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 InnEhåll 

Broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om 
Sjögrens syndrom. Innehållet ger inte en fullständig 
information om sjukdomen, men vår förhoppning är 
att den kan komplettera din bild. Om du har frågor 
angående sjukdomen ska du i första hand vända dig 
till en läkare.  De läkemedelsnamn som nämns i bro-
schyren är exempel och ska inte ses som rekommendatio-
ner. Reumatikerförbundet rekommenderar inga enskilda 
läkemedel.

Broschyrerna går att beställa från 
Reumatikerförbundet, Box 12851, 112 98  Stockholm. 
Telefon 08-505 805 00  Fax 08-505 805 50
E-post info@reumatikerforbundet.org

Författare av Sjögrens syndrom är Elke Theander och 
Roland Jonsson. 
Elke Theander  är läkare, specialist i invärtesmedicin 
och reu ma  tologi, sektionschef för enheten för reumato-
logi i Malmö, Reumatologiska Universitetskliniken 
i Lund-Malmö, Skånes Universitetssjukhus och har 
disputerat på Sjögrens syndrom 2005. Roland Jons-
son är tandläkare, utbildad inom oral patologi och 
oral medicin vid Odontologiska Kliniken i Göteborg, 
och numera professor i immunologi vid Broegelmanns 
Forskningslaboratorium, Universitetet i Bergen, 
Norge.
Översättning till svenska av Maria K. Jonsson.
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Omarbetad och tryckt 2010, Exakta, Hässleholm.
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 FÖRORD

Sjögrens syndrom är enligt nyare 
undersökningar en reumatisk sjuk-
dom med en förekomst av 0,5-3 per 
1000 invånare, ungefär lika vanlig 
som reumatoid artrit, men bland 
vanliga människor och även läkare 
mindre känd.
 Kunskapen om sjukdomen har 
ökat under senare år. Utvecklingen 
har gått så fort att hälso- och sjuk-
vårdspersonal inte har klarat av att 
följa med i alla lägen och detta har 
i sin tur medfört att många som 
har Sjögrens syndrom inte har fått 
tillräckligt med information från sin 
läkare. Information är nämligen av 
stor betydelse för att kunna hantera 
en kronisk sjukdom. Att drabbas av 
en kronisk sjukdom kräver ibland 
en stor omställning i ens dagliga 
liv, både av den som drabbas men 
också av familj och vänner. Man 
ska inte bara lära sig att leva med 
sjukdomens många ansikten, utan 
också anpassa sig till de konsekvenser 
den kan ha fysiskt, psykiskt, socialt 
och i arbetslivet. Denna omställning 
underlättas betydligt med kunskap 
om sjukdomen.  

Både i Malmö och i Bergen har vi 
alltsedan början på nittiotalet arbetat 
aktivt med att sprida kunskap om 
Sjögrens syndrom både till patienter 
och sjukvårdspersonal. Det är gläd-

jande att nu kunna presentera en ny 
utgåva av detta informationshäfte 
både för svensk och norsk publik. 
Vi bygger vår kunskap på under-
sökningar av mer än 500 patienter 
som kommer för återkommande 
kontroller i Bergen och Malmö.  
En tidigare upplaga av broschyren 
(norsk version) återfinns på www.
fou.uib.no/fd/1997/f/105001/

Texten baseras på en tidigare ver-
sion av boken av Hans Jacob Haga 
och Roland Jonsson. Vi tackar Dr 
Thomas Mandl för värdefulla bidrag 
till texten av en del avsnitt.
Malmö, Bergen maj 2010

Elke Theander och
Roland Jonsson

Foto: WalterHirsch

Inledning
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BakgRunD 

Bakgrund
för en systemsjukdom, och den grup-
peras med andra bind vävssjukdomar 
som syste misk lupus erythema tosus 
(SLE, Lupus), systemisk skleros 
och myosit. Dessa sjukdomar kallas 
bindvävssjukdomar och går också in 
under beteckningen auto immuna 
sjukdomar. 

Traditionellt har man skiljt mellan 
primärt Sjö grens syndrom som upp-
träder utan annan samtidig reumatisk 
sjukdom, och sekundärt Sjögrens 
syndrom som uppträder tillsammans 
med reuma toid artrit, SLE, systemisk 
skleros eller myosit. 

