er dette 
utrolig komplekse spørsmål med få enty-
dige svar til. Det andre man må tenke på er 
at hvis man utvider gruppen med pasien-
ter som behandles, slik at man også inklu-
derer pasienter som mest sannsynlig aldri 
ville hatt et alvorlig sykdomsforløp, og så 
samtidig sier at det i dag er langt flere enn 
tidligere som oppnår remisjon, så sier man 
faktisk ikke så mye om hvor vidt behand-
lingen er blitt mer effektiv eller ei.

– Litt ekstra kritisk
Hvis vi skal anta at revmatologene i tid-
ligere tider ikke prøvde å lure folk, så var 
det fordi de ut fra den kunnskapen de had-

de ikke var i stand til å se hvor manglene 
var. Og da blir det vanskelige spørsmålet 
vi må stille oss, etter å ha fordypet oss i 
Buers forskning, om man ser dette bedre 
i dag, eller om det kan være at man fra inn-
siden av den revmatologiske boblen blir 
vel så mye forført av egne ord i dag som 
på 80-tallet? Behandlingsoptimismen er 
fascinerende; det er antagelig ikke siste 
gang i revmatologiens historie man ser en 
uhemmet tro på at de tiltak som er satt i 
verk endelig er de riktige. De legevitenska-
pelige holdningene og forklaringsmodel-
lene er omskiftelige, og det i langt sterkere 
grad enn det rådende legevitenskapsideal 
til vanlig er villig til å godta.

– Vi må ta med oss det vi vet om forti-
den når vi prøver å forstå revmatologisk 
behandling i dag, og være bevisst på at be-
grepene vi bruker ikke er naturgitte. Vi må 
også være påpasselige med hvor grensen 
går mellom der sykdomsbegrep og lege-
middelkategorier hjelper oss å beskrive 
virkeligheten, og der de forleder oss til å 
tro at ting er bedre enn det de er. Det er 
svært mye bra revmatologisk virksomhet. 
Det er mye god vilje og et genuint ønske 
om å hjelpe folk. Det er helsepersonell 
som jobber hardt og gjør det beste ut av 
det. Men i likhet med tidligere tider hø-
rer man også i dag en sterk fortelling om 
at «nå har vi løst det». Jeg er åpen for at 
det har skjedd bedring, jeg tror det har det, 
men historien viser at det har vi trodd hele 
tiden, ganske uavhengig av hvor vidt det 
faktisk har vært forbedringer. Dette ten-
ker jeg også og i aller høyeste grad må tas 
med når man tenker på de såkalt biologis-
ke antistoffbaserte legemidlene, som sies 
å ha revolusjonert behandlingen de siste 
par tiår. Når det står såpass mye på spill, 
både hva angår faglig integritet, politiske 
løfter og kommersielt potensiale, så bør 
man kanskje kaste et ekstra blikk på kunn-
skapsgrunnlaget og måten det er blitt til 
på, og være litt ekstra kritisk til den gamle 
fortellingen om at nå er den revmatologis-
ke gåte nærmest løst. 

OLE KRISTIAN H. HEISELDAL
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God kvalitet på behandlingen av 
norske artrittpasienter

Norsk kvalitetsregister for Artritt-
sykdommer (NorArtritt) fikk som-
meren 2017 endelig muligheten til 

å analysere registerdata fra 5 norske av-
delinger. Data fra Haugesund, Bergen og 
Førde kan innhentes regelmessig til regis-
teret, men i sommer fikk vi også overført 
data fra avdelingene på St. Olavs hospi-
tal og Universitetssykehuset Nord Norge 
(UNN). Til sammen har vi nå data på 8613 
pasienter hvorav 5148 kvinner. Av disse 
møtte 5598 pasienter til minst én kontroll 
i 2016 hvorav 600 fikk sin diagnose i lø-
pet av dette året. I registeret er det mulig å 
registrere flere diagnoser på en pasient, 
men i utregningene har vi tatt utgangs-
punkt i siste registrerte diagnose og den 
mest spesifikke diagnosen dersom flere er 
satt på samme tidspunkt. I det følgende gis 
en del resultater fra vårt pasientmateriale. 

Registrering av klassifikasjonskriterier
Blant pasienter med revmatoid artritt 
(RA, n = 3870) var ACR/EULAR-krite-
riene utfylt hos 56 % (2183 pasienter) og 
blant disse var det 69 pasienter som skåret 
3 poeng eller lavere, 298 skåret 4-5 poeng, 
mens resten, dvs. 1816 pasienter, skåret 6 
eller flere poeng og altså oppfylte kriteri-
ene. ASAS-kriteriene for aksial spondylo-
artritt var utfylt hos 49 % av pasienter med 
ankyloserende spondylitt (AS, n = 1600), 
61 % ved non-radiografisk spondyloartritt 
(n = 418) og 26 % av pasienter registrert 
med ikke nærmere definert spondyloart-
ritt (SpA, n = 288). Blant AS pasienter der 
kriteriene var utfylt, var det 68 pasienter 
(8,6 %) som ikke oppfylte kriteriene. Dette 
skyldtes enten at feltet «ryggsmerter ≥ 3 
måneder og alder ved debut < 45 år» ikke 
var utfylt eller oppfylt, eller at SpA-trek-
kene ikke var oppfylt. 

Ved psoriasisartritt (PsA) var CASPAR-
kriteriene fylt ut hos 53 % av pasientene. 
Blant 1142 pasienter med utfylte kriterier 
oppfylte 35 % CASPAR-kriteriene. De fles-
te (dvs 83 %) hadde registrert perifer in-
flammatorisk leddsykdom, mens hos 24 % 
var det registrert entesitter og 17 % aksial 
sykdom (man kan fylle ut f.eks. både pe-
rifer og aksial sykdom). Ellers var anam-
nestisk psoriasis registrert hos 77 % mens 
bare 5,4 % hadde registrert aktuell psoria-

sis. Dette er nok årsaken til at så mange 
ikke oppfylte kriteriene fordi psoriasis i 
sykehistorien bare gir 1 poeng, mens ak-
tuell psoriasis gir 2 poeng.

Diagnoser
Blant alle inkluderte pasienter var RA den 
vanligst diagnosen, registrert hos 3870 pa-
sienter. Flere pasienter var registrert med 
mer enn én diagnose, og faktisk hadde 
noen registrert mer enn én diagnose på 
samme dato. Fordelingen av diagnoser i 
registeret er illustrert i Figur 1. Variasjo-
nen i pasientgruppen mellom sykehusene 
var liten, men visse forskjeller forelå (Fi-
gur 2). En større andel pasienter var re-
gistrert med diagnosen AS på UNN (27 %) 
enn ved de andre sykehusene og spesi-
elt få pasienter var registrert med denne 
diagnosen blant de inkluderte pasien-
tene på St Olav (10 %). Andelen med RA 
lå rundt 40 % ved alle avdelingene bort-
sett fra UNN der den utgjorde ca 32 %. På 
UNN var det også registrert den høyeste 
andelen med PsA, men her var forskjelle-
ne mellom avdelingene mindre. 

De registrerte forskjellene mellom av-
delingene skyldes nok flere forhold hvorav 
det viktigste er dekningsgraden, dvs hvor 
stor andel av pasientene som følges ved 
avdelingen som er inkludert i registeret. 
På Haukeland Universitetssykehus (HUS) 
er 80 % av pasientene inkludert, mens det 
på de 4 andre avdelingene varierer mel-
lom 50 og 60 % av pasientene. De «sykes-
te» pasientene kontrolleres oftest og vil ha 
størst sjanse for å bli forespurt om inklu-
sjon. Dette betyr at der hvor ganske få av 
pasientene er inkludert, vil de inkluderte 
være sykere enn der nesten alle er inklu-
dert. Det samme forholdet vil også kun-
ne påvirke hvilke diagnosegrupper som 
er inkludert. En annen faktor som kan 
ha påvirket pasientsammensetningen er 
organisatoriske forhold der bl.a. St Olav 
har en ordning der de friskeste pasientene 
følges opp ved behov, men ikke rutinemes-
sig. Sannsynligvis vil mange av de friskeste 
AS og SpA-pasientene gå svært sjelden til 
kontroll og derved ha lavere sjanse for å ha 
blitt plukket opp samt at når de kommer til 
kontroll er de spesielt syke.

Figur 1. Andel pasienter med de ulike diagnosene. Mørk blå: ny diagnose 2016,
mellomblå: kontroll i 2016, lys blå: alle inkluderte pasienter.

�
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Medikamentell behandling
Methotrexate var det suverent mest 
brukte medikamentet hos pasienter med 
perifer artrittsykdom. 67 % av alle RA pa-
sienter, 55 % av de med psoriasisartritt og 
61 % av pasienter med polyartritt brukte 
Methotrexate ved siste registrerte kontroll 
i NorArtritt (Figur 3). Forbruket av andre 
syntetiske DMARDs var overraskende lavt 
blant RA-pasienter, med 7,2 % som brukte 
Arava, 6,5 % Salazopyrin og 5,2 % Plaqu-
enil. Dette reflekterer nok retningslinjer/
anbefalinger der Methotrexate er anbefalt 
som førstevalg til alle som tolererer dette. 
Bruken av Methotrexate ved RA varierte 
også mellom avdelingene der henholdsvis 
74 og 75 % av de registrerte RA-pasientene 
i Førde og på St Olav brukte Methotrexa-
te, 65 % på både Haukeland og HSR, mens 
60 % av RA-pasientene på UNN brukte 
Methotrexate. Også her kan deknings-
graden bety noe fordi man på HUS har 
inkludert tilnærmet alle RA-pasientene, 
dvs også noen som er så friske at de ikke 
bruker medikamentell behandling og som 
møter svært sjelden til kontroll.

Bruken av biologiske medikamenter 
blant RA-pasienter er vist i Tabell 1. Vi ser 
at ethanercept er det mest brukte medika-

mentet, brukt av til sammen 12,9 % av pasi-
entene, etterfulgt av infliximab med 7,5 %. 
Hvorvidt det faktisk er så mange som 
4,3 % av pasientene som bruker Enbrel 
(istedenfor Benepali) er usikkert og det er 
grunn til å mistenke at flere har byttet til 
Benepali uten at dette er blitt registrert. 

En viktig oppgave for NorArtritt vil 
være å undersøke eventuelle forskjeller i 
bruk av biologiske medikamenter ved lan-
dets avdelinger. Blant pasientene som er 
inkludert så langt fant vi f.ek.s at 30 % av 
RA-pasientene på HUS brukte et biologisk 
medikament mot 48% ved HSR og 45 % 
på UNN. Pga av lav dekningsgrad (rundt 
50 % ved avdelingene utenom HUS) kan 
vi ikke vite om dette er reelle forskjeller 
eller skyldes at bare de sykeste (og altså 
dem med mest intensiv behandling) er in-
kludert. Dette illustrerer viktigheten av at 
dekningsgraden blir høy (minst 80 %) ved 
alle avdelinger.

Sykdomsaktivitet
Hos 440 (11 %) av RA-pasientene var det 
aldri utført en DAS28. Disse har altså 
blitt inkludert i registeret, men har ikke 
ennå fått utført en registrering av dette. 
Hos de 3430 RA-pasientene som hadde 

minst én registrering av DAS28(CRP), var 
gjennomsnittlig siste målte DAS28(CRP) 
2,59 (range 1,21 – 7,32) og 51 % av pasien-
tene var i DAS28-remisjon (Figur 4). I de 
sammensatte skårene SDAI (simplified 
disease activity index) og CDAI (clinical 
disease activity index) inngår undersøkers 
evaluering av sykdomsaktivitet (VAS) som 
dessverre manglet i mange tilfeller. CDAI 
var tilgjengelig hos 66 % av RA-pasientene 
og gjennomsnittlig siste målte CDAI var 
7,62, dvs i området for lav sykdomsaktivi-
tet (≥2,8 og ≤ 10). SDAI, som også inklude-
rer CRP, var tilgjengelig blant 58 % (2230) 
av RA-pasientene. Gjennomsnittsverdien 
var 8,5, også dette i området for lav syk-
domsaktivitet (3,4 -11,0), men altså ikke 
innenfor remisjon.

DAS28(CRP) var faktisk det samme 
(2,59, range 1,21-6,74) for 1792 PsA-pasien-
ter og for 589 pasienter med polyartritt var 
gjennomsnittlig siste DAS28(CRP) 2,61.

For vurdering av sykdomsaktivitet ved 
aksial spondyloartritt ble ASDAS-CRP 
brukt. Denne baserer seg på 3 av BAS-
DAI-spørsmålene (ryggsmerte, varighet 
av morgenstivhet, smerter/hevelse an-
dre ledd), pasientens totalvurdering av 
sykdomsaktivitet (VAS) og CRP. Gjen-
nomsnittsverdien for den siste målte 
ASDAS-CRP var blant 1298 (81 %) AS-
pasienter 2,23, for 354 (85 %) pasienter 
med non-radiografisk SpA 2,41, og for 206 
(71 %) pasienter med uspesifisert SpA 2,28. 
For dette sykdomsaktivitetsmålet er gren-
sen for inaktiv sykdom foreslått å være 1,3, 
slik at her ligger verdiene nokså mye høy-

Figur 2. Antall pasienter med hver diagnose, per avdeling. HUS: Haukeland Universitets-
sykehus, St Olavs: St Olavs Hospital, HSR: Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesyke-
hus, UNN: Universitetssykehuset Nord Norge, Førde: Førde Sentralsjukehus.

Legemiddel % av alle 

Remicade 0,9

Remsima 4,9

Inflektra 1,6

Humira 3,1

Enbrel 4,3

Benepali 8,6

Cimzia 6,9

Simponi 1,9

RoActemra 2,6

Orencia 1,7

MabThera 4,3

Tabell 1. Fordelingen av biologiske medi-
siner blant 3870 pasienter med RA ved 
fem norske revmatologiske avdelinger.
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Figur 3. Prosentandel med hver diagnose som brukte aktuelle medisin ved siste registrerte kontroll. 
X-akse fra 0 til 70 % der hver langsgående strek er 10 %.

Figur 4. Andel pasienter i remisjon, lav sykdomsaktivitet, middels sykdomsaktivitet og høy sykdomsaktivitet målt med DAS28. 

ere enn dette, i motsetning til for DAS28 
der gjennomsnittsverdiene ligger rundt 
grensen for remisjon. Dette sier nok noe 
om måleinstrumentene der DAS28 sann-
synligvis er et for slakt remisjonsgrense 
(bl.a. fordi MTP-leddene ikke teller med), 
mens det for ASDAS-CRP sannsynligvis er 
vanskelig å oppnå remisjon fordi det inn-
går så mange subjektive variabler. 

I tillegg kan det nevnes at politikken 
ved revmatologiske avdelinger i landet er 
at «friske» pasienter ikke skal følges opp 
ved poliklinikkene rutinemessig. Dette 
betyr at oppfølgning av pasienter som er 
i remisjon eller tilnærmet remisjon ofte 
overlates til fastlegene. Dette gjelder sær-
lig for aksiale spondyloartritter der med-
ikamentell behandling fortsatt først og 

fremst er symptomatisk og ikke med sik-
kerhet påvirker fremtidig forbeining. 
Derved er det kun pasientene med aktiv 
sykdom som følges på avdelingene og det-
te reflekteres i våre målte verdier. Skulle 
man vurdere hele gruppen av pasienter, 
var det nødvendig å få resultater fra kom-
munehelsetjenesten, hvilket foreløpig 
ikke er mulig. �
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Tid fra diagnose til første kontroll
Flertallet av pasientene i NorArtritt var 
diagnostisert før registerets oppstart og 
bare 26 % ble diagnostisert i 2014 eller 
senere. Blant pasientene som ble diag-
nostisert fra 2014 og utover, ble mange 
inkludert i registeret så lenge etter diag-
nosetidspunktet at vi ikke kan vite noe om 
tidspunktet for første kontroll. Av 1016 
pasienter som ble inkludert i NorArtritt 
ikke senere enn 3 måneder etter diagno-
setidspunktet, hadde 681 (67 %) registrert 
en kontroll innen 3 måneder. I Tabell 2 ser 
vi at 75 % av RA-pasientene fikk sin første 
kontroll innen 3 måneder og at gjennom-
snittlig tid fra diagnose til første kontroll 
var 65 dager. Også pasienter med poly-
artritt ble kontrollert tidlig, sannsynlig-
vis fordi diagnosen var uavklart og man 
ønsket å følge dem tett med tanke på ut-
vikling av f.eks. RA. De aksiale sykdom-
mene ble generelt kontrollert senere, men 
hos pasienter med diagnosen non-radio-
grafisk spondyloartritt, ble flere pasien-
ter vurdert innen 3 måneder. En feilkilde 
her er at vi tok med pasienter som hadde 
blitt inkludert inntil 3 måneder etter diag-
nostidspunktet. En del av dem kan ha fått 
sin første kontroll FØR de ble inkludert og 
denne ble da ikke tatt med. Jo flere pasien-
ter som inkluderes på diagnosetidspunk-
tet, jo lettere vil det bli å si noe konklusivt 
om tiden fra diagnose til kontroll.

