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Revmatologi 
I.  Inflammatoriske revmatiske sykdommer 

A. Inflammatoriske bindevevssykdommer 

i.   Vaskulitter, SLE, myositter, systemisk sklerose ++ 

B.  Inflammatoriske leddsykdommer 

i.   Revmatoid artritt (leddgikt) 

ii.   Spondyloartritter 

iii.   JIA ++ 

II. Degenerative revmatiske sykdommer 

III. Bløtdelsrevmatisme  

IV. Revmatiske manifestasjoner ved primært ikke-revmatiske 
sykdommer 

 Eks: Urinsyregikt 

WHOs inndeling av revmatiske sykdommer 



Leddgikt – revmatoid artrtitt 

• Leddgikt (revmatoid artritt), er en 
revmatisk, autoimmun sykdom 
som gir en kronisk 
betennelseslignende tilstand i ledd 

• Smerter, stivhet og hovne ledd er 
blant de vanligste symptomene, 
men også indre organer kan bli 
angrepet 

• Det naturlige forløpet av 
sykdommen gir betydelig 
morbiditet (sykelighet), og også 
økt mortalitet (dødelighet) 

 

 



Leddskade ved ubehandlet leddgikt 



Ny biologisk behandling 

Boyman O et al. Nat Rev Rheumatol. 2014 



Modifisert fig: Hinze et al. Nature Reviews Rheumatology 2015  

Medisiner ved artrittsykdom 

 

Baricitinib, upadacitinib, filgotinib 



kombinert med  
methotrexate  

og  



• «Window of opportunity» 

– Tidlig start av DMARDs 

 

• «Tight control» 

– Hyppig vurdering av sykdomsaktivitet 

 

• «T2T - Treat to target» 

– Klinisk remisjon 

– Intensivere behandling hvis målet ikke er 

nådd 

Moderne behandlingsstrategier ved RA 



Treat to target (T2T) 

 

Definisjon 

Strategi hvor behandling justeres for å nå et forhåndsbestemt behandlingsmål  

 

 

 

Riddle et al. Diabetes Care 2003 
Smolen et al. Ann Rheum Dis 2010 



Behandlingsmål ved tidlig RA 

 

 

 

 

 

 

 Smolen et al. Ann Rheum Dis 2016 

Definisjon: 
Ingen symptomer eller tegn på sykdomsaktivitet 
 

Remisjon 



4 overordnede prinsipper for T2T ved RA 

MÅLSTYRT BEHANDLING 
 

• Felles avgjørelse mellom pasient og revmatolog 
 

• Hovedmålet er å maksimere pasientens livskvalitet gjennom å 
kontrollere symptomene, forebygge strukturelle skader, 
normalisere pasientens funksjon og deltakelse i sosiale- og 
arbeidsrelaterte aktiviteter  
 

• Det å behandle inflammasjonen er den viktigste metoden for å nå 
målet 
 

• Måle sykdomsaktiviteten og tilpasse terapien deretter, slik at 
utfallet blir optimalt 

Smolen et al. Ann Rheum Dis 2016 



Multisenterstudier ved Diakonhjemmet 

2010 - : Strategy RCT in early Rhumatoid Arthritis assessing 
management of RA with ultrasound, n=230, 11 sites, budget NOK 
20 mill, primary publication in BMJ 2016. Long-term extension 
ongoing. 4 completed and 2 ongoing PhDs. 
 

 

2014 - : Non-inferiority RCT of switch from innovator infliximab 
to biosimilar infliximab, n=498, 40 sites, budget NOK 20 mill, 
primary publication in the Lancet 2017. Extension in progress.  

 

 

2011 - : Nordic RCT in early RA comparing conventional therapy 
versus three biologic treatments, n=800, ~25 sites, budget in 
Norway NOK 30 mill, data collection ongoing, extension planned. 
Primary publication in BMJ 2020. 

 

 

 

2012 - : Non-inferiority RCT in RA assessing withdrawal of 
DMARDs (synthetic and biologic drugs), n=320, 11 sites, budget 
NOK 15 mill, data collection ongoing. 1 completed and 1 ongoing 
PhD. 

 

2017 - : RCT assessing the effectiveness of targeting infliximab 
treatment by therapeuting drug monitoring versus routine care, 
n=500, ~25 sites, budget NOK 20 mill, data collection started March 
2017, primary results in 2020 and 2021. 1 ongoing PhD. 