Vad förorsakar Sjögrens 
syndrom?
Autoimmuna sjukdomars uppkomst 
är inte klarlagd helt ännu, men de 
uppkommer som resultat av flera 
händelser som spelar samman. Vi 
vet att Sjögrens syndrom har en 
tendens att förekomma i familjer där 
andra familjemedlemmar har samma 
sjukdom, eller reumatoid artrit, eller 
SLE.  

Ett antal gener har identifierats 
som disponerade för att utveckla en 
sådan sjukdom, det vill säga sjuk-
domen har en genetisk eller ärftlig 
komponenet, men sjukdomen går  
sällan i arv direkt. Det verkar vara 
så, att det inte är nog att vara dis-
ponerad - «något» ytterligare måste 
också utlösa sjuk domen hos de dis-
ponerade. 

Detta «något» kan exempelvis vara 

Sjögrens syndrom är ingen «ny» 
sjukdom. Den beskrevs första gången 
av den svenska ögonläkaren Henrik 
Sjögren i en doktorsavhandling från 
1933, och tidigare har enstaka pa-
tienter blivit beskrivna av Mikulicz 
Radecki (1888) och Gourgerout 
(1925). Des sa forskare fann att det 
kunde finnas ett samband mellan 
patienter som hade torra slemhinnor 
i mun och ögon, och ledbesvär. 

Vad är Sjögrens syndrom?
Sjögrens syndrom är en kronisk 
reumatisk sjukdom där kroppens 
exo krina körtlar är inflammerade, 
det vill säga de körtlar som ut söndrar 
sekret till olika delar av kroppen. 
Sådana körtlar är huvudsakligen 
tårkörtlar, spottkörtlar, svettkörtlar, 
körtlar i slidan och i magsäcken. 
Inflam mationen leder delvis till att 
dessa körtlar gradvis blir förstörda, 
eller att de hämmas i sin funktion 
av den inflammatoriska autoimmuna 
processen, vilket medför nedsatt 
produktion av tårar, saliv, svett och 
tarmsafter. Detta leder vidare till 
torra slemhinnor som ger en rad 
olika besvär. 

Även om inflammationen sitter i de 
exokrina körtlarna, kan man hos en 
tredjedel av patienterna också finna 
inflammation i leder och även i de 
inre organen. Detta medför att många 
drabbade har ledbesvär och känner sig 
mycket trötta och oenga gerade i långa 
perioder. Vi kallar Sjögrens syndrom 
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vanliga virus. Det är dock inte säker-
ställt att något speciellt virus utlöser 
sjukdomen. Efterhand uppträder en 
reumatisk inflammation i kroppens 
exokrina körtlar, men inflammatio-
nen kan också lokaliseras till  andra 
ställen i kroppen. 

Det är sannolikt flera ännu okända 
orsaker som bidrar till att sjukdomen 
uppstår, hos en individuell person, 
men alla verkar ge liknande sjuk-
domsbild. 

Vad är en reumatisk 
inflammation?
Den reumatiska inflammationen 
förorsakas av ett eller flera «fel» i krop-
pens immunförsvar. Immunförsvaret 
har som huvuduppgift att skydda 
kroppen mot yttre fiender som bakte-
rier, virus, svamp med mera. Utan ett 
fungerande immunförsvar skulle inte 
kroppen överleva de återkommande 
angreppen från dessa yttre fiender. 

Immunförsvarets «vapen» är speci-
ella blodceller, T- och B-lymfo cyter, 
förutom andra specialiserade celler. 
B-lymfocyterna tillverkar antikrop-
par som klibbar sig fast på fienden 
och gör det lättare för immunför-
svarets inflamma tions celler och 
«renoveringsceller» (mak ro  fager) 
att förstöra fienden. T-lymfocyterna 
fungerar ungefär som generaler i 
denna armé av celler i immunför-
svaret, men producerar också viktiga 
signalmolekyler. 

Normalt är immunförsvaret pro-
grammerat till att inte angripa 
kroppens egna vävnader, bara yttre 
fiender. Vid bindvävssjukdomar, 
som Sjögrens syndrom, har det  bli-

vitett «fel» i denna programmering. 
Im mun  försvaret gör antikroppar 
och bildar T-celler mot egen väv-
nad. När antikroppar klibbar fast 
på den egna vävnaden, strömmar 
in flamma tions    celler dit tillsammans 
med renova tions celler, och resulatet 
blir en inflammation som kan skada 
vävnaden. 