Oppsummering og tanker om videre
registrering i NorArtritt
Data fra 5 avdelinger i Norge gir mulighet 
til å gjøre foreløpige analyser, men det er 
selvfølgelig behov for data fra flere avde-
linger før vi kan si noe mer om landet som 
helhet. Likeledes er det behov for en bed-
re dekningsgrad på de sykehusene som 
allerede leverer data for at vi med større 
sikkerhet kan vite at data representerer 
pasientgruppen som følges på den aktu-
elle avdelingen. Så langt avventes derfor 
konklusjoner som gjelder forskjeller mel-
lom avdelingene. Derimot gir data på så-
pass mange pasienter nyttig informasjon 
om pasientene vi behandler, hvordan 
de behandles og hvordan de følges opp. 
Blant viktige funn er at 67 % av RA-pasi-
enter bruker Methotrexate mens bruken 

av andre syntetiske DMARDs er lav. Vi re-
gistrerte vesentlige forskjeller i bruken av 
biologiske midler mellom avdelingene, 
men avventer nærmere analyse av dette 
grunnet lav dekningsgrad ved flere avde-
linger. Gjennomsnittlig DAS28(CRP) var 
lav og rundt 50% av pasienter med perifer 
artritt var i remisjon målt med dette må-
let. Imidlertid vil andre remisjonsmål tas 
i bruk fordi DAS28 ikke inkluderer artrit-
ter i føtter og derved kan underestimere 
sykdomsaktivitet. 

På bakgrunn av data og analyser så langt 
har vi gjort oss noen tanker om hvordan 
registreringen kan bli bedre. Det er f.eks. 
svært lite nyttig at man registrerer flere di-
agnoser på én pasient. Selvsagt forekom-
mer det at pasienter har to ulike diagnoser 
og da skal det selvsagt registreres, men 
ofte er det snakk om endring av diagnose 
eller at man ikke riktig klarer å bestemme 
seg. Da er det best å ta standpunkt og vel-
ge den mest sannsynlige (og mest spesifik-
ke, dersom det er holdepunkt for denne) 
diagnosen. 

Vi ser at det foreligger en del ufullsten-
dige registreringer. I noen tilfeller drei-
er dette seg om behandlere som ikke har 
registrert leddstatus, egen vurdering av 
sykdomsaktivitet (undersøkers VAS) el-
ler CRP. Det sier seg selv at dersom en 
variabel i en indeks mangler, vil ikke må-
let kunne beregnes og blir stående som 
manglende (f.eks. SDAI). I andre tilfeller 
er årsaken til ufullstendige registreringer 
uheldige rutiner. Det er f.eks. ikke nyttig at 
det registreres i GTI hver gang pasienten 
er til infusjon av f.eks. infliximab. Resul-
tatet blir en rekke ufullstendige registre-
ringer og det er vanskelig å se at disse har 
klinisk nytteverdi når sentrale data som 
sykdomsaktivitet ikke registreres. 

Fortsatt mangler klassifikasjonskriteri-
er på mange pasienter og det oppfordres 
til å utfylle disse, i alle fall på alle nydia-
gnostiserte pasienter der utfyllingen er 
rask og enkel og kan være et nyttig sup-
plement i diagnostikken. 

En generell svakhet ved registeret er at 
vi må forholde oss til de data som forelig-
ger. Vi analyserer f.eks. de medikamentene 
som er registrert som aktive (dvs i bruk på 
siste kontroll) hos hver pasient. Hvis re-
gistreringen er mangelfull og man glem-
mer å endre medisinering vil det selvsagt 
påvirke våre funn. Dette kan bare forbe-
dres gjennom å fokusere på god og regel-
messig registrering. Uten tvil er det et også 
et suksesskriterium for å lykkes at data er 
riktige og oppdaterte fordi dette er en for-
utsetning for at klinikeren har nytte av 
registreringen selv, i form av rask og god 
oversikt over sentrale variabler knyttet til 
pasienten. 

Til sist er det gledelig å registrere ge-
nerelt positiv stemning på avdelingene 
når det gjelder registrering i GTI eller 
MRS, og tilnærmet alle avdelinger er en-
ten i gang med inklusjon og registrering 
eller er i en oppstartsfase. Vi ser frem til å 
kunne presentere analyser fra flere avde-
linger fra hele landet og håper at dette vil 
oppleves som nyttig informasjon som kan 
komme pasientene og fagmiljøene til gode 
på lengre sikt.

RA PsA Polyartritt Non-radio AS SpA

Kontroll < 3 mnd 75% 58% 71% 66% 56% 51%

Tid diagnose - ktr (dager) 65 87 74 84 126 102

Tabell 2. Andel med første registrerte kontroll innen 3 måneder etter diagnose og 
gjennomsnittlig antall dager fra diagnose til første kontroll blant 1016 pasienter som 
ble inkludert i NorArtritt ikke senere enn 3 måneder etter diagnosedatoen.

BJØRG TILDE SVANES FEVANG

«Hvis registreringen er mangelfull og man glemmer å 
endre medisinering vil det selvsagt påvirke våre funn.»
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IFRA i Stockholm

Den 23:e till 26:e september var det 
nionde gången som Internationellt 
Forum för RA – IFRA – anordnades, men 
det var första gången som mötet hölls 
i Sverige. Det var till den moderna Aula 
Medica på Karolinska Institutet i Stock-
holm som de totalt 378 anmälda kom 
för att ta del av detta symposium om 
reumatoid artrit. Reumabulletinen var 
på plats fr.o.m. mötets andra dag, och 
presenterar här ett axplock ur det digra 
programmet.

Prof Lars Klareskog förklarade i sin 
välkomsthälsning att mötet har 
flera bakgrunder: Dels att fungera 

som samlingspunkt och inspirationskälla 
för forskning och klinik vid RA. Många in-
ternationella möten har RA som ett stort 
tema, men inget har det som enda tema – 
och sällan samlas forskare och kliniker för 
att diskutera uppkomst, prevention och 
terapi mot RA på ett samlat sätt.

En annan bakgrund är att Åke Wibergs 
fond samt Journal of Internal Medicine 
bidragit med ekonomiska medel för ett 
sådant möte – med förhoppningen om att 
svenska reumatologer ska kunna ta del av 
den internationella forskningen, skapa 
kontakter och få inspiration för framtiden.

Till sist har man under 8 år i Kina och 
Japan arrangerat internationella möten 
om RA – främst för asiatiska reumatolo-
ger – där Lars Klareskog varit medorga-
nisatör. Nu hade man kommit överens 
om att ordna detta internationella möte i 
Europa, och det blev alltså år 2017 i Stock-
holm.

Sammanfattande paneldiskussioner
Under kongressen var programmet in-
delat i olika sessioner, där föredragen 
kretsade kring ett visst tema. Sista pro-
grampunkten i varje session bestod av 
en diskussion, där samtliga som hade ta-
lat tog plats i en panel på scenen. Det som 
framkommit under sessionen sammanfat-
tades av en ordförande, och sedan disku-
terade både talare och kongressdeltagare 
det man hade hört. Dessutom fick publi-
ken möjlighet att ställa frågor som besva-
rades av panelens medlemmar.

Bakterie som trigger för RA
Parodontit (tandlossning) är världens van-
ligast förekommande inflammation, och 
sjukdomen har stora likheter med RA, sa 
Karin Lundberg, Sverige, i sitt föredrag om 
Porphyromonas gingivalis som en trigger 
för ACPA-positiv RA. Bakterien är starkt 
associerad till parodontit.

Hon presenterade 4 studier som un-
dersökt den epidemiologiska associatio-
nen mellan parodontit och RA. En av dessa 
visade att koncentrationen av antikroppar 
mot Porphyromonas gingivalis (P.g.) är för-

höjd innan utbrott av RA-symptom.
– Det finns en korsreaktivitet mellan 

monoklonal ACPA och de yttre membran-
proteinerna i P.g. En metaanalys bekräftar 
att anti-P.g. antikroppar ökar vid RA, samt 
för individer med förhöjd risk. Så vi tror 
att P.g. är en trolig kandidat till att vara 
den etiologiska länken mellan parodontit 
och ACPA-positiv RA, summerade Karin.

Hon avslutade med att föreslå anti-
CCp3 IgG som en serologisk markör för 
att identifiera patienter med parodontit 
som har en ökad risk för ACPA-positiv RA.

Artikkelen har tidligere blitt utgitt i den svenske Reumabulletinen nr 122-2017.
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Dysbios kan orsaka abnormt immunsvar
Dr Xuan Chang, Kina, talade om andra 
bakterier – de som finns i tarmen. Mikro-
biomets roll i patogenesen för RA, var ti-
teln på hans föredrag.

En studie han hade varit med om att 
genomföra har funnit att det sker föränd-
ringar i både sammansättning av, och 
funktionen för, mikrobiomet i tarmen och 
munnen hos RA-patienter.

– Vi skapade även en diagnostisk mo-
dell för att skilja RA-patienter från kon-
trollpersoner utan sjukdom. Den visade 
även att mikrobiomet delvis normalisera-
des efter behandling för RA, berättade Dr 
Chang.

Han slog fast att flera studier har före-
slagit att mikrobiomet bidrar till utveck-
landet av autoimmuna sjukdomar.

– Humant mikrobiom kan samverka 
med humant epigenom och reglera im-
munsvaret. 

En obalans i tarmfloran kallas dysbios. 
– Dysbios kan orsaka ett abnormt im-

munsvar vid autoimmun sjukdom via epi-
genetiska modifikationer, var Dr Changs 
budskap.

Korskommunikation mellan T- och B-
celler
En triggning som sker utanför lederna 
innebär först en mognad av ett immunsvar 
som sedan inriktar sig på perifera leder. Så 
beskrev professor Vivianne Malmström, 
KI, utvecklingen av RA.

– Här finns nya möjligheter för inter-
vention – och även prevention, konstate-
rade hon.

Vivianne talade om specifik  T- och B-
cellsimmunitet vid RA.

Ungefär 2/3 av RA-patienter har ett 
autoimmunt särdrag: Autoantikroppar 
till citrullinerade proteiner och peptider, 
autoantikroppar till Immunglobulin G 

(IgG) – s.k. reumatoid faktor, var några av 
de hon räknade upp.

– Detta tyder på en korskommunikation 
mellan T och B celler.

Först beskrev hon immun-monitore-
ring av autoreaktiva T celler vid RA.

– HLA-tetramer medger studier av 
ovanliga antigen-specifika T celler. Ett 
flertal citrullinerade kandidater till au-
toantigen har föreslagits för RA. Det 
kommer att krävas gränsöverskridande 
insatser för att slå fast hierarkin för olika 
särdrag under olika stadier av sjukdomen.

För B-celler och ACPA gäller att mo-
noklonala antikroppar kan genereras från 
synovialvätskans vidhäftande synovialcel-
ler.

– ACPA är brett reaktiv för flera mo-
difierade antigen, både på peptid- och 
proteinnivå. Olika ACPA har tydliga ef-
fektorfunktioner, summerade Vivianne.

Tolerans medieras av två distinkta
signalsystem
Bill Robinson, USA, talade om den effekt 
monoklonala antikroppar från RA-pati-
enter har på funktionen för den medföd-
da immuniteten hos synovialceller. Först 
beskrev han hur patologisk ACPA under 
den prekliniska fasen utvecklas.

– Det är immunglobulin A (IgA) plas-
mablaster som kodar ACPA, förklarade 
Bill.

Vid etablerad RA finns sedan ett per-
sisterande plasmablast-svar för IgA. Det 
leder till ett ökat antal perifera somatiska 
hypermutationer.

– ACPA har visats förvärra artrit hos 
möss, samt dubbelt stimulera makrofager 
till att producera anti-TNF. ACPA samver-
kar med RF och främjar inflammationen 
– och därmed progredierar RA, samman-
fattade han.

Om B-cellernas roll sa Bill att ACPA B-

celler går förbi toleransen i det primära 
immunsvaret med hjälp av T-celler. RF 
B-celler har medfödda immunsignaturer 
som främjar återkallelse av minne.

– Så toleransen medieras av två distink-
ta signalsystem som måste brytas för att 
generera ACPA och RF som samverkar 
för att gynna utveckling av RA, summe-
rade han.

"Warburg-effekten" betecknar ett 
förändrat metaboliskt tillstånd som 
främjar extremt snabb celldelning och 
tumörtillväxt. Dr Karl Skriner, Tyskland, 
berättade att hans studie hade funnit ett 
nytt Toll7/9-beroende autoantigen vid 
systemisk reumatisk sjukdom – muterat 
hnRNP-A3.

– Dess muterade proteiner utgör be-
tydande komponenter av RNA och DNA, 
och innehåller alternativa splicing-kom-
plex som leder till Warburg-effekten – och 
till övervägande del förekommer vid ero-
siv RA, samt vid RA med svårt sjukdoms-
förlopp, berättade Karl.

En användbar biomarkör?
Dr Jane Buckner, USA, talade om T-cel-
ler vid RA.

CD4 T-celler är centrala för att hjälpa 
B-celler att mogna och växla klass. De har 
en effektor-funktion som direkt driver in-
flammationen. Genetiken för RA pekar 
mot att det finns en roll för CD4 T-celler, 
sa hon inledningsvis.

Ett flertal studier har arbetat med att 
identifiera de antigen som driver CD4 T-
cell svar vid RA. 

– Dessa studier har fokuserat på anti-
gen som kan finnas i leder, med störst fo-
kus på citrullinerade antigen som känns 
igen av ACPA, fortsatte Jane.

Hon ställde frågan om vi mer fullstän-
digt kan karaktärisera de T-celler som 
siktar in sig på leden vid RA.

Bill Robinson. Jane Buckner.Xuan Chang.
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– Det skulle vi kunna lära oss mycket 
från. Vilka proteiner och epitoper känner 
de igen? Dessa skulle kunna utgöra mål 
för antigen-specifik tolerans. Vad är de-
ras frekvens och funktion? Svaret på det 
skulle kunna hjälpa oss att specifikt mål-
söka patologiska celler. Dessutom skul-
le dessa celler – om de kan påvisas innan 
sjukdomsutbrottet – kunna bistå med pre-
diktion och prevention av sjukdomen.

Antalet citrullin-specifika (Cit-speci-
fika) celler är högst under tidig sjukdom. 
Däremot förändras inte antalet hemagglu-
tinin specifika celler under sjukdomsför-
loppet. Jane presenterade data som visade 
att antalet Cit-specifika celler är lägre hos 
individer som är behandlade med ett bio-
logiskt läkemedel – oavsett tid från diag-
nos.

– Patienter med RA har CD4 T-celler 
för flera olika citrullinerade epitoper, och 
dessa patienter uppvisar en ökning i frek-
vensen av Cit-specifika CD4 T-celler. Frek- 
vensen av dessa celler hänger ihop med 
längden av sjukdom och terapi för dessa 
patienter – vilket talar för att Cit-specifi-
ka CD4 T-celler skulle kunna vara en an-
vändbar biomarkör, summerade Jane.

Patofysiologiska effekter av citrulline-
rade proteinantikroppar
Post-translationella modifikationer (PTM) 
vid RA beskrevs av professor Ger Pruijn, 
Holland.

– Jag vill understryka att PTM före-
kommer även under normala förhållan-
den, sa han.

PTM vid RA handlar om antikroppar – 
ACPA, Anti-CarP och MAA var några som 
Ger beskrev.

– Vid RA kan modifiering av protein 
förkomma i all vävnad – och det på ett sätt 
som inte är normalt.

De patofysiologiska effekterna av ci-
trullinerade proteinantikroppar omfattar 
formering av immunkomplex, fortsättan-
de av inflammation, stimulering av bil-
dande av NET, aktivering av osteoklaster 
samt aktivering av synoviala fibroblaster, 
slog han fast.

ACPAs effekt på osteoklaster
Akilan Krisnamurty, Sverige, presente-
rade en studie som hade undersökt och 
jämfört Fc (delen av antikroppen som in-
teragerar med cellytans receptorer) med 
Fab (den del av antikroppen som binder 
till antigen) för ACPAS effekt på uppkomst 
av osteoklaster.

– Vi ville undersöka effekten av mo-
noklonal ACPA, samt effekten av andra 
RA-associerade antikroppar än ACPA, 

på uppkomsten av osteoklaster, berättade 
Akilan.

Han rapporterade att studiens resultat 
var att både Fab och Fc bidrar till ACPAs 
effekt på osteoklaster.

– Olika monoklonala ACPA har olika 
effekt på osteoklasterna. RF har däremot 
ingen direkt effekt, men förstärker ACPAs 
effekt.

Akilan avslutade med att berätta att de 
hade identifierat en anti-MDA antikropp 
med förmåga att inducera osteoklaster.

Vissa infektioner minskar risken för RA
– Varför fick just jag RA? Kommer sjuk-
domen att påverka mitt liv? Vad kan jag 
själv göra för att bli bättre? Och vad kan 
mina barn göra för att förhindra att de ska 
få RA? Det är frågor om vi får av patienten 
när de har blivit diagnostiserade, sa Saedis 
Saevarsdottir, Stockholm.

Hennes ämne var modifierbara fakto-
rer för RA.

Saedis förklarade att litteraturen för 
prevention av RA ökar.

– Men den rådande evidensen om mo-
difierbara faktorer kommer för det mesta 

från patienter som uppfyller kriterierna 
för RA-syndrom. Jag vill understryka att 
RA är ett kriteriebaserat syndrom, med 
flera underliggande signalvägar. 

Hon fortsatte med att tala om svårighe-
terna med att förmå patienten att förändra 
livsstil och levnadsvanor.

– Enklast är rökningen – men det är inte 
hela sanningen.

Kan en infektion trigga RA? Saedis vi-
sade självrapporterade data från patienter.