The ARCTIC-trial 
Aiming for Remission in rheumatoid arthritis:  

a randomised trial examining the benefit of ultrasonography  

in a Clinical TIght Control regimen 
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Oversikt over studiesteder 





Sykdomsaktivitet (DAS) over 24 måneder 



DAS remisjon 

BMJ 2016 



Fysisk funksjon (PROMIS) 



Utvikling av kroppslig smerter 

SF-36 Bodily pain  
• Range 0-100 

• Higher score 

indicating less pain 

• Mean with 95% CI 

1. Uhlig et al. Ann Rheum Dis 20004 
2. Sullivan, et al. Soc. Sc. & Med. 1995 
3. Ware Jr Spine 2000 

SF-36 Bodily pain 

mean value for the 

general population2,3 

SF-36 Bodily pain 

mean value for a 

RA-cohort in 20041 

Moholt et.al, ACR2015 



Behandling ved studieslutt 
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Internasjonal oppmerksomhet 



NRK.no 



Lokalaviser 



Resultater 2000-2010 vs. 2010-2015 

Ref: Aga et al, ARD 2015 
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Fravær fra arbeid 

I full jobb (0% sykefravær):  

• Nydiagnostisert RA: 52.0% (baseline) 

• Etter to år med intensiv behandling: 90.0% 

Andel 
pasienter 

 
Absenteeism:  

Fravær fra arbeid grunnet sykdom 
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Fravær fra arbeid 

100% sykemeldt: 

• Ved diagnose: 30 % 

• Etter to år: 4% 

  

Andel 
pasienter 

 
Absenteeism:  

Fravær fra arbeid grunnet sykdom 
 





RA PROSEDYRE - LITTERATUR 

Smolen et al.  

Ann Rheum Dis 2017 

Singh et al.  

Arthr Care & Res 2016 

Europeiske  

anbefalinger 

Amerikanske  

retningslinjer 

Smolen et al.  

AnnRheum Dis 2016 

Treat to target 

anbefalinger 

+ ytterligere 169 referanser 





BAKGRUNN  
• Nasjonal fagprosedyre for RA – versjon 1.0 fra 2017 

 

• Oppdatering 2. hvert år 
– Hovedansvar: Anna-Birgitte Aga og Espen A. Haavardsholm, 

Diakonhjemmet Sykehus 

– Opprettet arbeidsgruppe med medlemmer fra flere helseregioner: 

• Helse Nord: Gunnstein Bakland 

• Helse Vest : Anja M. Hjelle 

• Helse Sør-Øst: A-B Aga og E.A. Haavardsholm 

– På høring til alle revmatologiske avdelinger 

 

• Hovedendring i oppdatert versjon 2019/2020 
– Tilpasset EULARs 2019 oppdateringer 

• bDMARD og tsDMARD sidestilt 

• Oppdatert kunnskap om nedtrapping av DMARD 

– Nytt format: www.norskrevmatologi.no og i app: MyMedical Books 

 

http://www.norskrevmatologi.no/




Hensikt med norsk RA prosedyre 

• Sikre at mennesker med revmatoid artritt får 
evidensbasert utredning, behandling og 
oppfølging, uavhengig av hvor de bor i landet 

 

• Oppdragsgiver: 

– Norsk revmatologisk forening  

 

 



4 overordnede behandlingsprinsipper 



Oversikt over anbefalingene 



Ikke-farmakologisk behandling av RA 
1. Alle med RA bør få evidensbasert ikke-farmakologisk behandling ved 

behov 

2. Fysisk aktivitet og trening 

3. Hands-on teknikker og modaliteter 

4. Ortoser, innleggssåler, sko og hjelpemidler  

– Håndledd og fingre er ofte involvert ved RA, og ortoser kan 
tilpasses for å bedre håndfunksjon hos disse 

– Er det varig funksjonstap og behov for individuelt tilpassede 
ortoser kan dette søkes om, og ergoterapeut eller 
ortopediverksted kontaktes 

5. Rehabilitering 

– Tverrfaglige behandlingstiltak for mennesker med RA tar sikte på å 
opprettholde eller forbedre fysisk, psykisk og sosial funksjon og 
helse 

– Å redusere forekomsten av tap av arbeid er fortsatt en stor 
utfordring for personer med etablert RA 

– Forebygging av arbeidsuførhet er mer effektivt enn tiltak iverksatt 
i etterkant av tapt arbeid 







Time2Work 
• Affecting one quarter of the EU population (120 

million), RMDs are the biggest cause of sick leave 
and premature retirement due to physical 
disability.  

• EULAR is committed to increasing the 
participation of people with rheumatic and 
musculoskeletal diseases (RMDs) in work by 2023 

• Work is an important part of health; keeping 
people with RMDs active is beneficial for their 
physical and mental health, which results in less 
need for health care services 

• Health professionals in rheumatology (HPRs), 
such as occupational health therapists, 
physiotherapists and psychologists have a key 
role in helping people with RMDs access and 
remain in work 

 



Oppsummering 
• Målstyrt behandling  (T2T) bidrar til felles forståelse om 

behandlingsmålet mellom pasient og lege 

• Nye medikamenter, kombinert med implementering av 
moderne behandlingsstrategier med risikostratifisering 
basert på individuelle faktorer har ført til at klinisk 
remisjon er oppnåelig 

• Stadig bedre resultater i leddgiktbehandling fra 2000 - 
2015, spesielt etter implementering av moderne 
behandlingsstrategier fra 2010, med ytterligere 
forbedring siste 5 år 

• Til tross for dette er det en andel av pasientene som ikke 
responderer på tilgjengelige medikamenter – ressurser 
må settes inn tidlig, og tilpasses individuelt  

• Viktig med en målrettet innsats for å hindre at pasienter 
med revmatiske sykdommer faller ut av arbeidslivet 

 

 

 

 

 
 

 





Takk for oppmerksomheten! 