Sjukdomar där immunförsvaret 
tillverkar antikroppar mot egen väv-
nad, kallas autoimmuna sjukdomar.

Vem får Sjögrens syndrom?
Denna sjukdom existerar inom 
alla åldersgrupper och den yngsta 
rapporterade patienten var tre år 
gammal. 

Sjögrens syndrom är dock en 
mycket ovanlig sjukdom hos barn 
och unga. Eller så är det svårare att 
känna igen, diagnostisera hos barn.
De flesta får diagnosen i början av 
40-årsåldern, och frekvensen stiger 
med hög ålder. Över 90 procent av 
patienterna är kvinnor. 

Är Sjögrens syndrom en 
ovanlig sjukdom?
Undersökningar har gjorts av fö-
rekomsten av Sjögrens syndrom i 
Sverige, Kina och Grekland. I Mal-
mö fann man på 80-talet att 2,7 
procent av alla mellan 52 och 72 år 
kunde ha sjukdomen. Studier från 
andra länder, från de senare åren  
tyder på  runt 0,3-0,6 procent av be-
folkningen. I Stavanger har man bara 
kunnat identifiera sjukdomen hos 
0,05 procent av befolkningen, den 
lägsta siffran hittills. Att färre män-
niskor har Sjögrens syndrom idag än 
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SymTOm

Symtom och besvär i samband med 
Sjö  grens syndrom varierar mycket 
och kan gå  i skov. Det dominerande 
är emellertid torrhet i slemhinnor 
och hud samt trötthet. När körtel-
produktionen  avtar, ger detta en rad 
olika besvär.

Ögonen
Både tårmängd och tårkvalitet re-
duceras vid Sjö grens syndrom. När 
tårkvaliteten försämras, ändras olje-
filmen i tårarna så att de lättare brister 
och lämnar torra fläckar på ögats yta 
mellan blinkningar. En del patienter 
kan därför uppleva en irritation och, 
paradoxalt nog, ett ökat tårflöde med 

tidigare  beror inte på att sjukdomen 
verkar utrotas utan snarare att vi har 
lärt oss skilja den från andra sorters 
tillstånd som också medför slem-
hinnetorrhet, som inte ska förväxlas 
med Sjögrens syndrom.

Siffrorna är i paritet med reuma-
toid artrit, som är den vanligaste 
inflam mations relaterade reumatiska 
sjukdomen. Man skulle därför för-
vänta sig ungefär lika många patien-
ter med reumatoid artrit som med 
Sjögrens syndrom på reumatologiska 
avdelningar och polikliniker - men 
artrit dominerar klart. 

Vanliga symtom och besvär 

En förklaring är sannolikt att 
många med Sjögrens syndrom inte 
är sjuka nog för att uppsöka läkare. 
En annan förklaring kan vara att de 
uppfattar sina egna besvär som en 
naturlig del av åldringsprocessen och 
därför låter bli att uppsöka läkare. 
Reuma tologer träffar därför bara de 
sjukaste. 

De kunskaper vi har om Sjögrens 
syndrom baseras därför, naturligt 
nog, på undersökningar av de patien-
ter som reuma to logerna behandlar.

rinnande ögon i början av sjukdo-
men. Efterhand som tårproduktionen 
minskar avtar också detta besvär. När 
tårproduktionen blivit tillräckligt låg, 
upplevs torrheten som sandkorn eller 
skräp i ögonen. Drag och starkt ljus 
tolereras dåligt, likaså luftkonditio-
nerade utrymmen.

Några gånger blir tårvätskan så 
vätske fattig att den blir seg, och 
slemtrådar kan lägga sig framför 
ögat och ge oklar syn. Problemen 
är vanligast när man stiger upp på 
morgonen. Rödkantade ögonlock 
med inflammation (blefa rit) kan 
också uppstå. 

När ögonen blir torra kan det också 
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dricka vätska kan hjälpa och många 
måste gå upp på natten för att dricka. 
Avsaknad av saliv gör att tungan lätt 
utsätts för svampangrepp som gör 
den röd och öm. Samtidigt kan sår i 
mungiporna uppstå.

Torrhet i halsen gör att man lätt 
blir hes, när man pratar eller skrat-
tar. Att till exempel delta i sångkör 
kan därför bli svårt. Det kan också 
vara problematiskt att svälja mat. 
Det hjälper att dricka mycket till 
måltiderna. Torrhet i halsen upplevs 
av några som om halsen är trång, en 
upplevelse som kan vara besvärlig, 
särskilt på natten.