– Intressant nog visar sammanställnin-
gen att för gastroenterit, urinvägsinfek-
tion och genitala infektioner så innebär 
dessa en minskad risk för att få RA! För 
alla övriga ser man ingen förändrad risk, 
konstaterade hon.

Mer forskning om prevention behövs
Vad gäller då för hormonella faktorer? Sa-
edis visade en studie som funnit att orala 
preventivmedel är associerade med min-
skad risk – och även amning har konsta-
terats vara det.

– Diet? Vi vet så lite om det, men en 
studie har funnit att ett högt saltintag hos 
rökare är associerat med en förhöjd risk.

Ger Pruijn. Saedis Saevarsdottir.
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Ett flertal luftburna ämnen (rök, sili-
kon, asbest, textildamm och motoroljor) 
har visat sig vara associerade med en ökad 
risk för RA, och understryker därmed vik-
ten av en bra arbetsmiljö för att minimera 
exponering för dessa ämnen.

– Men bevisen indikerar att det krävs en 
hög exponering. Även att det föreligger en 
förhöjd risk om man utsätts för expone-
ring av flera ämnen, fortsatte Saedis.

Primärprevention genom livsstilsinter-
ventioner som att sluta röka, gå ner i vikt 
och en ökad fysisk aktivitet har betydelse 
för RA – och kommer även att resultera i 
en generellt förbättrad hälsa.

– Men ytterligare forskning behövs för 
att förstå var och hur det här fungerar i pa-
togenesen för RA – så att vi kan skapa en 
mer individualiserad prevention, avsluta-
de Saedis.

Ingen rätlinjig relation mellan ledsmärta 
och subklinisk synovit
Hur ska vi förstå och mäta "subjekti-
va symptom" som har betydelse för pa-
tienten? Frågan utgjorde rubrik på ett 
föredrag som gavs av Karim Raza, Stor-
britannien.

Han inledde med att påpeka att utveck-
lingen till RA inte alltid är linjär. 

– Alla inleder inte alltid med artralgi, 
för att ta ett exempel, sa Karim.

Det finns många skäl till att det är viktigt 
att förstå och mäta symptom – för att iden-
tifiera symptom som allmänheten behöver 
vara uppmärksamma på, och identifiera 
relevanta symptom som en allmänläkare 
direkt ska referera till specialistmottag-
ning, var två av de som Karim nämnde.

Det finns inte många kvalitativa studier 
i ämnet, och inga som specifikt ägnats åt 
att undersöka tidiga symptom. 

– I de studier som finns är nästan alla 
patienter intervjuade flera år efter sin RA-
diagnos.

Karim presenterade en studie som hade 
intervjuat patienter när de befann sig i ar-
traligi-fasen av sin sjukdom. Han kom med 
exempel som handlade om smärta, oför-
måga, osäkerhet – och fruktan för RA.

I sin sammanfattning underströk Karim 
att relationen mellan ledsmärta och sub-
klinisk synovit inte är rätlinjig. 

– Medan subklinisk synovit förekom-
mer hos många patienter med kliniskt 
misstänkt artralgi, och imaging av syno-
vit hjälper till att prediktera utvecklande 
av artrit, så är det så att en del patienter 
upplever led-relaterade symptom trots att 
de inte har subklinisk synovit. Dessutom 
kan sådan synovit finnas hos friska perso-
ner utan ledbesvär, summerade han.

Möjligheter för digital hälsoforskning
7 av 10 vuxna äger idag en smartphone, 
berättade professor Will Dixon, Storbri-
tannien. Han förklarade också att 1 av 20 
sökningar på Google är medicinskt rela-
terad, att 6 av 10 vuxna i USA söker efter 
hälsoinformation på nätet varje år samt att 
1 av 3 vuxna i USA medger att de ställt en 
självdiagnos på fakta de funnit online.

– Detta öppnar upp stora möjligheter 
för epidemiologi, påpekade han.

Vad vi säger och gör på nätet sparas di-
gitalt, och det gäller för förekomst av sjuk-
dom, erfarenheter och konsekvenser av 
sjukdom samt riskfaktorer förknippade 
med beteende som motion, rökning och 
diet.

Will visade upp en app för smarta mo-
biltelefoner som kallas REMORA, och 
som samlar upp dagliga symptom för pati-
enter med RA. Enligt honom innebär den 
stora möjligheter – till egenomhänderta-
gande, till klinisk vård och för forskning. 

– Forskningen går ut på att undersöka 
om vi kan identifiera pre-skov, vad är det 
som triggar ett sådant och om vi kan in-
gripa.

Will talade även om digitala journalsys-
tem, s.k. "wearables" – alltså digital teknik 
som man bär på sig. De kan rapportera in 
sensordata som t.ex. fysisk aktivitet och 
puls.

Han avslutade sin föreläsning med att 
summera de möjligheter som finns för di-
gital hälsoforskning för RA. 

– Det innebär att man kan samla in 
strukturerade och harmoniserade data 
av forskningskvalitet i den dagliga rutin-
mässig kliniska praktiken, och även kom-
plettera med patientrelaterade data. Dessa 
kan handla om dagliga symptom, som in-
kluderar svar på behandling. Men även 
erfarenheter av att leva med RA – som 
livskvalitet, med fysisk aktivitet inklude-
rat, sa Will.

Dagligen testar 150 - 200 personer sig 
via app
Ont i lederna är en svensk web-applikati-
on, och Sofia Ernestam, Sverige, berättade 
om bakgrunden till den. Hon inledde med 
att berätta att det går lång tid tills dess att 
en patient får sin RA-diagnos. 

– Det är många förseningar på patientens 
väg till diagnos, och vi upptäckte att många 
av dem sökte efter information på internet. 
Vi konstaterade också att den information 
som finns där ofta är dålig. Därför skapade 
vi den här appen, förklarade Sofia.

Appen är framtagen i samverkan med 
primärvården, och skapad med inflytande 
från många olika grupper, inklusive pati-
enter.

– Den finns nu även på 177.se. Dagli-
gen är det mellan 150 - 200 personer som 
genomgår testet i appen.

För den som vill utforska testet närma-
re, finns det fritt åtkomligt på reumatiskt.
se/ontilederna/.

Sofia påminde också om att alla inte har 
artrit, vilket de måste ta hänsyn till och 
skapa en hjälp även för denna kategori.

Karim Raza.
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Hon avslutade med att redogöra för de 
legala aspekterna och behovet av integritet.

– Något vi måste ha är en diskussion om 
är vem som äger de olika appar som pati-
enten kan ladda hem idag, sa Sofia.

Elektronisk inrapportering är framtiden
Professor Tore K. Kvien, Norge, talade 
om patientrapporterade utfallsmått – s.k. 
PROMs (Patient reported outcome mea-
sures).

– PROMs kan vara generiska eller sjuk-
domsspecifika, inledde han med att kon-
statera.

Generiska PROMs kommer troligen 
att bli allt viktigare i framtiden, fortsatte 
Tore. Att nu fatigue – trötthet – är ett ut-
fallsmått, är ett exempel på den ökade be-
tydelse för patienternas inflytande som 
kommit till stånd. EULAR och ACR har 
publicerat rekommendationer om att fa-
tigue ska rapporteras vid kliniska studier 
på patienter med inflammatorisk artrit.

– Men det kan råda skilda uppfattnin-
gar mellan doktorn och patienten när det 
gäller fatigue, så PROMs innebär en utma-
ning just när det gäller detta. Fatigue kor-
relerar med smärta på väldigt olika sätt 
hos olika patienter, konstaterade han.

Eftersom PROMs är viktiga vid rando-
miserade, kontrollerade studier och är re-
sponsivt, påverkar dess nivå utfallet – och 
bör därför tas hänsyn till i treat-to-target 
strategier.

– PROMs är viktiga för bedömningen av 
sjukdomsbördan och för jämförande ana-
lyser.

Att mäta nytta är även viktigt för att 
kunna göra analyser av kostnadseffekti-
vitet. Tore påpekade även att patienters 
inflytande när det gäller att ta fram nya 
PROMs är absolut nödvändigt.

– Så jag tror att elektronisk inrapporte-
ring – så som den har beskrivits av de två 
föregående talarna – är framtiden, avslu-
tade han.

Studie på tonsillär mikrobiota vid RA
Professor Zhan-guo Li, Kina, presentera-
des av Lars Klareskog som grundaren av 
mötet IFRA. Zhan-guo var den sista tala-
ren i Stockholm, och han inledde sitt före-
drag med att hälsa alla välkomna till nästa 
års IFRA – det tionde i ordningen – som 
hålls i Peking den 14:e - 16.e september 
2018.

Han presenterade en studie som funnit 
att dysbios i tonsillernas mikrobiota är as-
socierad med RA.

Hypotesen bakom studien var att en 
förändrad tonsillär mikrobiota leder till 
förändringar i mukosans immunitet, som 

Zhan-guo Li. Lars Klareskog.

i sin tur leder till autoimmunt svar – som 
kan leda till RA.

I studien hade man funnit att det råder 
en reducerad diversitet avseende arter i 
tonsillär mikrobiota vid RA. Denna dysbi-
os leder till störningar i den ekologiska ba-
lansen och i slutändan till immunsjukdom.

– Våra resultat innebär den första evi-
densen för en dysbios i tonsillär mikrobi-
ota vid RA. Det finns tonsillära mikrober 
som är associerade med immunsvar vid 
RA, berättade Zhan-guo.  

Dessutom hade studien visat att denna 
dysbios kommunicerar med annan mikro-
biota – i munnen, i lungorna och i tarmen.

Inför den sista paneldebatten, påmin-
de Lars Klareskog om att han vid mötets 
öppnande hade sagt att vi måste samarbe-
ta internationellt för att förbättra omhän-
dertagandet av RA – och slutligen kunna 
bota RA. Han underströk att industrins 
samverkan är central.

– Representanter från industrin har 
också varit här på mötet – som vetenskap-
liga kollegor – vilket jag gläder mig åt. 
Därför är även de inbjudna att sitta med 
på scenen.

Den sista debatten spände över vad 
som framkommit under IFRA 2017, och 
när den var över var också mötet till ända.

PER LUNDBLAD
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Til Legeforeningens fagmedisinske foreninger og spesialforeninger:

Nå kommer kompetanseområdet i 
smertemedisin!

Bakgrunn
Langvarige smerter er et utbredt helsepro-
blem. I flere norske epidemiologiske stu-
dier rapporterer 25 - 30 % av den voksne 
befolkningen at de har langvarige smer-
ter. Langvarige smerter er sterkt assosi-
ert med redusert arbeidsfunksjon, og er i 
dag den hyppigste årsaken til langtidssy-
kefravær og uførhet i Norge. Muskel- og 
skjelettlidelser var hoveddiagnosen i vel 
40 prosent av sykefraværsdagene i årene 
2009 og 2013. Smerter opplevd fra mus-
kel-skjelettapparatet dominerer og den 
alt overveiende del av den medisinske 
behandling håndteres i primærhelsetje-
nesten. En del kroniske sykdommer som 
kreft, leddgikt og artrose er ofte assosiert 
med smerter, men forekomsten av lang-
varige smerter er langt høyere enn pre-
valensen av de definerte, smertegivende 
kroniske sykdommer. Hos eldre utgjør 
smerter en spesiell utfordring. Antallet 
personer over 67 år i Norge vil de neste 20 
år øke med 50 %, og forekomsten av ska-
der, sykdommer og smertetilstander øker 
med stigende alder. Langvarige smerter 
forekommer hos mer enn 50 % av hjem-
meboende eldre og hos 60-80 % av dem 
som bor i sykehjem. 

De aller fleste pasienter med akutte 
smerter som en del av en pågående syk-
dom behandles av allmennmedisiner eller 
en organspesialist. Disse får vanligvis ikke 
behandling ved en tverrfaglig Smertekli-
nikk eller Smertesenter, og det er derfor 
behov for allmennleger og organspesialis-
ter med god kunnskap om smerte, smer-
tens funksjon, konsekvens og behandling. 

Vedvarende smerte etter at den akutte 
fase er over kan ha andre og mer sammen-
satte årsaker enn vevskade og er vanskeli-
gere å håndtere, både for leger og pasient. 
Manglende forståelse for dette kan føre til 
en lang og hensiktsløs søken etter forklaring 
eller en løsning som skal fjerne smerten.

Kommunikasjonen mellom de ulike en-
heter i helsetjenesten er i dag mangelfull 
og pasienter med langvarige smerter mø-
ter ulike forklaringsmodeller med hensyn 
til årsaker og forslag til utredning og be-

handling. Dette fører i mange tilfelle til 
misfornøyde pasienter og et unødvendig 
forbruk av helseressursene. 

Kompetanseområdet i smertemedisin
Fagområdet langvarige smerter angår så-
ledes de aller fleste medisinske spesia-
liteter og bygger på kunnskap fra mange 
områder. Økt kunnskap og kompetanse 
innen smertemedisin er ønskelig over alt i 
helsetjenesten. 

Kompetanseområdet i smertemedisin 
ble vedtatt av Landsstyret i mai 2016. De 
endelige reglene ble vedtatt av Sentralsty-
ret i 2017, sakkyndig utvalg oppnevnt vå-
ren 2017 og nå starter vi opp arbeidet med 
å utvikle utdanningsprogrammet. 

Kravene til utdannelse og kompetanse, 
ligger sammen med søknadskjemaer for 
godkjenning, både i henhold til godkjen-
nelse etter etableringsregler og de ende-
lige reglene, på legeforeningens nettsider: 

https://legeforeningen.no/Utdanning/
Kompetanseomrader/Kompetanseomra-
de-i-smertemedisin/ 

Kravene omfatter både teoretisk kunn-
skap og praktisk erfaring. Siden kolleger i 
ulike deler av helsetjenesten har en svært 
varierende arbeidssituasjon, er det lagt 
opp til en felles grunnleggende kjerne av 
kunnskap og med stor valgfrihet med hen-
syn til spesialkompetanse og ulike måter 
å tilegne seg praktisk erfaring. Felles er at 
det legges stor vekt på både på tverrmedi-
sinsk og tverrfaglig tilnærming. 

Sentralstyret har oppnevnt en Sakkyn-
dig komite som har fått i oppdrag å etablere 
kursvirksomhet for kolleger som ønsker å 
tilegne seg kunnskap om smerte. Flere av 
de obligatoriske kursene vil bli arrangert 
som tverrfaglige kurs sammen med UiO/
Høyskolen i Sør Øst Norge, Høyskolen i 
Oslo og Akershus og NTNU.

Vi oppfordrer alle instanser i Legefore-
ningen til å spre informasjon om det nye 
kompetanseområdet i smertemedisin og 
å oppfordre sine kolleger til å sette seg 
inn i muligheten for å oppdatere egen og 
dermed også avdelingens/legekontorets 
kunnskaper på dette området.

HILSEN STYRET
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Kompetanseområde i smertemedisin  
Obligatorisk kurs nr 1 
 
Smertefysiologi/patofysiologi, definisjoner, terminologi og basal farmakologi 
22 undervisningstimer 
 
 
Dag 1: Basal smertefysiologi og patofysiologi. Diagnostikk og behandling av 
nevropatisk smerte 
Læringsmål: Tilstrekkelig kunnskap om hva man for tiden kjenner til om nevrofysiologi som 
grunnlag for samspillet mellom biologiske og psykososiale mekanismer ved smertetilstander 
med vekt på de langvarige tilstandene  
Tid Tittel Innhold Foreleser 
10.00-10.15 Velkommen Formål, plan, praktiske 

opplysning 
Presentasjon ved 
Hansson/Rygh 

10.15-11.00 Smerte som en bio-
psyko-sosio-
økonomisk prosess 
 

Interaksjoner 
kropp/tanke/følelser. 
Kontekstens betydning, narrativ 
vs leting etter organårsak. 
Shoppe mellom forskjellige 
spesialiteter/leger. Tilstrekkelig 
utredet når det ikke kan tilbys 
noen kurativ behandling. 

Forelesning 
Borrik Schjødt 

11.00-11.15 ICD- 11 Struktur og inndeling. 
Tankegangen bak det nye 
klassifikasjonssystemet 

Forelesning  
Per Hansson 

11.30-12.15 Smertefysiologi ved 
akutt somatisk 
smerte 

Perifere og sentrale nevroner, 
CNS aktivering, plastisitet, 
sensitisering, facilitering, 
inhibisjon, kognitive aspekter. 

Forelesning  
Lars Jørgen Rygh 

12.15-13.00 Lunsj   
13.00-14.00 Patofysiologiske 

smertemekanismer 
Hva skjer fysiologisk ved 
smerte? 

Forelesning  
Per Hansson 

14.00-14.15  Pause   
14.15-15.00 Diagnostikk og 

behandling av 
nevropatisk smerte  

Anamnese, smertetegning, verdi 
av algoritme, aktuelle 
supplerende undersøkelser 
nevrofysiologiske tester, IENFD, 
QST, MR, blodprøver, 
spinalvæske etc. 

Forelesning 
illustrert med 
kasuistikk 
Per Hansson 

15.00-15.15 Pause   

15.15-16.00 Smerte og genetikk Genetiske aspekter for utvikling 
av smerte 

Forelesning 
Johan Anker Zwart 
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Dag 2: Fortsettelse av nevropatisk smerte. Kronisk smerte, mekanismer, 
diagnose og behandling. 
Kasuistikker med ulike ICD-11 diagnoser. 
Læringsmål: Kunne gjøre rede for forekomst og mekanismer for utvikling av kronisk smerte og 
håndtering/behandling av ulike former for langvarig smerte med vekt på 
primærhelsetjenestens muligheter. 

Tid Tittel Innhold Foreleser 
08.00-08.30 Kronisk smerte: 

Epidemiologi 
Er de høye tallene for kronisk 
smerte reelle? 
Metodeproblemer. Hva 
representerer det pasienten 
beskriver som smerte? 

Forelesning  
Harald Breivik 
 

08.30-09.30  Sensibilitets 
undersøkelse 

Teori og praksis Forelesning med 
demonstrasjon av 
klinisk undersøkelse 
Per Hansson 

09.30-09.45 Pause   
09.45-10.40 
 

Sentral nevropatisk 
smerte 

Diagnostikk, behandling og 
mekanismer i den utstrekning 
vi kjenner dem 
 

Forelesning 
illustrert med post-
stroke kasuistikk  
Per Hansson 

10.40-10.55 Pause   
10.55-11.40 Postoperativ 

nevropatisk smerte  
Med og uten autonom 
dysfunksjon, inklusive begrepet 
CRPS type 2 

Forelesning, 
gruppearbeide om 
utvalgte  
ICD-11 diagnoser og 
plenumdiskusjon 
Per Hansson 

11.40-12.25 Akutt, subakutt og 
kronisk 
nociceptiv/inflammat
orisk smerte  

Hvorfor og hvordan? 
Mekanismer, risiko- og 
vedlikeholdsfaktorer. 
Kan kronisitet forebygges? 

Forelesning 
Audun Stubhaug 
 

12.25-13.10 Lunsj   
13.10-14.10 CRPS type 1.  

 
Diagnostiske kriterier 
(Budapest). Klinisk bilde og 
behandling.  

Kasuistikk 
Rygh  
 

14.10-15.10 Langvarige 
hodepine-tilstander  

Medikamentutløst - og 
blandingshodepine 
Mekanismer, diagnostikk og 
behandling. Når bør det 
henvises til nevrolog? 

Forelesning 
Espen Kristoffersen  
 

15.10-15.30 Pause   
15.30-16.30 Kasuistikk:  

Post stroke, 
ryggmargskade, MS 

Smertemekanismer, 
diagnostikk og 
behandlingsforslag 

Gruppearbeid og 
plenumsdiskusjon  
Kursledere 
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Dag 3: Farmakologi  
Læringsmål: Kjenne til indikasjon, effekt, bivirkninger og farer ved de medikamentene som 
er i bruk i smertemedisin og litt om fremtidsmuligheter 
Tid Tittel Innhold Foreleser 
08.30-09.00 
 
 
 
 

En oversikt over klinisk 
bruk av medikamenter 
ved forskjellige former for 
smerte 
 

Virkningsmekanismer og 
evidens for effekt av 
medikamenter/grupper vi 
benytter ved 
smertebehandling 

Forelesning 
Aslak Johansen 
 
 
 

09.00-10.00 Klinisk farmakologi for 
analgetika, antiepileptika, 
antidepressiva, hypnotika, 
med interaksjoner og 
genetiske aspekter 

Farmakodynamikk- og 
kinetikk samt betydning av 
genetiske variasjoner for 
effekt og interaksjoner 

Forelesning 
Espen Molden 

10.00-10.20 Pause   
10.20-10.35 Mekanismebasert 

smertebehandling 
 – en utopi?  

Kan behandling kobles til 
mekanismer? 

Forelesning  
Per Hansson 

10.35-12.00 Farmakologisk behandling 
av akutt og kronisk 
nociceptiv/inflammatorisk 
smerte, langvarig 
idiopatisk 
smerte/«Primary pain» 

Hvordan behandle de 
forskjellige smertetypene? 

Forelesning med 
Kasuistikker  
Audun Stubhaug 
 

12.00-12.45  Lunsj   
12.45-13.15  Cannabinoider 

 
Hvilken evidens for effekt og 
fare, hvilke muligheter. 

Forelesning 
Audun Stubhaug 

13.15-13.45 Utfordringer ved langvarig 
bruk av opioider 

Toleranse, avhengighet, 
forbruksmønstre, «narcotic 
bowel syndrome»/OIBD, 
hormonelle effekter, 
retningslinjer, førerkort 

Forelesning 
Audun Stubhaug 

13.45-14.15 Opioider ved langvarig 
ikke-kreft-relatert smerte; 
Er det indikasjon? 

Langtidseffekter, 
korttids/langtidsvirkende 
opioider, infusjoner 

Forelesning 
Harald Breivik 
 

14.15-14.30 Pause   
15.00-15.30  Interaksjoner og 

polyfarmasi  
Inkl. serotonergt syndrom. 
Cholinergiga og 
anticholinergika. 
Interaksjoner mellom de 4 
store gruppene 

Forelesning 
Harald Breivik 
 

15.30-15.45 Oppsummering 
Evaluering av kurset 

 Kursledere 
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Abstrakts NRF Julemøte 2017

Formål
Sammenligne forekomst av preeklampsi og prematur fødsel hos 
kvinner med inaktiv systemisk lupus erythematosus (SLE), aktiv 
SLE og normale kontroller.

Metode
Vi koblet data fra RevNatus og Medisinsk fødselsregister (MFR). 
RevNatus er et landsdekkende register som inkluderer og følger 
opp kvinner med revmatisk inflammatorisk sykdom prospektivt 
før, under og etter svangerskap. Det ble opprettet i 2006, og ad-
ministreres av Nasjonal Kompetansetjeneste for svangerskap og 
revmatiske sykdommer (NKSR). Kvinner over 18 år rekrutteres 
og følges opp i hvert trimester og 6 uker, 6 og 12 mnd etter fød-
sel. Single fødsler hvor mor ikke hadde revmatisk inflammato-
risk sykdom registrert 2006 – 2014 i MFR utgjorde kontrollene 
(n = 498 849). Single fødsler hos kvinner med diagnosen SLE i 
MFR som var inkludert i RevNatus utgjorde pasientgruppen (n 
= 180). Sykdomsaktivitet ble registrert med lupus activity index 
in pregnancy (LAI-P). Kvinner med inaktiv sykdom, kvinner med 

Forekomst av preeklampsi og prematur fødsel hos kvinner med systemisk lupus erythematosus 
sammenlignet med kontroller. Betydningen av sykdomsaktivitet.

Carina Skorpen

Carina Skorpen

Formål
Sammenligne fødselvekt hos barn av kvinner med inaktiv sys-
temisk lupus erythematosus (SLE), aktiv SLE og normale kon-
troller.

Metode
Vi koblet data fra RevNatus og Medisinsk fødselsregister (MFR). 
RevNatus er et landsdekkende register som inkluderer og føl-
ger opp kvinner med revmatisk inflammatorisk sykdom prospek-
tivt før, under og etter svangerskap. Det ble opprettet i 2006, og 
administreres av Nasjonal Kompetansetjeneste for svangerskap 
og revmatiske sykdommer (NKSR). Kvinner over 18 år rekrut-
teres og følges opp i hvert trimester og 6 uker, 6 og 12 mnd etter 
fødsel. Single fødsler hvor mor ikke hadde revmatisk inflamma-
torisk sykdom registrert 2006 – 2014 i MFR utgjorde kontroll-
gruppen (n = 498 849). Single fødsler hos kvinner med diagnosen 
SLE i MFR som var inkludert i RevNatus utgjorde pasientgrup-
pen (n = 180). Sykdomsaktivitet ble registrert med lupus activity 
index in pregnancy (LAI-P). Fødselsvekt justert for gestasjons-
alder og kjønn ble kalkulert (z-score). Kvinner med inaktiv syk-
dom, kvinner med aktiv sykdom og kontroller ble sammenlignet 
ved ANOVA.

Fødselvekt justert for gestasjonsalder og kjønn hos barn av kvinner med systemisk lupus erythe-
matosus sammenlignet med normale kontroller. Betydningen av sykdomsaktivitet.

aktiv sykdom og kontroller ble sammenlignet i logistisk regre-
sjonsanalyse.

Resultat
Kvinner med SLE hadde signifikant høyere odds for preeklampsi 
og prematur fødsel enn kontroller. Forekomsten av preeklampsi 
var ikke økt hos kvinner med inaktiv sykdom sammenlignet med 
kontroller, men derimot hos de med aktiv sykdom (OR 2.57). Ak-
tiv sykdom viste høyere odds for preeklampsi (OR 3.38) enn in-
aktiv sykdom. Prematur fødsel var hyppigere hos både de med 
inaktiv (OR 2.57) og aktiv sykdom (OR 8.66) sammenlignet med 
kontroller, med høyere forekomst (OR 3.36) hos de med aktiv syk-
dom sammenlignet med ved inaktiv sykdom. 

Konklusjon
Kvinner med SLE har høyere odds for preeklampsi og prematur 
fødsel enn populasjons-kontroller, og aktiv sykdom aksentuerer 
denne risikoen.

Resultat
Kvinner med SLE hadde signifikant lavere z-score sammenlignet 
med kontroller, og dette ble vist både hos de med inaktiv sykdom 
og aktiv sykdom. Det var ingen forskjell ved inaktiv eller aktiv 
sykdom. Det var også en signifikant høyere forekomst av små for 
gestasjonsalder (SGA) i pasientgruppen sammenlignet med kon-
troller, både hos de med inaktiv sykdom og de med aktiv sykdom. 

Konklusjon
Kvinner med SLE føder barn med lavere fødselsvekt, også etter 
justering for gestasjonsalder og kjønn, sammenlignet med nor-
male kontroller. Det var ingen forskjell mellom de med inaktiv 
og aktiv sykdom.
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vind Midtvedt1, Torhild Garen1, Arne Andreassen2, Einar Gude?, Svend 
Aakhus3, Øyvind Molberg1,4, Klaus Murbræch2, Anna-Maria Hoffmann-
Vold1.
1Department of Rheumatology, Oslo University Hospital, Rikshospita-
let, Oslo, Norway, 2Department of Cardiology, Oslo University Hospital, 
Rikshospitalet, Oslo, Norway, 3Department of Circulation and Medical 
Imaging, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, 
Norway, 4Institute of Clinical Medicine, University of Oslo.

Background
Pulmonary arterial hypertension (PAH) is one of the leading cau-
ses of death in systemic sclerosis (SSc). Annual echocardiograms 
(echo) are recommended to detect PAH at an early stage, poten-
tially improving outcome. We aimed to evaluate the potential of 
baseline echo parameters to predict PAH progression and all-
cause mortality.

Methods
The study cohort included all SSc patients from the prospective 
Oslo University Hospital (OUH) cohort who had an evaluable 
baseline protocol echo performed between 2003 and 2016. This 
echo was analyzed regarding left- and right-sided systolic and di-
astolic function. Right heart catheterization (RHC) was perfor-
med in patients suspected of PH. PAH diagnosis was made by an 
experienced cardiologist with mean pulmonary artery pressure 
≥ 25 mmHg, pulmonary capillary wedge pressure <15mmHg, sta-
ble forced vital capacity >70% and <10% lung fibrosis on HRCT. 

Prediction of all-cause mortality and pulmonary hypertension (PAH) progression in systemic 
sclerosis (SSc), an echocardiography study

Vital status was available for all patients and PAH progression, 
defined by occurrence of new PAH related events were calcula-
ted. Cox regression analyzes were conducted.

Results
In total, 337 SSc patients with baseline echo were included. RHC 
was conducted in 149 (44.2%) patients and 48 (14.2%) were di-
agnosed with PAH; of those, 34 patients showed PAH progres-
sion. Demographic and clinical characteristics are summarized 
in Table 1. Significant results from univariable and multivariable 
cox analyses of death are shown in Table 2, and for PAH progres-
sion in Table 3. In the final cox regression model for death, age 
(HR 1.06, 1.03-1.10 95%CI , p<0.001), DLCO (HR 0.97, 0.96-0.98 
95%CI , p=0.001), pericardial effusion (HR 2.24, 1.37-3.63 95%CI , 
p<0.001), left atrium area (HR 1.07, 1.01-1.14 95% CI, p=0.024) and 
tricuspid annular plane systolic excursion (TAPSE) (HR 0.38, 
0.19-0.74 95% CI , p=0.004) were associated (c-index 0.82). PAH 
progression was associated with age (HR 1.06, 1.02-1.11 95% CI, 
p=0.005), DLCO (HR 0.97, 0.95-0.99 95% CI, p=0.002), and right 
atrium area (HR 1.17, 1.10-1.25 95% CI, p<0.001) (c-index 0.86).

Conclusion
In our large and unselected SSc cohort, impaired baseline right 
heart function, but not left ventricular systolic or diastolic para-
meters, was predictive for both death and PAH progression. Echo 
may serve as a tool to stratify patients at risk for PAH and death.

Guro L Goll, Kristin K Jørgensen, Joe Sexton, Inge C Olsen, Nils Bol-
stad, Merete Lorentzen, Espen A Haavardsholm, Cato Mørk, Jørgen 
Jahnsen, Tore K Kvien*
 
Introduction
TNF-inhibitors (TNFi) have improved treatment of rheumatoid 
arthritis (RA), spondyloarthritis (SpA), psoriatic arthritis (PsA) , 
Crohn’s disease (CD), ulcerative colitis (UC), and chronic plaque 
psoriasis (Ps). The NOR-SWITCH study was funded by the Nor-
wegian government to investigate if switching from originator 
infliximab (Remicade®, INX) to CT-P13 (biosimilar infliximab, 
Remsima®) is safe . 

Aims & Methods
The study was designed as a 52-week randomized, double-blind, 
non-inferiority, phase IV trial with a 26 week open label exten-
sion in which all patients received CT-P13. Adult patients with 
a diagnosis of RA, SpA, PsA ,CD, UC, or Ps on stable treatment 
with originator infliximab were randomized 1:1 to either con-
tinued INX or switch to CT-P13 treatment in the main study 1. 
Patients on CT-P13 throughout the 78-week study period (main-
tenance group) and patients switched to CT-P13 at week 52 
(switch group) were assessed for treatment efficacy, safety and 
immunogenicity. The primary endpoint was disease worsening 
during follow-up according to disease-specific composite meas-
ures and/or a consensus between investigator and patient lead-

ing to major change in treatment1. Exploratory subgroup analyses 
were performed to examine disease worsening within each of 
the six diagnoses. The primary endpoint was analysed using lo-
gistic regression, adjusted for diagnosis and treatment duration 
at baseline. 

Results 
Between October 2014 and July 2016, 481 patients (INX 241, CT-
P13 240, Full Analysis Set, FAS) were randomized, received treat-
ment and were followed for 52 weeks. Results from the main trial 
showed that CT-P13 is non-inferior to continued treatment with 
originator infliximab1. 380 patients entered the extension phase 
of the trial. The main demographic and baseline (52w) charac-
teristics of the extension study population are shown in the ta-
ble. Disease worsening occurred in 16.8% and 11.6 % of patients 
in the maintenance and switch arms, respectively (Per Protocol 
Set, PPS). The frequency of disease worsening in each specific 
diagnosis is shown in the table (exploratory analyses). Changes 
in the generic disease variables and disease specific composite 
measures were similar in both arms (table). During the extension 
study, 3/197 (1,5%) and 5/183 (2,7%) patients in the maintenance 
and switch groups (FAS), respectively, developed anti-drug an-
tibodies (ADAb). Trough drug levels and the frequencies of re-
ported adverse events were comparable between the two groups 
(data not shown). 

Long-term safety and efficacy of biosimilar infliximab (CT-P13) after switching from originator
infliximab Results from the 26-week open label extension of a Norwegian randomized trial
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Conclusion
The open-label extension of the NOR-SWITCH trial did not 
show any difference between patients who maintained CT-P13 
vs patients who switched from INX to CT-P13.

S. O. Hetlevik* 1, T. M. Aaløkken2, M. B. Lund3, B. Flatø1, E. B. Nordal4, 
M. Rygg5, V. Lilleby1

1Rheumatology, 2Radiology, 3Respiratory medicine, OSLO UNIVERSITY 
HOSPITAL , Oslo, 4Pediatrics, University hospital of North Norway, Tromsø, 
5Pediatrics, St. Olavs University Hospital, Trondheim, Norway

Background
Pulmonary manifestations in mixed connective tissue disease 
(MCTD) are common and a major cause of morbidity and morta-
lity [1]. Data on lung involvement in patients with juvenile onset 
MCTD (JMCTD) are scarce.

Objectives
The aim of this study was 1) to compare pulmonary function ab-
normalities in a nationwide representative Norwegian JMCTD 
cohort with that of matched controls, 2) investigate occurrence of 
interstitial lung disease (ILD) in JMCTD and 3) to evaluate pos-
sible associations between pulmonary findings and disease rela-
ted variables.

Methods
Inclusion criteria were fulfillment of the Kasukawa or Alarcon-
Segovia criteria and symptom-onset before 18 years. The control 
group was randomly drawn from the national population regis-
ter, after matching for age and gender. Fifty-two patients with 
JMCTD were examined after mean disease duration 16.2 years, 
44 (85%) were female. Patients and controls performed pulmo-
nary function tests (PFT) and a 6 min walk test (6MWT). The pa-
tients had a high-resolution CT (HRCT) of the lungs.

H. Fretheim 1, Ø. Midtvedt 1, E. Volkmann 2, T. Garen 1, M.B. Lund 1, T. 
Aaløkken 1, Ø. Molberg 1, A.-M. Hoffmann-Vold
1Oslo University Hospital, Oslo, Norway; 2UCLA, Los Angeles, United States

Background
Systemic sclerosis (SSc) is a serious disease with high risk of in-
terstitial lung disease (ILD); a feared complication with poor 
prognosis. The SLS 21 supported the clinical effectiveness of My-
cophenolate Mofetil (MMF) and Cyclophosphamide (Cyc).