Tandproblem
Saliv är nödvändigt för att tänderna 
ska hållas rena. När salivmängden 
avtar går det därför lätt ut över 
tänderna. Det kännetecknande är 
att karies är lokaliserat på ”atypiska 
platser” som cervikal- (tandhals-), 
rot- och incisalytor (tuggytor). Ett 
vanligt problem är att man kan 
tappa fyllningar och att anpassning 
av tandproteser försvåras på grund 
av torra munslemhinnor. Insättning 
av tandimplantat kan dock göras 
som hos andra patienter, även om 
läkningsprocessen kan försvåras på 
grund av brist på saliv.

Spottkörtlarna
Hos cirka en tredjedel av alla patien-
ter med Sjögrens syndrom kan spott-
körtlarna periodvis svullna upp. De 
synliga spottkörtlar som svullnar upp 
är vanligtvis lokaliserade i kinden 
framför örat (parotiskörteln) eller 
under käkvinkeln (submanibularis-

Torrhet i ögonen är ett vanligt symtom vid 
Sjögrens syndrom.

uppstå småskador på den släta horn-
hinnan. Det kan jämföras med repor-
na som uppstår på bilens vindruta, 
då vindrutetorkarna sätts igång på 
ett torrt fönster. Sådana småskador 
irriterar ögat och kan bidra till att 
man blir känslig mot ljus och måste 
använda solglasögon i starkt sol. Hos 
några kan ögonbesvären vara direkt 
smärtsamma. 

Munnen
Torrhet i munnen är lika vanligt 
som ögontorrhet och hör till de allra 
värsta besvären för Sjögrens-patien-
terna. Den leder ofta till att slemhin-
norna blir irriterade, när de utsätts 
för kryddad och varm mat. Sveda är 
då ett vanligt problem. Det kan också 
uppstå smakändringar med en känsla 
av metallsmak i munnen. 

Tungan kan kännas tjock och 
svullen särskilt på natten, och den 
kan också klibba fast mot gom-
men på natten och morgonen. Att 

Torrhet i munnen leder ofta till irriterade 
slemhinnor. Foto: Stefan Källstigen.
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SymTOm

körteln). Svullnaden kan vara ensi-
digt eller dubbelsidig, återkommande 
eller är ihållande i varierande grad. 
Svullnaden är ofta smärtfri, men 
kan upplevas som ett litet tryck. Om 
svullnaden i spottkörtlarna blir lång-
varig bör en öron-näsa-halsspecialist 
undersöka körtlarna.

Näsan
Torrhet i näsan är vanlig, men sällan 
det mest besvärliga torrhetssymtom. 
Det förorsakar lätt sårbildningar, och 
ibland nedsatt luktförmåga. 

Örat
Vid torrhet i svalget kan öron-
trumpeten som är länken mellan 
mellanörat och svalget, bli irriterad 
och tät. Detta leder till en propp-
känsla i örat och nedsatt hörsel. 

Huden
Nedsatt svettproduktion kan leda till 
torr hud. När huden är torr blir den 
lättare irriterad och kan klia. Eksem-
liknande besvär kan uppstå.

Övergående utslag av olika typer 
är vanliga och beror oftast på inflam-
mation i små blodkärl (vaskulit). 
Ett sådant Sjögrenstypiskt speciellt 
utslag, som en minoritet drabbas av, 
är periodiskt uppträdande prickar 
(petecchier) på vaderna (och i säll-
synta fall även på låren och armarna). 
Dessa uppstår gärna i samband med 
fysisk aktivitet, varar några dagar för 
att sedan försvinna. Fläckarna kan 
svida och bränna och om sådana 
utslag återkommer många gånger 
kan de till slut efterlämna en lätt 
brunaktig, pigmenterad hud. 

Några gånger kan det uppträda 
små sår med en skorpa i huden 
som läker långsamt. Såren kan vara 
smärtsamma, men det vanligaste är 
att de bara kliar lite. 

En del patienter klagar över sol-
överkänslighet och soleksem, andra 
över nässelfeberaktiga utslag. Sällan 
uppträder SLE-liknande utslag i 
huden hos Sjögrenspatienter. Ut-
bredda utslag som innebär betydande 
problem för patienten förekommer 
nästan inte alls.