Objectives
Evaluate the effect of MMF and Cyc on SSc-ILD in a population 
based cohort.

*on behalf of the Nor-Switch study group

1 Jørgensen KK, Olsen IC, Goll GL et al. Switching from originator infliximab 
to biosimilar CT-P13 compared to maintained treatment with originator in-
fliximab (NOR-SWITCH): a 52-week randomised double-blind non-inferi-
ority trial. Lancet, 2017 Jun10;389 (10086):2304-2316. Epub 2017 May11.

Pulmonary manifestations in juvenile onset mixed connective tissue disease after longterm 
disease duration – a norwegian case-control study

Results
Abnormal PFT were found in 24 patients (46%) and in 12 con-
trols (23%) (p=0.01) (table 1). More patients than controls had 
abnormal FVC (11 patients and 0 controls, p <0.01) and FEV1 (12 
patients and 2 controls, p<0.01). Diffusing capacity for carbon 
monoxide adjusted for alveolar volume was abnormal in 12 pa-
tients and 8 controls (p=0.34). One patient and 3 controls had 
a pathological FEV1/FVC (less than 70% of predicted, p 0.62). 
HRCT showed ILD in 15 patients (29%). The extent of lung pa-
renchyma involved was median 2% (range 1-75) in the patients 
with ILD. Two patients had more than 20% of lung parenchyma 
involved (graph 1). The most common abnormalities were reti-
cular patterns, being present in 13 patients (25%). 2 patients (4%) 
had ground glass attenuation.We could not find correlations bet-
ween the extent of ILD and PFT or 6MWT. There were no signi-
ficant differences in PFT values or other disease related variables 
between the patients with and without ILD.

Conclusions
Patients with JMCTD had significantly reduced pulmonary func-
tion after mean 16.2 years disease duration compared to matched 
controls. However, overall lung function was only moderately re-
duced. The occurrence of ILD assessed with HRCT was 29%, but 
the majority of patients with ILD had mild disease. To our know-
ledge, this is the first systematic case-control study of pulmonary 
manifestations in JMCTD.

References
1 Gunnarsson R, Aalokken TM, Molberg O, et al. Prevalence and severity of 

interstitial lung disease in mixed connective tissue disease: a nationwide, 
cross-sectional study. Ann Rheum Dis 2012;71:1966-72.

Methods
All SSc patients at Oslo University Hospital (OUH) are inclu-
ded in an prospective, observational SSc cohort. All patients are 
followed annually by rheumatologists and data are recorded 
in the Norwegian systemic connective tissue disease registry 
(NOSVAR). Here, we assessed patients diagnosed after the year 
2000 (n=433). Longitudinal pulmonary function tests (PFTs), 
HRCT lung image results, pulmonary hypertension (PH), clinical 
and demographic data, antibodies and vital status were obtained 
from NOSVAR. Outcome measures were vital status in Decem-
ber 2016, extent of fibrosis measured on HRCT, FVC and DLCO 
development.

Mycophenolate mofetil versus cyclophosphamide in sclerodermarelated interstitial lung disease 
in a real life scenario
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Results
Among 262 patients with complete data on treatment and ILD, 21 
(8%) patients received treatment with Cyc, 14 (5.3%) with MMF 
and 17 (6.5%) with combination therapy of MMF and Cyc. 55.7% 
of patients did not receive any treatment for ILD. Baseline cha-
racteristics, lung fibrosis and function did not differ significantly 
between the MMF and Cyc (Table 1). Patients treated with Cyc 
show a trend of higher mortality. Treatment with Cyc resulted 
in a significant improvement of lung fibrosis; whereas treatment 
with MMF resulted in significant progression in lung fibrosis 
(-1.3% (SD 9.3) and 7.5% (SD 11.1), p=0.024) (Table 1). MMF treat-
ment showed a significant improvement in the DLCO% (1.8% [SD 
4.6]); whereas Cyc had a significant decline in the DLCO% (-2.1% 

[SD 3.5], p=0.14). Less patients treated with MMF developed PH 
compared with Cyc treatment (1[7.7%] compared to 8[42.1%], 
p=0.038) (Table 1).

Conclusions
Preliminary data from our population based cohort indicate that 
in a real-life scenario treatment effects of Cyc and MMF appear 
comparable to randomized clinical trials, but there are some po-
tentially important nuances. Cyc seems to halt fibrosis progressi-
on, but toxicity is a major concern, while MMF could have effects 
on DLCO decline and the development of PH.
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Background
Mortality in systemic sclerosis (SSc) has predominantly been as-
sessed in tertiary referral cohorts where referral bias is unavoida-
ble. We aimed to assess survival, causes of deaths and predictors 
of mortality, using the unique nationwide Norwegian SSc (Nor-
SSc) cohort.

Methods
Nor-SSc included all adult patients resident in Norway who were; 
(A) registered with ICD-10 code M34 (SSc) in a public hospital 
database between January 2000 and March 2017 (B) had a cli-
nical SSc diagnosis verified by a rheumatologist and (C) met the 
1980 ACR and/or 2013 ACR/EULAR classification criteria for 
SSc. Baseline clinical data and vital status were available in all 
patients, and clinical follow-up data in 70% of patients. We obtai-
ned causes of death from death certificates and validated this in-
formation by chart review. Factors predicting fatal outcome were 
assessed by Cox regression analyses with two models; one that 
included baseline characteristics, and one that included disease 
progression parameters.

Results
Nor-SSc included 969 patients. Mean age at disease onset was 
49 years, 84% of patients were female and 78% had limited cuta-
neous SSc. 248(25.6%) died during the observation period. The 

Assessing survival, causes of deaths and predictors of mortality in systemic sclerosis; results 
from a complete, nationwide cohort

overall 5-and 10-year survival estimates in the total Nor-SSc co-
hort were 90% and 79%; with reduced survival in patients with 
pulmonary arterial hypertension(PAH) (74% and 51%), and seve-
re interstitial lung disease (ILD) marked by lung fibrosis extent 
>10% on CT (85% and 58%). Cause of death was related to SSc in 
37%. The major causes of death related to SSc were ILD(44%), 
PAH(20%), and gastrointestinal complications(16%). The follo-
wing baseline characteristics predicted mortality in univariable 
Cox analyses; age at diagnosis, male gender, diffuse cutaneous 
SSc(dcSSc), anti-topoisomerase antibody (ATA), NT-proBNP, 
systolic pulmonary arterial pressure (sPAP) on echocardiogram, 
FVC%, DLCO%, NYHA class, lung fibrosis%, modified Rodnan 
skin score (mRSS), GAVE, 6-minutes’ walk test (6MWT) and ob-
stipation. The final multivariable model included age at diagnosis 
(HR 1.11,CI95%1.08-1.14,p<0.000), males (HR 2.03,CI95%1.07-
3.84,p=0.030), sPAP(HR 1.02,95%CI1.01-1.03,p<0.001), 
lung fibrosis%(HR 1.02,95%CI1.01-1.04p=0.012), mRSS(HR 
1.05,95%CI1.03-1.08,p<0.001) and 6MWT(HR 0.99,95%CI0.99-
0.99,p<0.001) at baseline (C-index 0.86). Disease progression pa-
rameters predicting mortality in univariable analyses included 
the following new onset variables: lung fibrosis>10%, FVC<70%, 
DLCO<60%, sPAP>40mmHg and NT-proBNP>60 pmol/L. In the 
final multivariable cox model, we found that age at diagnosis(HR 
1.1,P=0.000,95%CI1.06-1.15.), new onset fibrosis>10%(HR 3.2, 
95%CI1.03-10.06,p=0.045) and FVC<70%(HR 3.6,95%CI1.03-
12.88,p=0.045) predicted mortality (C-index 0.82).

Conclusion
Results from the nationwide Nor-SSc cohort confirm that survi-
val is reduced in SSc, with PAH and ILD as major causes. Predic-
tion models suggest that mortality risk is mainly determined by 
baseline characteristics, but also influenced by disease progres-
sion parameters.
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Backgroud
The prevalence of osteoporosis is higher among patients suffe-
ring a distal radius fracture than in healthy controls [1]. Celiac 
disease (CD) is associated with low bone mineral density [2], and 
overall findings indicate an increases risk of fracture in CD pa-
tients [3, 4]. This study is to our knowledge the first case control 
study investigating whether there is a higher prevalence of CD 
in adult patients suffering a peripheral fracture (distal radius or 
ankle) than in healthy age- and sex matched controls.

Main objective
To investigate if patients with a recent fracture of the distal radi-
us or ankle have a higher risk of having CD than healthy controls.
 
Methods
400 consecutive patients over the age of 40 with acute distal ra-
dius fracture (n=293) or ankle fracture (n=107) were included in a 

case control study by referral from the orthopedic department at 
Forde General Hospital, Norway.  The controls were 197 age- and 
sex- matched subjects from Sogn and Fjordane County identified 
from the National Population Registry, with no previous fracture 
history. BMD of the hips and spine was measured and history of 
previous fracture, comorbidities, medication, life-style factors, 
body mass index (BMI) and nutritional factors were registered. 
Serum analysis to detect secondary osteoporosis including IgA 
tissue transglutaminase was performed.  

Conclusions
The prevalence of celiac disease was in preliminary analyses 
not significantly higher among persons suffering a distal frac-
ture (3.5%) than among healthy age- and sex- matched controls 
(2.8%). Osteoporosis and low Vitamin D levels are significant risk 
factors for distal radius fracture, but this is not the case with an-
kle fractures.

1. Oyen, J., et al., Osteoporosis as a risk factor for distal radial fractures: a case-
control study. J Bone Joint Surg Am, 2011. 93(4): p. 348-56.

2. Bianchi, M.L. and M.T. Bardella, Bone in celiac disease. Osteoporos Int, 2008. 
19(12): p. 1705-16.
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es on the prevalence of fractures in coeliac disease. Dig Liver Dis, 2008. 40(1): 
p. 46-53.

4. Hjelle, A.M., et al., Celiac disease and risk of fracture in adults--a review. Osteo-
poros Int, 2014. 25(6): p. 1667-76.
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Background/Purpose
Anti-citrullinated protein antibody (ACPA) reactivities can pre-
cede RA onset, and may be involved in the pathogenesis of the 
disease. We wanted to assess the prevalence of baseline ACPA 
reactivities in an inception cohort of early RA patients, including 
subgroups based on anti-CCP/RF status, and to compare the fin-
dings to healthy controls.

Methods
217 DMARD-naïve early RA patients from the ARCTIC trial (1) 
were analyzed. Radiographs were scored according to van der 
Heijde Sharp (vdHS) score. Anti-CCP status was analyzed by 
FEIA (positive if ≥10 IU/mL) and RF by ELISA (positive if ≥25 
IU/mL). ACPA titres (AU/ml) were considered positive if abo-
ve the 98-percentile of values in 619 non-RA subjects. Analysis 
of 13 ACPA reactivities targeting citrullinated peptides from fi-
brinogen, alpha-1 enolase, vimentin, fillagrin and histone was 
performed at baseline in patients and 94 controls (blood donors 

matched for age/gender/smoking), using a multiplex chip-based 
assay (2). Positivity and median number of ACPA reactivities in 
the subgroups were compared using Chi-square test and Mann-
Whitney U-test, respectively.

Results
Baseline characteristics are presented in the table. The median 
[IQR] number of antibody reactivities in all patients was 7[3,10], 
compared to 0[0,0] in controls (p<0.001, figure). The correspon-
ding numbers were 8[5,10] and 0[0,1] for the anti-CCP+ vs. an-
ti-CCP- patients (p<0.0001), 8[5,10] and 2[0,8] for the RF+ vs. 
RF- patients (p<0.001), and 8[6,10] and 0[0,1] for the anti-CCP+/
RF+ vs. the anti-CCP-/RF- (p<0.001) (table, figure). Positivity for 
ACPA reactivities was seen mainly in the anti-CCP+, RF+ and 
anti-CCP+/RF+ patients, but also occurred more frequently in 
the anti-CCP-, RF- and anti-CCP-/RF- patients than in controls 
(anti-CCP- vs controls p=0.002, RFvs controls p<0.001, and anti-
CCP-/RF- vs. controls p=0.035) (table).

Conclusion
Prevalence of ACPA reactivities differed in subgroups of 
DMARD-naïve early RA patients according to anti-CCP and RF 
status. In general, higher numbers of ACPA reactivities were 
seen in anti-CCP+ patients, but all RA subgroups, including an-
ti-CCP-, RF- and anti-CCP-/RFpatients, had higher prevalence 
of ACPA reactivities compared to healthy controls.

References
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Background/Purpose
Systemic sclerosis (SSc) is a major cause of pulmonary arterial 
hypertension (PAH). Murine models indicate key roles of che-
mokines CCL19/21 and their receptor CCR7 in lung inflammati-
on leading to PAH. We aimed to assess the chemokine CCL19/21 
axis in SSc-PAH. 

Methods
Sera from two independent prospective SSc cohorts including 
Oslo University Hospital (OUH, n=298) and Lund University 
Hospital (LU, n=28), idiopathic PAH (n=12) and controls (n=100) 
were analysed for CCL19/CCL21 by ELISA. Levels were defined 
as high or low using [mean + 2SD] in controls as cut-off. Risk 
stratification at time of PAH diagnosis was performed according 
to 2016 European Society of Cardiology guidelines. PAH related 
events were defined as; (a) PAH progression (b) end-stage PAH 
(c) hospitalization for PAH worsening and (d) all-cause morta-
lity. Cellular sources of CCL21 and CCR7 within SSc-PAH lung 
tisue were determined by immunohistochemistry. 

Results
CCL21 was higher in SSc than controls, and stable across time 
of PAH diagnosis. Clinical and demographics are shown in Ta-
ble 1. 129/298 SSc patients underwent RHC at OUH, 41 were di-
agnosed with PAH and 25 with PH-ILD; at LU 16 patients had 
PAH. PAH was more frequent in patients with high CCL21 (>0.4 
ng/ml) than low CCL21 (33.3% versus 5.3%, p<0.001) and higher 
than in PH-ILD and idiopathic PH (Figure 1). In multivariate 
analyses, CCL21 was associated with PAH (HR 5.1 95% CI 2.39-
10.76, p<0.001) and predictive for new onset PAH (HR 3.3, 95% 
CI 1.52-7.10, p=0.003). CCL21 was associated with occurrence 
of PAH related events (HR 4.7, 95%CI 2.12-10.46, p<0.001). Risk 
stratification at PAH diagnosis alone did not predict PAH related 
events, but when combined with CCL21 (HR 1.3, 95% C 1.03-1.60, 
p=0.027). Survival at 5- and 10-years differed between high and 
low CLL21 subsets (87% and 71% versus 96% and 91%, p<0.001). 
Main cellular sources of CCL21 in SSc-PAH lungs were vascular 
endothelial cells and circulating mononuclear cells (Figure 2), 
while CCR7 marked infiltrating vascular wall mononuclear cells. 

Conclusion
CCL21 appears as a promising marker for SSc-PAH risk predic-
tion and PAH progression. CCL21 may be part of a deregulated 
immune pathway linked to development of lung vascular dama-
ge in SSc.

Chemokine CCL21 as a potential serum biomarker for pulmonary arterial hypertension in
Systemic Sclerosis 

Augmented concentrations of CX3CL1 are associated with Progressive Interstitial Lung Disease 
in Systemic Sclerosis 
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Background
Systemic sclerosis (SSc) is a complex, immune-mediated disor-
der that carries high risk for progressive interstitial lung disease 
(ILD). CX3CL1 (Fractalkine) is expressed in lungs; and has the 
ability to act as an adhesion molecule as well as a potent chemo-
attractant of mononuclear cells via its interaction with CX3CR1. 
Here, we hypothesized that the CX3CL1/CX3CR1 axis could play 
an important role in the immune pathogenesis of SSc associa-
ted ILD. 

Objectives
(i) To explore CX3CL1 concentrations in lung homogenates from 
patients with SSc associated ILD at the time of lung transplant 
as compared to donor lung homogenates with no lung disease. 
(ii) To test whether CX3CL1 concentrations in serum differ bet-
ween patients with SSc and healthy controls. (iii) To assess as-
sociations between serum CX3CL1 and the development of SSc 
associated ILD. 

Methods
Lung tissue was collected at the time of lung transplantation from 
SSc (n=12) and donor lungs (n=12) at the University of California 
Los Angeles (UCLA). Concentrations of CX3CL1 in lung homo-
genates were determined by Luminex technology. Cellular sour-
ces of CX3CL1were assessed by immunohistochemistry (IHC). 
Sera from the prospective Oslo University Hospital (OUH) SSc 
cohort (n=240) and healthy blood donor controls (n=100) were 
analysed for CX3CL1 concentration by ELISA. Paired pulmonary 
function tests and HRCT images were obtained at baseline and 
follow-up. Non-parametric statistical analysis was performed via 
Kruskal-Wallis testing. Categorical data were analysed by Chi-
squared testing. Predictive values were analyzed by multivariate 
linear regression and cox regression. 