Trötthet och sömn
Ett av de allra största besvären för 
patienter med Sjögrens syndrom 
är kronisk trötthet. Denna trötthet 
varierar mycket, och också här växlar 
det mellan bra och dåliga perioder. 
Medan några är trötta från det att 
de stiger upp på morgonen, kommer 
tröttheten för de flesta frampå dagen. 
Det hjälper inte alltid att sova - sömn 
och vila tycks inte hjälpa, vilket är 
typiskt för en onormal sjukdomsas-
socierad trötthet.

Några har behov av att vila flera 
gånger om dagen, medan många 
anstränger sig till det yttersta för att 
klara en hel dag, till exempel på job-
bet. Fysisk trötthet är mer framträ-
dande än psykisk eller mental trött-
het, dock kan ångest och depression 
föreligga och förvärra tröttheten. 

Vad som exakt utlöser den här 
tröttheten är fortfarande inte klar-
lagt. Dålig sömn är en del av pro-
blemet, då patienterna ofta vaknar 
av antingen torrhet (behöver dricka 
eller droppa ögonen), behov att gå på 
toaletten och framför allt på grund av 
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Kronisk trötthet är ett 
vanligt  symtom vid 
Sjögrens syndrom. 
Foto: Magnus Waller/
Tiofoto.

värk i kroppen, främst armar och ben. 
Även så kallade restless legs, oroliga 
ben/”myrkrypningar”, förekommer 
och då per definition just på natten. 
Att sjukdomens trötthet ofta leder 
till minskad fysisk aktivitet bidrar till 
en  ond cirkel av dålig sömn, ökad 
värk, dålig fysisk form och därmed 
mer trötthet. 

Vita fingrar - lokal kärlkramp 
(Raynauds fenomen)
Anfall av lokal kärlkramp gör att 
en eller flera fingrar plötsligt blir 
kritvita och bedövade. Sådana anfall 
kommer gärna i anslutning till kyla 
och stress. Vitheten kan också upp-
stå på tår, nästippen, örsnibbar och 
tungspetsen. Anfallen går vanligen 
över ganska fort, men kan hos några 
förekomma ofta och mer långvarigt

Kärlkramp i fingrarna förekom-
mer också hos friska individer, men 
markant oftare hos patienter med 
Sjö grens syndrom och andra bind-
vävssjukdomar.

Slidan (vagina)
Nedsatt sekretproduktion kan leda 
till torr slida, som i sin tur kan med-
föra smärta vid samlag. På grund av 
torrheten irriteras slidan lättare, vil-
ket kan resultera i obehag och klåda. 
Torr slemhinna kan också lättare bli 
infekterad av svamp vilket kan visa 
sig som flytningar. 

Penis
Hos män kan torrhet 
under förhuden leda 
til l smärtsamma sår 
och sprickor. I sprick-
orna kan det lätt uppstå 
svampinfektioner. 

Feber
Vissa kan ha långvarig 
lätt feber (kvällstempe-
ratur 38 grader). Om 
detta inte förorsakas av 
en infektion, kan det 
vara ett uttryck för att 
Sjögrens syndrom är 

speciellt aktiv. Uppsök alltid läkare 
vid mer än 38 graders feber i över 
en vecka!

Allergi
Uppemot en fjärdedel av patienter 
med Sjögrens syndrom besväras av 
överkänslighet mot mediciner. De 
vanligaste reaktionerna är utslag 
vid användning av penicillin och 
sulfapreparat. Också andra typer av 
mediciner, som salicylater, kan ge 
liknande överkänslighetsreaktioner.
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SymTOm

Symtom från inre organ Inflammationen kan förorsaka en 
rad olika besvär. Någon besväras av 
ständigt återkommande bronkiter och 
lunginflammationer. Andra kan ha 
antibiotikaresistenta lung inflam ma-
tioner. Detta kan bero på att inflam-
mationen är immunologiskt förorsa-
kad och inte av bakterier eller virus.
Då ordineras ofta andra mediciner, 
till exempel kortison. Lungsäcken kan 
också inflammeras (pleurit) och det 
upplevs som ömhet i bröstkorgen som 
blir värre vid djup in- och utandning. 

Njurar
Någon enstaka gång kan det uppstå 
en inflammation i njurarna med 
äggvita och/eller blod i urinen. 
Det kan också leda till att njurarna 
förlorar lite av förmågan att reglera 
saltkoncentrationen och syremäng-
den i blodet. Detta tillstånd kan vara 
kopplad till förekomst av njursten.
Det är sällsynt att inflam mationen i 
njurarna går så långt att total njur-
svikt uppstår. 

Lever och bukspottkörtel
Immunologiskt förorsakad kronisk 
lever- eller gallgångsinflammation 
(hepatit) kan uppträda tillsammans 
med Sjögrens syndrom, och då särskilt 
kronisk aktiv hepatit och primär biliär 
cirrhos (skrumplever och gall gångs -
inflammation). Dessa sjukdomar har 
inget samband med virusinfektioner 
och smittar inte..

Akut inflammation i bukspott-
körteln (pankreatit) kan också före-
komma. Bukspottkör teln är, liksom 
spott- och tårkörtlar, en exokrin 
körtel som en inflammation kan sitta i. 

Leder
De flesta med Sjögrens syndrom 
har varierande ledsmärtor (artral-
gier). Smärtorna har en tendens att 
flytta sig från den ena leden till den 
andra. Stelhet i lederna är vanligt på 
morgonen. Det är mer ovanligt med 
inflammationer i leder (artrit) och 
dessa är i så fall vanligtvis kortvariga. 
Vid ledin flam mation är leden svullen 
och öm. Ledinflammationer förstör 
sällan lederna på samma sätt som vid 
reuma toid artrit. 

Muskler
Muskelsmärtor är mycket vanliga. 
De sitter vanligen i nacken och 
området kring axlarna och skiljer sig 
inte från vanliga «stressmuskler» som 
förekommer hos friska. 

Det finns studier som antyder 
ökad förekomst av fibromyalgi hos 
patienter med Sjögrens syndrom. 
Fibro myalgi kännetecknas av kro-
niska muskelsmärtor i hela kroppen. 
Enstaka gånger kan det uppstå en 
mer allvarlig form av  mus kel-
inflammation (myosit) som måste 
behandlas med mediciner. 

Lungor och luftvägar
Många patienter med Sjögrens synd-
rom besväras periodvis av irriterande 
torrhosta. Vanligtvis beror detta på 
irritationer i luftvägarna förorsakat 
av torrhet, men det kan också bero 
på  inflammation i själva lungorna. 
Lungorna är det inre organ som of-
tast angrips vid Sjögrens syndrom.
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Pankreatit hos patienter med Sjögrens 
syndrom är sällan farligt, i motsats till 
andra patientgrupper där den kan vara 
mycket allvarlig

Mage - tarm
En mild så kallad atrofisk gastrit fö-
rekommer ofta och kan resultera i ett 
minskat upptag och brist på vitamin 
B12. Sannolikt är inte magsårsbak-
terien Helicobacter pylori vanligare 
hos Sjögrenspatienter än hos andra 
personer. 

Många patienter med Sjögrens 
syndrom har magbesvär i form av 
diar ré, förstoppning eller en kombi-
nation av båda. Orsaken till detta är 
inte känd, men nedsatt produktion 
av tarmsaft från bukspottskörteln 
och störd fuktion i nerverna som 
reglerar tarmens rörelser kan tänkas 
bidraga till besvären. En annan orsak 
kan vara tjocktarms inflam mation 
(mikroskopisk kolit). Kraftiga mag-
smärtor i området runt naveln före-
kommer ibland, ofta utan att man 
kan förklara dessa besvär. 

Sammanfattningsvis är både störda 
avföringsvanor, smärtor från buken 
och besvär från magsäcken vanligt 
förekommande hos Sjögrenspatien-
ter och många patienter har irritabel 
tjocktarm (IBS) och en långsam 
passage av föda genom magsäcken, 
vilket kan förklara flertalet av dessa 
besvär.

Nervsystemet
En relativt vanlig komplikation vid 
Sjögrens syndrom är inflammation i 
det perifera nervsystemet. Nerverna 
klarar då inte att förmedla impulser 

från sinnesorganen till hjärnan på 
normalt vis. Detta gäller beröring, 
smärta, värme och kyla. Man kan 
också uppleva att delar av huden är 
känslolös eller bedövad, eller att hu-
den är överkänslig vid berörning, så 
att minsta beröring kan vara smärt-
sam. Det kan också upplevas som 
plötsliga ilande smärtor (neuralgi). 
Nedsatt känsla och bedövningskäns-
la är vanligast i nedre extremiteterna 
(polyneuropati) I ansiktet kan man 
också uppleva en känsla av förlamning 
och smärtor i halva tungan eller halva 
ansiktet.