Results
Concentrations of CX3CL1 in lung homogenates and serum were 
increased in SSc compared to controls (Table 1). IHC demonstra-
ted a CX3CL1 co-localization with reactive type II pneumocytes, 
airway epithelial cells, and epithelial cells involved in bronchio-
lization as well as infiltrating mononuclear cells. Serum CX3CL1 
was significantly associated with anti-Topoisomerase I antibody 
(ATA) and extensive ILD, otherwise there was no associations 
regarding clinical findings or demographics (Table 1). Linear 
regression analyses showed associations between CX3CL1 and 
extent of lung fibrosis at follow up (Regression coefficient (B): �
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0.862, SE 0.412, p=0.038) when adjusting for age and gender. Cox 
regression analysis showed predictive associations of CX3CL1 
to extensive ILD (HR 1.43, 95% CI 1.02-1.26, p=0.017) and to Δ 
DLCO% decline >7.5% (HR 1.13, 95% CI 1.02-1.25, p=0.023). Ho-
wever, following further adjustment, including lung function pa-
rameters and autoantibodies, CX3CL1 was no longer significant.

Conclusions
We have demonstrated an association between elevated protein 
levels of CX3CL1 and progressive ILD in SSc and have shown 
that within the lungs, CX3CL1 are predominately co-localized 
with epithelia and infiltrating mononuclear cells. Augmented 
concentrations in the serum of SSc patients may be predictive 
of ILD.

Anna-Maria Hoffmann-Vold, Håvard Fretheim, Øyvind Midtvedt, Karin 
Kilian, Marianne Angelshaug, Asad Chaudhary, Ragnar Gunnarsson, 
Cathrine Brunborg, Torhild Garen, Arne K Andreassen, Einar Gude, Øy-
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Background/Purpose
The DETECT calculator has been freely available as a tool for 
earlier detection and diagnosis of pulmonary arterial hyperten-
sion (PAH) in systemic sclerosis (SSc) since 2014. Here, we ai-
med to evaluate its impact on PAH incidence rates, risk profile 
and functional class (FC) of patients at time of PAH diagnosis. 

Methods
The study cohort included all patients in the prospective Oslo 
University Hospital (OUH) SSc cohort who performed an inci-
dent right heart catheterization (RHC) from 2009 and onwards. 
We grouped the patients in an early cohort with RHC conduc-
ted in 2009-2013, and a DETECT cohort with RHC from 2014-17. 
PH diagnosis was made by an experienced cardiologist according 
to the updated ESC guidelines with mean (m) PAP ≥ 25 mmHg 
measured by RHC and borderline PH with a mPAP >19mmHg. 
Pre and post capillary PHT was defined by PCW above or below 
15 mmHg. Risk stratification at time of diagnosis was done using 
the low, intermediate and high risk grouping system suggested by 
ESC in 2016. Patients with ≥ 1 parameter of poor prognosis were 

considered at high risk and with ≥ 1 parameter of intermediate 
prognosis, at intermediate risk. 

Results
An incident RHC was available in 161 patients, 77 from the ear-
ly cohort and 84 from the DETECT cohort. Clinical and demo-
graphic characteristics are shown in Table 1. Absolute numbers 
of RHC, PAH and borderline PH cases in the years 2009-2017 
are shown in Figure 1. At the time of PAH diagnosis, 27% of the 
DETECT cohort were in the low risk group compared to 19% in 
the early cohort, while 27% and 47% respectively belonged in 
the high risk groups (p-value 0.219) (Figure 2). We also obser-
ved a trend towards lower functional class in the DETECT co-
hort (Figure 2). 

Conclusion
We show that the number of new PAH cases per year has been 
stable since 2009, with no apparent change following the intro-
duction of the DETECT algorithm. From 2014 and onwards, we 
observed a, not significant, increase in amount of newly diagno-
sed PAH cases with low risk group, and better functional class 
status. The total number of RHC increased from 2014 and on-
wards, with a concomitant increase in the number of borderline 

Frequencies of borderline pulmonary hypertension before and after the DETECT algorithm;
results from a prospective systemic sclerosis cohort 
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Background
Musculoskeletal disorders, including inflammatory arthritis (IA), 
are among the most common reasons for work disability and sick 
leave. Early IA patients with risk factors for persistent and/or er-
osive disease, such as high swollen joint count (SJC), acute-phase 
reactants, RF- or ACPA-positivity, are treated aggressively to pre-
vent joint damage and disability.

Objectives
To study the rate of sick leave according to clinical diagnosis in an 
unselected very early IA cohort, and to investigate whether the 
predictors for sick leave are the same as the known predictors for 
persistent and/or erosive disease.

Methods
Data from the Norwegian Very Early Arthritis Clinic (NOR-VE-
AC), a longitudinal observational study of adults with IA of ≤16 
weeks´ duration, were used. Exclusion criteria were arthritis due 
to crystal deposits, trauma, osteoarthritis and septic arthritis. For 
the present study we included patients eligible for work partici-
pation, i.e. < 65 years with no retirement or disability pension, 
who had information about work in the baseline and six-month 
case report forms. Independent samples t-test, Mann-Whitney-
U test or chi-square test were used as appropriate to compare 
patients on sick leave after 6 months with patients not reporting 
sick leave. Clinically relevant baseline variables with univariate 
p-value <0.2, as well as age and sex, were included in the multiva-
riable logistic regression analyses with manual backwards selec-
tion to find predictors for sick leave after six months.

Results
Of 880 patients eligible for analysis (<65 years, no retirement or 
disability pension), 664 (75.5%) had complete work participation 
data. Duration of joint swelling before inclusion [median (25-75 
perc.)] was 35(14-69) days, mean(SD) age 42.1(12.1) years, 56.0% 

Sick leave after six months in 664 patients with recent-onset inflammatory arthritis
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were females, 27.3% current smokers, and 22.4% anti-CCP and/
or RF positive. The most common final clinical diagnoses were 
undifferentiated arthritis (35.2%), rheumatoid arthritis (22.1%) 
and reactive arthritis (19.7%).

The overall rate of sick leave at presentation was 37.7% and af-
ter 6 months 23.2%. More than one-third of the patients repor-
ted sick leave at first visit, regardless of diagnosis (Figure 1). At 
six months >20% sick leave was still reported in all groups except 
sarcoid arthritis and reactive arthritis. Smoking, low education 
(≤ high school), longer duration of joint swelling, ACPA and RF 
positivity, joint pain, fatigue, patient’s global assessment, SF-36 
(physical and mental component summary scores), HAQ-DI and 
tender joint count at baseline were univariably associated with 
sick leave after six months, whereas SJC, ESR and CRP were not. 

Independent predictors were current smoking (OR 2.1 (95% CI 
1.4-3.2)), low education (OR 1.7 (95% CI 1.1-2.5)), longer duration 
of joint swelling and low SF-36 (physical and mental component 
summary scores).

Conclusions
Sick leave in IA is common, even six months after diagnosis. Pre-
dictors for sick leave after six months were associated with li-
festyle and level of education rather than factors commonly 
considered to be predictive for unfavourable arthritis outcomes. 
In early IA care, health care providers should focus not only on 
disease activity, but also on work ability and early facilitation ef-
forts at work.

Prediction of interstitial lung disease in mixed connective tissue disease
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Background
Mixed connective Tissue Disease (MCTD) is characterized by 
high levels of autoantibodies against U1 small nuclear ribonu-
cleoprotein (RNP) and clinical manifestations also found in Sys-
temic Sclerosis, Systemic Lupus Erythematosus, Rheumatoid 
Arthritis and Polymyositis. Interstitial Lung Disease (ILD) is a 
severe complication in MCTD and has been reported to affect 
between 35% and 85% (1) in different cohorts.

Objectives
Here we present a predicting model of ILD in an unselected na-
tionwide MCTD cohort aiming to assist clinicians in identifying 
MCTD patients with ILD.

Methods
135 patients with high resolution computed tomography (CT) 
available for systematic valuation were included from our nati-

onwide MCTD cohort. Abnormal CT findings of ground glass at-
tenuation and reticular patterns were defined as ILD. Pulmonary 
function tests were performed within 2 months of the HRCT 
examination. Serum levels of anti-RNP and Ro-52 autoantibody 
were determined by line immunoassay (ANA Profile 5 Euroline 
Blot test kit, Euroimmun, Lübeck, Germany). Logistic regression 
analyses were used to find the predictive factors of ILD. Variables 
at a significant level of P<0.25 where considered a candidate in 
the prediction model by manual backward elimination procedure 
in addition to age and gender.

Results
Results: 52 patients (38%) had evidence of ILD on HRCT. The 
predictive model is shown in Table 1. P=0.55 for goodness of fit 
test and P=0.80 for area under ROC curve.

Conclusions
Risk factors of ILD in MCTD are DLCO less than 60% of pre-
dicted, high titer RNP antibodies, no previous arthritis and in-
creasing age.
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Background
Mixed connective Tissue Disease (MCTD) is a chronic, immune-
mediated disorder defined by the combined presence of serum 
anti-ribonucleoprotein (RNP) antibodies and selected clinical 
features of Systemic Sclerosis, Systemic Lupus Erythematosus, 
Rheumatoid Arthritis and Polymyositis. Several clinical manifes-
tations and laboratory findings have been found to be associated 
to increased risk of mortality in univariable analyses (1).

Objectives
Here we present a mortality predicting model in a long-term ob-
servational unselected nationwide cohort aiming to enhance the 
knowledge of long-term prognosis in MCTD.

Methods
135 patients were included from our nationwide MCTD cohort. 
Abnormal high resolution computed tomography (CT) findings 
of ground glass attenuation and reticular patterns were defined 
as Interstitial Lung Disease (ILD) and expressed as percentage of 
Total Lung Volume (TLV). Pulmonary function tests and labora-
tory tests were performed within 2 months of the HRCT exami-
nation. Pleuritis was defined as typical pleurisity for more than 
one day, pleural effusions or pleural rub present at or before base-
line. Pericarditis was defined as typical pericardial pain for more �
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than one day, pericardial effusion, pericardial rub or pericarditis 
by electrocardiography at or before baseline. Myositis was con-
firmed by muscle biopsy and/or electromyogram and CK eleva-
tion at or before baseline. Cox regression analyses were used to

find the predictive factors of mortality. Variables at a signifi-
cant level of P<.25 where considered a candidate in the predic-
tion model by manual backward elimination procedure.

Results
21 patients died after a mean (standard deviation) observation of 
9 (2) years. The predictive model is shown in Table 1. According 
to the Harrell's C index, patient outcomes were accurately pre-
dicted by this model 85% of the time.

Conclusions
The strongest predicting factors of mortality in MCTD is in-

creasing % ILD of TLV, pericarditis, male gender, DLCO less than 
60% of predicted and increasing age at diagnosis.
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Background
Approximately 10% of patients with rheumatoid arthritis (RA) 
have coexisting fibromyalgia (FM). Little is known of the rela-
tion between FM and RA disease activity in cross-sectional and 
longitudinal perspectives.

Objectives
To examine the cross-sectional and longitudinal relationship bet-
ween FM and RA disease activity. 

Methods
Oslo RA register (ORAR) was established in 1994 as a prospec-
tive, observational, longitudinal nested cohort study. The inclu-
sion criteria were RA according to the 1987-ACRC classification 
criteria and a residential address in Oslo. 636 patients in ORAR 
were asked to participate in a clinical examination in 1999. A trai-
ned study-nurse systematically assessed the 18-tender point co-
unt and performed 28-tender and 28-swollen joint counts (TJC/
SJC). Patients self-reported disease activity, pain related to RA 
and completed the Stanford Health Assessment Questionnai-
re (HAQ). RA disease activity was calculated as DAS28.  Fibro-
myalgia was diagnosed if ≥ 11 tender points were reported.  FM 
associated variables; fatigue, muscular tenderness, headache, ab-
dominal pain and concentration difficulties were also scored (0-
10 VAS).

At the 10-year follow-up patients completed a questionnaire 
that included RA Disease Activity Index (RADAI) and Routine 
Assessment of Patient Index Data (RAPID-3).  

In cross-sectional and longitudinal analyses RA disease acti-
vity, FM associated variables and health status were compared 
between patients with ≥ 11 and < 11 tender points. Level of sig-
nificance was calculated using ANCOVA models corrected for 
age, gender, BMI and level of education. The FM associated va-
riables at baseline were also corrected for baseline SJC 28 and 
C-reactive protein (CRP). The variables in the longitudinal stu-
dy were corrected for the same variables as the cross-sectional 
analyses, but additionally for baseline values of the dependent 
variable when available.
 
Results
488 patients agreed to participate in the baseline data-collecti-
on and 192 participated at the 10-year follow-up. The mean (SD) 
age was 59.5 (12.5) years, and 87 % were female. There were no 
significant differences in age, disease duration or participation 
at follow-up between patients with and without FM, but only 
women had FM.

Patients with FM in addition to RA had higher DAS28, SJC, 
TJC, pain and patient global VAS, but also higher levels of abdo-
minal pain and concentration difficulties (table 1).
At the 10-year follow-up patient with FM had significantly higher 
levels of RA disease activity and pain (figure 1).

Conclusions
Presence of FM in patients with RA was associated with signifi-
cantly higher levels of RA disease activity both in the cross-sec-
tional and longitudinal perspectives. FM should be considered in 
patients with RA not reaching remission.

Fibromyalgia in patients with rheumatoid arthritis in a 10-year perspective
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Background/Purpose
Ever since Mixed Connective Tissue Disease was presented as 
a distinct entity in 1972, it has been discussed whether MCTD 
represents an undifferentiated, transient or stable phenotype. 
Previous studies have been inconclusive regarding frequency of 
diagnostic converters (i.e. cases evolving from MCTD to another 
well-defined rheumatic disorder) potentially causing different 
research cohorts of SLE and SSc. The aims of this study were to 
evaluate the prevalence of MCTD patients evolving into another 
well-defined rheumatic disorder, and to assess the disease activi-
ty and prevalence of remission in MCTD patients after long term
follow-up.

Methods
118 patients were included from the Norwegian MCTD cohort. 
Patients were defined as having evolved from MCTD if the
antibody profile together with the clinical features were com-
pliant with another well-defined rheumatic disorder. Remission 

was defined by the combined presence of SLEDAI equal zero and 
EUSTAR less than 2.5. Possible predictors of stable phenotype 
and remission were assessed by logistic regression.

Results
The mean (SD) time between study inclusion and follow-up was 
7 (2) years. 9 % of the MCTD patients had evolved into another 
specific rheumatic disorder (6 SLE, 4 RA, 3 SSc and 1 ASA, Fig. 1). 
The presence of puffy hands before or at study inclusion predic-
ted a stable MCTD phenotype at follow-up in univariate regres-
sion analysis (OR: 6.5, CI: 1.6 -27.1, P=.010). SLEDAI-2K scores 
were found to decrease over time and over 90% of patients had 
EUSTAR index activity < 2.5. The prevalence of remission was 28 
% at inclusion and 46 % at follow-up. 30 % were in remission du-
ring the observational period and at followup (extended remis-
sion) and 13 % of patients were in remission at inclusion, during 
the observational period and at follow-up (durable remission, 
Fig. 2). One of the strongest predictors of remission was increas-
ing FVC % pred at inclusion (Table 1).

Conclusion
Our results strengthen the view of MCTD as a distinct rheuma-
tic condition as only a small proportion of patients evolved into 
another well-defined rheumatic disorder. Durable remission in 
MCTD is infrequent, however the SLEDAI-2K scores and EU-
STAR activity index demonstrate that MCTD patients appear to 
have milder disease activity than SLE and SSc patients.

Longitudinal Evolution in a Nationwide Cohort Originally Classified As Mixed Connective Tissue 
Disease

Nina P. Sundlisæter, Anna-Birgitte Aga, Inge C. Olsen, Hilde B. Ham-
mer, Till Uhlig, Désirée van der Heijde, Tore K. Kvien, Siri Lillegraven*, 
Espen A. Haavardsholm* and the ARCTIC study group

Background
Modern treatment of early RA is targeted towards remission. 
Sustained remission is viewed as more beneficial to the patient 
than remission at one time point, also with regards to inhibition 
of joint damage,(1, 2) but data are limited. Treat-to-target studies 
yielding high rates of sustained remission have improved the abi-
lity to assess the relationship between sustained remission and 
joint damage.

Objective
To assess the frequency of no radiographic progression among 
early RA patients in sustained remission defined by established 
criteria and in patients with sustained absence of inflammation 
assessed by ultrasound.

Methods
RA patients with <2 years from first swollen joint who were 
DMARD naive with indication for DMARD treatment were in-
cluded in the ARCTIC trial.(3) Patients in the ultrasound arm 
aiming for DAS <1.6, no swollen joints and no ultrasound po-
wer Doppler (PD) signal were included in the current analy-
ses. Several definitions of sustained remission (12-24 months) 
were compared; DAS-ESR, DAS28-ESR, SDAI, CDAI, ACR/EU-

LAR Boolean remission (based on 44 joints), no swollen joints 
(44SJC), no ultrasound PD signal in any joint (0-96) and minimal 
total ultrasound greyscale (GS) score (defined as GS ≤2, 0-96). 
No radiographic progression (12-24 months) was defined as <1 
unit change in the van der Heijde modified Sharp score (vdHSS). 
Positive and negative likelihood ratios of no radiographic pro-
gression were estimated for patients in sustained remission per 
definition. 

Results
Of 103 patients, 76 (74%) were female, mean [SD] age was 51.4 
[12.9] years, disease duration 6.7 [5.3] months and DAS 3.5 [1.1]. 
The median [25th, 75th percentile] change in vdHSS 12-24 mont-
hs was 0.49 [0.0, 1.03], and 73 (71%) patients had no radiograp-
hic progression. Sustained remission was reached by 24-61 % 
according to the different criteria. Among patients in sustained 
remission, comparable proportions of patients did not progress 
radiographically across the different criteria (74-89%), with the 
most favorable result for minimal GS score (Table). Patients with 
sustained no PD or minimal GS score had an increased likeli-
hood of no radiographic progression during the concurrent year 
(Table), but still rather weak to be useful in an individual pati-
ent. Based on the low LR+ none of the criteria identifies patients 
without radiographic progression very well; likewise, as the LR- 
is relatively high for all definitions, not being in remission does 
not change the probability of ongoing radiographic progression 
substantially.

Treat-to-target in early rheumatoid arthritis: Association between sustained remission and joint 
damage
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Conclusion
In this treat-to-target early RA study, sustained remission rates 
were generally high and radiographic progression limited. None 
of the sustained remission criteria were able to exclude concur-
rent radiographic progression. Absence of ultrasound inflamma-
tion performed best of the definitions assessed. 
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Immunogenicity in patients switching from stable originator Infliximab treatment to biosimilar in-
fliximab CT-P13: analyses across six diseases from the 52-week randomized NOR-SWITCH study

Guro L Goll, Inge C Olsen, Knut Lundin, Kristin K Jørgensen, Rolf A. 
Klaasen, David J. Warren, , Cato Mørk, Merete Lorentzen, Jørgen Jahn-
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Background 
TNF-inhibitors (TNFi) have improved treatment of Crohn’s 
disease (CD), ulcerative colitis (UC), spondyloarthritis (SpA), 
rheumatoid arthritis (RA), psoriatic arthritis (PsA) and chro-
nic plaque psoriasis (Ps). The NOR-SWITCH study was funded 
by the Norwegian government to investigate if switching from 
originator infliximab (Remicade®, INX)  to biosimilar CT-P13 ( 
Remsima®),  is safe. Previously, the primary analyses of the poo-
led indications have been published1. Immunogenicity is asso-
ciated with treatment failure and has been of particular concern 
in switching 2.

Objectives 
We aimed to assess if immunogenicity to infliximab differed bet-
ween patients treated with continuous INX vs patients switched 
to CT-P13.

Methods 
The study was designed as a 52-week randomized, double-blind, 
non-inferiority, phase IV trial. Adult patients with a diagnosis of 
CD, UC, SpA, RA, PsA or Ps on stable treatment with the origi-
nator infliximab were eligible. Patients were randomized 1:1 to 
either continued INX or switch to CT-P13 treatment, using un-
changed dosing regimen. Trough drug and anti-drug antibodies  

(ADAb) measurements were done prior to every infusion, but re-
sults were not reported during the study. Assays for drug serum 
levels and ADAb are fully automated on the AutoDELFIA® (Per-
kinElmer, Waltham, MA) immunoassay platform.

Results
Twenty patients entered the study with detectable ADAb (9 in 
INX arm, 11 in CT-P13 arm). 36 additional patients developed de-
tectable incident ADAb during the 52-week study period (17 in 
INX arm, 19 in CT-P13 arm). Incident ADAb in each disease are 
shown in the table. Patients with detectable ADAb at any time 
during the study period were more likely to discontinue study 
drug treatment (7/26 (26.9 %) in INX arm, 5/30 (16.7 %) in CT-
P13 arm) than patients without detectable ADAb (17/214 (7.9 %) 
in INX arm, 13/210 (6.2 %) in CT-P13 arm) (p=0.001).

Conclusions
The NOR-SWITCH study demonstrated similar immunogeni-
city in patients switched to CT-P13 vs  those on continuous INX 
treatment, supporting that switch does not influence ADAb for-
mation. Presence of ADAb was associated with termination of 
study treatment.

1 Jørgensen KK, Olsen IC, Goll GL et al. Switching from originator infliximab 
to biosimilar CT-P13 compared to maintained treatment with originator in-
fliximab (NOR-SWITCH): a 52-week randomised double-blind non-inferi-
ority trial. The Lancet, in press

2 Dörner T, Jay J. Biosimilars in rheumatology: current perspectives and les-
sons learnt. Nat Rev Rheumatol 2015 Dec;11(12):713-24.

Differences in right ventricular function and morphology in SSc-PAH and iPAH assessed by right 
heart catheterization and cardiac MRI 
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Background
Systemic sclerosis (SSc) is a serious, chronic disorder with high 
mortality, mainly driven by cardiopulmonary pathologies; in-
cluding pulmonary arterial hypertension (PAH). Patients with 
SSc-PAH appear to have worse prognosis than idiopathic PAH 
(iPAH). 

Aims
(A) Compare cardiac magnetic resonance (CMR) of the right 
ventricle, hemodynamic parameters and immunological markers 
between patient cohorts with SSc-PAH, iPAH and SSc without 

PAH, respectively. (B) Evaluate the impact of these variables on 
PAH-related morbidity and mortality. 
Methods: The study cohort included three subgroups; SSc-PAH 
(n=16), iPAH (n=15) and SSc without PAH (n=20). At baseline, 
all patients were examined by ventricular volumes by short axis 
summation of cine CMR, echocardiography and right heart cat-
heterization (RHC). Blood samples were preserved for analyses 
of immune-related factors. At a median follow up of 3 years, cli-
nical data, and new onset of PAH and vital status were registered. 
A composite outcome for PAH related events was created inclu-
ding; (a) PAH progression (b) end-stage PAH) (c) hospitalizati-
on for PAH worsening and (d) all-cause mortality. Associations 
between parameters were assessed using ANOVA with post-Hoc 
test, Pearson Chi-square test, Fishers exact test, or independent 
sample t-test as appropriate. 
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Results
Patients with SSc-PAH were significantly older at PAH onset, 
had lower 6MWD, DLCO% and Hb than the iPAH patients. By 
RHC, the SSc-PAH group had significantly lower mean pulmo-
nary arterial pressures (mPAP), lower pulmonary vascular resis-
tance (PVR) and right atrial pressure (RAP) than the iPAH group 
(Table 1). The CMR analyses showed that SSc-PAH patients had 
lower right ventricular mass index (RVMI), RV to left ventricular 
(LV) ratio (RV-to-LV ratio) and RV mass to volume ratio (Table 1). 
Multiplex immune assays demonstrated higher serum levels of 
IP-10, VEGF and, IL12 in SSc-PAH than in iPAH. During follow-
up, four of the 20 patients in the SSc control cohort developed 
SSc-PAH. At baseline, these four patients were marked by incre-
ased IP-10 levels. By the end of the study period, 12/15 SSc-PAH 
had developed a PAH-related event. Compared to event-free pa-
tients, the patients with events were marked by significant CMR 
changes including higher RVM (56.6g (SD 20.9) versus 30.7g (SD 
2.8), p=0.006), RVMI (29.6 g/m2 (SD 10.5) versus 16.1 g/m2 (SD 

0.6) p=0.005). They also had, higher RAP (5.58mmHg (SD 2.6) vs 
0.67 2 mmHg (SD 0.6), p=0.008) on RHC. 

In the iPAH subgroup, 7/16 patients developed an event. These 
patients were characterized by younger age at onset (p=0.001), 
higher NT-proBNP (p=0.017), lower 6MWD (p=0.034), higher 
RVM (p=0.010), RVMI (p=0.005), RV-to-LV ratio (p=0.001) on 
CMR. 

Conclusion
• The CMR measures indicate that the RV adapts differently in 

iPAH and SSc-PAH; with more pronounced RV hypertrophy 
in iPAH patients. 

• The mechanisms behind the differences in RV hypertrophy in 
SSc-PAH and iPAH are not known, but may involve microvas-
cular changes and deregulated inflammatory cascades. 

• This study indicates that CMR may predict PAH progression 
in SSc.

Norway as a national reference population for Systemic sclerosis; preliminary results from a 
complete, nationwide cohort 

Anna-Maria Hoffmann-Vold, Marit Seip, Anne-Kristine Halse, Håvard 
Fretheim, Helle Bitter, Marianne Wallenius, Torhild Garen, Øyvind Midt-
vedt and Øyvind Molberg. 

Background/Purposes
To fully understand the impact of Systemic sclerosis (SSc) there 
is a need to complement existing multi-center registry data with 
novel, unbiased, high resolution results from large population ba-
sed cohorts, such as complete, nationwide cohorts. The Norwegi-
an health system is organized so that all SSc patients are followed 
by specialists at public hospitals; making it possible to identify 
every single patient resident in the country within a defined time 
period. Here, we took advantage of this possibility; and aimed 
to determine incidence, prevalence, mortality and organ invol-
vement of SSc in Norway (denominator population 5.0 million). 

Methods
The Norwegian, nationwide SSc (Nor-SSc) study cohort included 
all adult patients in Norway who were; (A) resident in Norway 
from 2000-12, (B) first time registered with an ICD-10 code M34 
(SSc) in a public hospital database, (C) had a clinical SSc diagno-
sis verified by rheumatologist and (D) met the 1980 ACR and/or 
2013 ACR/EULAR classification criteria for SSc. Detailed elec-

tronic patient journal review was performed in all cohort pati-
ents to assess disease features from SSc onset and to the end of 
the defined observation period (January 2013). 

Results
The Nor-SSc cohort included 885 patients, of whom 666 (75.3%) 
were alive by January 2013. Point prevalence of SSc in Norway 
was estimated to 13/100.000. Number of new SSc cases per year 
is shown in Figure 1. Mean age at onset was 49 years, 70% were 
female and 70% had limited cutaneous SSc (Figure 2). Prelimina-
ry analyses of echocardiography data (available in 705 patients; 
80%), lung HRCT (from 637 pts; 72%) and right heart catheteri-
zation (performed in 290 pts; 33%) indicate frequencies of car-
diopulmonary involvement that are comparable to multi-centre 
registry data (Figure 3). 
Upper GI involvement appears to be highly prevalent (Figure 3). 

Conclusion
In this population based, nationwide study, we found a compara-
ble SSc prevalence to regional studies from other northern Euro-
pean countries. We found that a large proportion of the patients 
had severe organ involvement; reinforcing the view that SSc truly 
has a very high burden of disease.

Remission at 6 months and identification of future good radiographic and physical outcome in 
early rheumatoid arthritis

Nina P. Sundlisæter,  Anna-Birgitte Aga,  Inge C. Olsen, Hilde B. Ham-
mer, Till Uhlig, Désirée van der Heijde, Tore K. Kvien, Siri Lillegraven*, 
Espen A. Haavardsholm* and the ARCTIC study group

Background
 Treat-to-target strategies with achievement of clinical remission 
within 6 months minimize radiographic progression and phy-
sical impairment in RA.(1) The preferred target, ACR/EULAR 
Boolean remission criteria, was developed to optimize a com-

bination of radiographic and functional outcome.(2)  However, 
clinical remission does not exclude subclinical inflammation, as-
sociated with progression of radiographic damage.(3) 

Objectives
Our aim was to assess the association between definitions of 
remission at six months, including absence of ultrasound in-
flammation, and future absence of joint damage and physical 
disability.
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Methods
DMARD-naïve RA patients with <2 years since first swollen joint 
and indication for DMARD treatment were included in the tre-
at-to-target ARCTIC trial.(4) Patients followed with ultrasound 
(treatment target DAS <1.6 + SJC44=0 + no PD signal in 32 joints) 
were analyzed. We assessed remission at 6 months according 
to the following criteria: DAS-ESR, DAS28-ESR, SDAI, CDAI, 
ACR/EULAR Boolean remission (based on 44 joints), no swollen 
joints (SJC44), no ultrasound PD signal in any joint (0-96), and 
minimal greyscale (GS) score (GS ≤2, 0-96). Radiographs were 
scored by two readers using van der Heijde-Sharp score, with no 
radiographic progression defined as <1 unit change between 12-
24 months based on the average score of the readers. We defined 
good outcome as a combination of no radiographic progression 
and physical function (PROMIS) ≥ median of the general popu-
lation.(2) Odds ratios of reaching both outcomes were calculated 
according to various remission states at 6 months. 

Results
Of the 103 patients included, 74% were female, mean [SD] age 
51.4 [12.9], disease duration 6.7 [5.3] months, DAS 3.5 [1.1] and 
PROMIS 39 [8]. Median [25th, 75th percentile] radiographic pro-
gression 12-24 months was 0.49 [0, 1.03], and 71% had no progres-
sion. DAS remission was achieved by 59% at the 6-month visit, 
while 42% were in ACR/EULAR Boolean remission. Patients in 

ACR/EULAR Boolean remission had significantly higher odds 
ratio of no radiographic progression from 12-24 month than pa-
tients not in Boolean remission, as had patients with no PD sig-
nal or minimal GS findings (fig). Being in remission at six months 
according to each composite score separately or ACR/EULAR 
Boolean remission (OR 7.52, CI 3.06 –18.49) predicted a good out-
come, while criteria based on ultrasound or no swollen joints did 
not (fig). No statistically significant association was found bet-
ween remission according to composite scores and radiographic 
progression (fig).

Conclusion
Our data show that being in ACR/EULAR Boolean remission af-
ter six months of treat-to-target therapy increases both the odds 
of no radiographic progression and good physical function, sup-
porting current recommendations stating that ACR/EULAR re-
mission should be the preferred treatment target in early RA.(1) 
Additionally, our analyses support that absence of ultrasound in-
flammation is associated with no future radiographic progres-
sion. 
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Positive IgA against transglutaminase 2 in patients with distal radius and ankle fractures
compared to matched populationbased controls.
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Objective
To estimate the prevalence of positive IgA against transgluta-
minase 2 (TG2) in patients with distal radius or ankle fractures 
compared to matched controls.

Background
Patients with celiac disease (CD), including adults with subcli-
nical disease, have low bone mineral bone density (BMD), and 
overall findings indicate an increased risk of fracture [1, 2]. Bone 
microarchitecture may be deteriorated, making CD patients 
susceptible to low energy fractures. Treatment with glutenfree 
diet diminishes the fracture risk. Routine screening for CD in 
idiopathic osteoporosis is not agreed upon. TG2 plays a key role 
in modulating maturation of bone and cartilage matrix [4]. In a 
large retrospective study [5], low BMD only occurred in the CD 
patients with increased TG2-levels.

Methods
400 consecutive patients over the age of 40 with acute distal ra-
dius or ankle fractures were included in a case control study af-
ter referral from the orthopedic department at Forde General 
hospital, western Norway. The controls were 197 age- and sex 

matched subjects from the same county, never having suffered a 
fracture. BMD of the hips and spine was measured. Family his-
tory, comorbidities, medication, physical activity, smoking habits, 
body mass index (BMI) and nutritional factors were registered. 
Serum analyses to detect secondary osteoporosis including TG2 
were performed.

Results
2.5 % of the fracture patients had positive TG2, compared to 1% 
in the control group. When we looked at fractures as a risk factor 
for having positive TG2, and thereby a risk of undiagnosed CD, 
the odds ratio (OR) adjusted for sex and age is 2.50, with a wide 
95% CI (0.54-11.56).

There were 77.3 % females and 22.8 % men in the fracture pa-
tient group, with a mean age of 61.4 years (range 40-92). Mean 
BMI was 27 kg/m2, and overall Vitamin D levels were suffici-
ent, with only 3% of the fracture patients having levels below 37 
nmol/L. Seven cases of unknown CD were diagnosed during the 
course of this study. Among the fracture patients, the patients 
with previously diagnosed CD were all osteoporotic, as was the 
case with six out of the ten with positive TG2. The prevalence of 
osteoporosis was significantly higher in the radius fracture group 
compared to controls and to the ankle fracture group (adjusted 
OR =3.8 (p=0.000) for radius fracture when Tscore ≤ -2.5).

Conclusions
There were no significantly increased odds of CD in adult pati-
ents with fractures compared to controls. But results may imply 
that positive TG2 is more commonly found in fracture patients 
than in age- and sex matched controls.
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This study indicates that universal screening for CD in fractu-
re patients is not warranted, but supports current clinical prac-
tice in Norway to suspect and investigate for CD in patients with 
fracture, osteoporosis and other known risk factors (for
example signs of malabsorption, low BMI, gastrointestinal symp-
toms or a first-degree relative with CD).
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Cardiopulmonary disease development in anti-RNA polymerase III positive Systemic Sclerosis; 
comparative analyses from an unselected, prospective patient cohort 

Hoffmann-Vold A, Heiervang Tennøe A, Midtvedt O, Lund MB, Garen T, 
El-Hage F, Aalokken TM, Taraldsrud E, Molberg Ø 

Background/Purpose
Extensive skin disease and renal crisis are hallmarks of anti-RNA 
polymerase III (RNAP) positive systemic sclerosis (SSc), while 
data on lung and heart involvement are conflicting. Here, the 
aims were to perform time-course analyses of interstitial lung 
disease (ILD) and pulmonary hypertension (PH) in the RNAP 
subset in a prospective unselected SSc cohort with longitudinal 
follow up data and use the other auto-antibody subsets as com-
parators. 

Methods
The study cohort included 276 SSc patients from the observati-
onal Oslo University Hospital cohort with complete data on (A) 
SSc-related auto-antibodies, (B) paired, serial analyses of lung 
function and extent of fibrosis by lung HRCT at baseline and fol-
low-up, and (C) PH verified by right heart catheterization. All 
patients in the SSc cohort met the 2013 ACR/EULAR classifica-
tion criteria. 

Results
RNAP was positive in 33/276 patients (12%), of which 79% had 
diffuse cutaneous SSc. Patients with RNAP had higher modified 

Rodnan Skin Score, developed more frequently scleroderma re-
nal crisis and gastric antral vascular ectasia than anti-Topoiso-
merase 1 (ATA) and anti-centromere antibody (ACA) positive 
patients. Pulmonary findings in the RNAP subset were hetero-
geneous; 49% had no signs of ILD, while 33.3% had moderate fi-
brosis (1-20% fibrosis) and 18.2% had severe fibrosis at follow up 
(>20% fibrosis); (Figure 1 and 2). The annual fibrosis progression 
rate was higher in RNAP (1.2% SD 2.0) compared to ATA (0.5%, 
SD 5.0) and ACA (0.7%, SD 1.4) but did not reach statistical sig-
nificance. Forced Vital Capacity at follow up was <80% in 39% of 
the RNAP subset; comparable to the anti-topoisomerase subset 
(ATA: 47%), but higher than anti-centromere (ACA: 13%). The 
accumulated frequency of PH in the RNAP subset (12 %) was 
lower than in ACA (18 %). The 5- and 10 year survival rates in 
RNAP cases were 93% and 78%, respectively. The survival of 
RNAP positive patients was comparable to the ATA and ACA 
subsets, but significantly higher than in the ANA negative pa-
tient subset. 

Conclusion
In this cohort, the RNAP subset was marked by cardiopulmonary 
heterogeneity with progression to extensive ILD in 18 %, and PH 
development in 12 %. These data indicate that cardiopulmonary 
risk stratification early in the disease course is particularly im-
portant in RNAP positive SSc.
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Metex® ferdigfylt penn 50 mg/ml

Indikasjoner
Metex er indisert til behandling av:
•	 aktiv revmatoid artritt hos voksne pasienter,
•	 polyartrittiske former av alvorlig, aktiv, juvenil, idiopatisk artritt, hvor respons på 

ikke-steroide	antiinflammatoriske	legemidler	(NSAIDs)	ikke	har	vært	adekvat,
•	 alvorlig vedvarende invalidiserende psoriasis, som ikke gir adekvat respons på      

andre	former	av	behandling	som	f.eks.	fototerapi,	PUVA	og	retinoider,	samt	kraftig	
psoriasisartritt hos voksne pasienter,

•	 mild til moderat Crohns sykdom, enten alene eller i kombinasjon med kortikosteroider, 
hos voksne pasienter som ikke reagerer på behandling eller som er intolerante 
overfor tiopuriner.

Bivirkninger
De	 mest	 relevante	 bivirkningene	 er	 hemming	 av	 det	 hematopoetiske	 systemet,	 samt					
gastrointestinale sykdommer.

Følgende	overskrifter	brukes	for	å	klassifisere	bivirkningene	etter	frekvens:	Svært	vanlige	
(≥	1/10),	vanlige	(≥	1/100	til	<	1/10),	mindre	vanlige	(≥	1/1000	til	<	1/100),	sjeldne	(≥	
1/10	 000	 til	 <	 1/1000),	 svært	 sjeldne	 (<	 1/10	 000),	 ikke	 kjent	 (kan	 ikke	 anslås	 utifra	
tilgjengelige	data).

Infeksiøse og parasittære sykdommer: Mindre	vanlige:	Faryngitt	Sjeldne:	Infeksjon	
(herunder	ny	aktivering	av	inaktiv	kronisk	infeksjon),	sepsis,	konjunktivitt.	Godartede, 
ondartede og uspesifiserte svulster (inkludert cyster og polypper): Svært							
sjeldne:	Det	 har	 vært	 rapportert	 om	enkelttilfeller	 av	 lymfomer	 som	gikk	 tilbake	 i	 flere	
tilfeller	 etter	 seponering	 av	metotreksatbehandlingen.	 I	 en	 nylig	 studie	 kunne	 det	 ikke	
fastslås at metotreksatbehandling øker forekomsten av lymfomer. Sykdommer i blod 
og lymfatiske organer: Vanlige: Leukopeni, anemi, trombopeni Mindre vanlige: Pancy-
topeni.	Svært	sjeldne:	Agranulocytose,	alvorlige	forløp	av	benmargssuppresjon.	Ikke	kjent:	
Eosinofili.	Forstyrrelser i immunsystemet: Sjeldne:	Allergiske	reaksjoner,	anafylaktisk	
sjokk, hypogammaglobulinanemi. Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdom-
mer: Mindre vanlige: Utløsning av diabetes mellitus. Psykiatriske lidelser: Mindre 
vanlige:	 Depresjon,	 forvirring.	 Sjeldne:	 Humørsvingninger.	 Nevrologiske sykdom-
mer: Vanlige:	Hodepine,	 tretthet,	 døsighet.	Mindre	 vanlige:	 Svimmelhet.	 Svært	 sjeldne:	
Smerter,	 muskelasteni	 eller	 parestesi	 i	 ekstremitetene,	 smaksendringer	 (metallsmak),	
krampeanfall,	meningisme,	 akutt	 aseptisk	meningitt,	 paralyse.	 Ikke	 kjent:	 Encefalopati/
leukoencefalopati. Øyesykdommer:	Sjeldne:	Synsforstyrrelser.	Svært	sjeldne:	Nedsatt	
syn, retinopati. Hjertesykdommer:	Sjeldne:	Perikarditt,	perikardial	effusjon,	perikardial	
tamponade. Karsykdommer: Sjeldne:	Hypotensjon,	tromboemboliske	hendelser.	Syk-
dommer i respirasjonsorganer, thorax og mediastinum: Vanlige: Pneumoni, 
interstitiell	 alveolitt/pneumonitt	 ofte	 forbundet	med	eosinofili.	Symptomer	som	 tyder	på	
potensielt	alvorlig	lungeskade	(interstitiell	pneumonitt)	er:	tørr,	ikke-produktiv	hoste,	and-
pustenhet	og	feber.	Sjeldne:	Lungefibrose,	Pneumocystis	carinii	pneumoni,	andpustenhet	
og	 bronkialastma,	 pleuraeffusjon.	 Ikke	 kjent:	 Neseblødning.	Gastrointestinale syk-
dommer:	Svært	vanlige:	Stomatitt,	dyspepsi,	kvalme,	manglende	appetitt,	magesmer-
ter. Vanlige: Munnsår, diaré. Mindre vanlige: Gastrointestinale sår og blødninger, enteritt, 
oppkast,	 pankreatitt.	 Sjeldne:	 Gingivitt.	 Svært	 sjeldne:	 Hematemese,	 hematoré,	 toksisk	
megakolon. Sykdommer i lever og galleveier:	Svært	vanlige:	Unormale	leverfunks-
jonstester	(økt	ALAT,	ASAT,	alkalisk	fosfatase	og	bilirubin).	Mindre	vanlige:	Cirrhose,	fibrose	
og	fettnedbrytning	i	leveren,	redusert	serumalbumin.	Sjeldne:	Akutt	hepatitt.	Svært	sjeldne:	
Leversvikt. Hud- og underhudssykdommer: Vanlige: Eksantem, erytem, pruritus. 
Mindre vanlige: Fotosensibilisering, hårtap, økt antall revmatiske noduler, hudsår, herpes 
zoster,	vaskulitt,	herpetiforme	utbrudd	i	huden,	urtikaria.	Sjeldne:	Økt	pigmentering,	akne,	
petekkier,	ekkymose,	allergisk	vaskulitt.	Svært	sjeldne:	Stevens-Johnsons	syndrom,	tok-
sisk	 epidermal	 nekrolyse	 (Lyells	 syndrom),	 økte	 pigmentendringer	 i	 neglene,	 akutt	 pa-
ronyki, furunkulose, telangiektasi. Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett: 
Mindre	vanlige:	Artralgi,	myalgi,	osteoporose.	Sjeldne:	Belastningsfraktur.	Sykdommer 
i nyre og urinveier:	Mindre	vanlige:	Betennelse	og	sårdannelse	i	urinblæren,	nedsatt	
nyrefunksjon,	vannlatingsforstyrrelser.	Sjeldne:	Nyresvikt,	oliguri,	anuri,	elektrolyttforstyr-
relser.	Ikke	kjent:	Proteinuri.	Lidelser i kjønnsorganer og brystsykdommer: Mindre 
vanlige:	Betennelse	og	sårdannelse	i	vagina.	Svært	sjeldne:	Nedsatt	libido,	impotens,	gy-
nekomasti,	 oligospermi,	menstruasjonsforstyrrelser,	 vaginal	utflod.	Generelle lidelser 
og reaksjoner på administrasjonsstedet:	Sjeldne:	Feber,	svekket	sårtilheling.	Ikke	
kjent:	Asteni.	Forekomsten	og	alvorlighetsgraden	av	bivirkninger	avhenger	av	doseringsni-
vået	og	hyppigheten	av	administrasjonen.	Siden	alvorlige	bivirkninger	kan	oppstå	selv	ved	
lave doser, er det imidlertid avgjørende at pasienter overvåkes regelmessig av lege med 
korte	intervaller.	Subkutan	administrasjon	av	metotreksat	tolereres	godt	lokalt.	Det	ble	kun	
observert	 lette	 lokale	 hudreaksjoner	 (som	 sviende	 følelse,	 erytem,	 hevelse,	misfarging,	
pruritus,	alvorlig	kløe,	smerte)	som	avtok	under	behandlingen.	Melding av mistenkte 
bivirkninger: Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. 
Det	gjør	det	mulig	å	overvåke	forholdet	mellom	nytte	og	risiko	for	legemidlet	kontinuerlig.	
Helsepersonell	oppfordres	til	å	melde	enhver	mistenkt	bivirkning.	Dette	gjøres	via	melde-
skjema	 som	 finnes	 på	 nettsiden	 til	 Statens	 legemiddelverk:	www.legemiddelverket.no/
meldeskjema.

Farmakoterapeutisk gruppe: Folsyreanaloger. ATC-kode: L01B	A01.	Holdbarhet: 2 år.
Oppbevaringsbetingelser: Oppbevares ved høyst 25 °C. Oppbevar de ferdigfylte pennene 
i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Pakningsstørrelser: Ferdigfylte penner som 
inneholder	0,15	ml	(7,5	mg),	0,2	ml	(10	mg),	0,25	ml	(12,5	mg),	0,3	ml	(15	mg),	0,35	ml	
(17,5	mg),	0,4	ml	(20	mg),	0,45	ml	(22,5	mg),	0,5	ml	(25	mg),	0,55	ml	(27,5	mg)	eller	0,6	
ml	(30	mg)	oppløsning,	er	tilgjengelige	i	pakninger	på	1,	2,	4,	5,	6,	10,	11,	12,	14,	15	og	24	
ferdigfylte	penner.	Injeksjonstørk	er	vedlagt	i	forpakningen.	Ikke	alle	pakningsstørrelser	vil	
nødvendigvis bli markedsført. SPC, version date:	02.06.2017.
Fullstendig preparatomtale: www.legemiddelverket.no / www.felleskatalogen.no
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0,15 ml
6 x 0,15 ml
0,20 ml
6 x 0,20 ml
0,25 ml
6 x 0,25 ml
0,30 ml
6 x 0,30 ml
0,35 ml
6 x 0,35 ml
0,40 ml
6 x 0,40 ml
0,45 ml
6 x 0,45 ml
0,50 ml
6 x 0,50 ml
0,60 ml

Mg per 
pakning

7,5 mg
6 x 7,5 mg
10 mg
6 x 10 mg
12,5 mg
6 x 12,5 ml
15 mg
6 x 15 mg
17,5 mg
6 x 17,5 mg
20 mg
6 x 20 mg
22,5 mg
6 x 22,5 mg
25 mg
6 x 25 mg
30 mg

AUP per
pakning

170,10
839,50
184,90
924,00
199,30

1006,80
205,90

1044,60
221,00

1131,20
235,00

1211,10
252,00

1308,80
252,00

1308,90
289,90

* Prisliste, Statens legemiddelverk, oktober 2017

*

Refusjonsberettiget bruk
Alvorlig,	 aktiv	 inflammatorisk	 leddlidelse.	 Utbredt	 kronisk	 psoriasis	 der	 annen	 terapi	 ikke	
har	 ført	 frem.	 Immunsvikt.	 Bindevevssykdommer.	Mild	 til	moderat	Crohns	 sykdom,	 enten	
alene eller i kombinasjon med kortikosteroider, hos voksne pasienter som ikke reagerer på 
behandling eller som er intolerante overfor tiopuriner.     

Vilkår:
31

136

Behandlingen	 skal	 være	 instituert	 ved	 infeksjonsmedisinsk,	 onkologisk	 eller	
revmatologisk sykehusavdeling, eller poliklinikk, eller av spesialist i vedkom-
mende spesialitet. Legen kan rekvirere legemidlet til seg selv på blå resept.

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.

Vilkår nr
31,	136
-
-
-
-
-
-

Vilkår nr
31,	136
31,	136
31,	136
31,	136
31,	136
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 

 
   
 

Refusjonskode:
ICPC      
B99	 Immunsvikt	INA
D94	 Crohns	sykdom	 	 	
L88	 Reumatoid	artritt/reumatisk	sykdom	 	
L99	 Bindevevssykdom	INA	 	 	 	
L99	 Leddlidelse	ved	inflammatorisk	tarmsykdom	 	
L99	 Psoriasisartritt	 	 	 	
S91	 Psoriasis	 	 	 	 	

ICD       
D80	 Immunsvikt	med	overveiende	antistoffmangel
D81	 Kombinert	immunsvikt	 	 	
D82	 Immunsvikt	forbundet	med	andre	større	defekter	
D83	 Vanlig	variabel	immunsvikt	 	 	
D84	 Annen	immunsvikt
K50	 Crohns	sykdom	 	 	 	
L40	 Psoriasis	 	 	 	 	
M05	 Seropositiv	reumatoid	artritt	 	 	
M06	 Annen	reumatoid	artritt	 	 	
M07	 Leddlidelser	ved	psoriasis	og	inflammatorisk	tarmsykdom		
M08	 Juvenil	artritt	 	 	 	
M13.0	 Uspesifisert	polyartritt	 	 	
M30	 Polyarteritis	nodosa	og	beslektede	tilstander	
M31	 Andre	nekrotiserende	vaskulitter	 	 	
M32	 Systemisk	lupus	erythematosus	[SLE]	 	
M33	 Dermatopolymyositt	 	 	 	
M34	 Systemisk	sklerose	 	 	 	
M35	 Annen	systemisk	affeksjon	av	bindevev	 	
M45	 Ankyloserende	spondylitt	 	 	
M46.1	 Sakroiliitt,	ikke	klassifisert	annet	sted	 	
M46.8	 Andre	spesifiserte	inflammatoriske	lidelser	i	ryggsøylen
M94.1	 Residiverende	polykondritt	 	 	
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Metex® ferdigfylt penn
metotreksat	50	mg/ml

Instruksjonsfi	lm	for	subkutan	injeksjon	
av Metex®	 penn	 50	mg/ml	 fi	nnes	 på	

www.medisininstruksjoner.no

En følelse av frihet...
Metex® 7,5-30	mg	injeksjonsvæske,	oppløsning	i	ferdigfylt	penn
(metotreksat)

Indikasjoner: Metex® ferdigfylt penn er indisert til behandling av aktiv revmatoid artritt hos voksne pasienter, polyartrittiske former av alvorlig, 
aktiv,	juvenil	idiopatisk	artritt,	hvor	respons	på	ikke-steroide	antiinfl	ammatoriske	legemidler	(NSAIDs)	ikke	har	vært	adekvat,	alvorlig	vedvarende	
invalidiserende	psoriasis,	som	ikke	gir	adekvat	respons	på	andre	former	av	behandling	som	f.eks.	fototerapi,	PUVA	og	retinoider,	samt	kraftig	psoriasisartritt	
hos voksne pasienter og mild til moderat Crohns sykdom, enten alene eller i kombinasjon med kortikosteroider, hos voksne pasienter som ikke 
reagerer på behandling eller som er intolerante overfor tiopuriner. Dosering: Metex® ferigfylt penn skal injiseres én gang per. uke. Bivirkninger: 
De	mest	relevante	bivirkningene	er	hemming	av	det	hematopoetiske	system,	samt	gastrointestinale	sykdommer.	Pakningsstørrelser: Ferdigfylte 
penner	som	inneholder	0,15	ml	(7,5	mg),	0,2	ml	(10	mg),	0,25	ml	(12,5	mg),	0,3	ml	(15	mg),	0,35	ml	(17,5	mg),	0,4	ml	(20	mg),	0,45	ml	(22,5	mg),	
0,5	ml	(25	mg),	0,55	ml	(27,5	mg)	eller	0,6	ml	(30	mg)	oppløsning,	er	tilgjengelige	i	pakninger	på	1,	2,	4,	5,	6,	10,	11,	12,	14,	15	og	24	ferdigfylte	
penner.	 Injeksjonstørk	er	vedlagt	 i	 forpakningen.	 Ikke	alle	pakningsstørrelser	vil	nødvendigvis	bli	markedsført.	ATC-kode:	L01BA01.	
SPC Oppdateringsdato:	02.06.2017. Fullstendig preparatomtale: www.legemiddelverket.no  /  www.felleskatalogen.no

Referanse;
1)	Demary	W	et	al.,	Subcutaneously	administered	methotrexate	for	rheumatoid	arthritis,	by	prefi	lled	syringes	versus	prefi	lled	pens:	patient	preference
				and	comparison	of	the	self-injection	experience.,	Patient	Preference	and	Adherence	2014:8	1061-1071.	
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