Problemen i nedre extremiteterna 
är ofta kroniska medan de i ansiktet 
kan komma och gå.  En störd funk-
tion i det icke viljestyrda (autonoma) 
nervsystemet kan också förekomma 
och ge upphov till yrsel när man reser 
sig, störd tarmfunktion och problem 
vid vattenkastning. I motsats till 
andra reumatiska systemsjukdomar 
som SLE, händer det mycket sällan 
att själva hjärnan påverkas vid Sjö-
grens syndrom.

Ångest och depression
Både ångest och depression är van-
ligt förekommande i samband med 
Sjögrens syndrom. Kroniska besvät 
och sjukdomar är ofta associerade 
med depression. Orsaken härtill är 
ofullständigt kända. Depression och 
ångest kan orsakas av den nedsatta 
kroppsfunktionen vid sjukdomen 
men det är också möjligt att olika 
inflammatoriska ämnen och obalans 
mellan hormoner i sjukdomen kan 
bidra till dessa besvär.

Ett vanligt utslag av depression 
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SymTOm

är att man isolerar sig och stannar 
hemma i stället för att söka kontakt. 
Sådana depressioner är ofta dolda - 
de flesta kamouflerar besvären och 
ger intryck av att acceptera sin situa-
tion. Många har i en sådan situation 
behov av att öppna sig gentemot per-
soner som står dem nära och behöver 
eventuellt få hjälp av psykolog för att 
återvinna självkänslan.

Hormonsjukdomar
Några studier tyder på att sjukdomar 
i sköldkörteln (thyroidea) förekom-
mer oftare hos patienter med Sjö-
grens syndrom än hos friska. Dessa 
sjukdomar är inflammation i thyroi-
dea (thyroidit) eller antingen för hög 
eller för låg ämnesomsättning. 

Hur utvecklar 
sjukdomen sig?
De flesta symtom och besvär vid 
Sjögrens syndrom varierar mycket 
och bra perioder växlar med dåliga. 
För de flesta är besvären från de torra 
slemhinnorna, tillsammans med 
ledbesvären och trött heten, det mest 
dominerande. 

Vanligast är att man får besvär 
i 40-årsåldern och sjukdomen ut-
vecklar sig ofta långsamt. I början 
är besvären vanligtvis diffusa och 
svåra att skilja från andra periodvisa 
krämpor, och de kan lätt förväxlas 
med problem som uppkommer i 
övergångsåldern. Efterhand blir 
symtomen mer tydliga, och det blir 
enklare att ställa en säker diagnos. 

I praktiken betyder detta att det 

ofta tar lång tid från att de första 
symtomen uppträder till den slutgil-
tiga diagnosen kan fastställas. Denna 
väntetid är för patienter i Sverige i 
genomsnitt cirka sju år. Den är för 
de flesta svår, eftersom man bär på 
en rad besvär utan att ha en diagnos 
och hamnar i en situation, där man  
besöker olika läkare utan att få till 
stånd en utredning. Å andra sidan 
finns liknande besvärsbild som vid 
Sjögrens syndrom (upplevelse av 
torrhet, värk och trötthet) vid en 
del andra tillstånd som inte har med 
Sjögrens syndrom att göra.

Det finns studier som visar att 
besvären har en tendens att avta med 
åren. De torra slemhin norna fortsät-
ter att vara ett problem, medan övriga 
besvär kan lindras eller man kan lära 
sig leva med dem utan att de påverkar 
livet och livskvalitet allt för mycket. 
De allra flesta (kanske uppemot 70-80 
procent) upplever inte inflamma-
tioner i inre organ. 

Vi har inga studier som tyder på 
att patienter med Sjö grens syndrom 
lever kortare än andra människor. 
Det finns dock starka hållpunkter för 
en ökad risk för utveckling av cancer 
i lymfsystemet hos en liten minoritet 
av patienterna. Majoriteten (mer än  
90 procent) utvecklar ingen sådan 
komplikation. Reumatologen bör 
avgöra vilka patienter som regel-
bundet behöver undersökas med 
tanke på detta. Utgångspunkten för 
sjukdomen är  att den är kronisk,  
men om den kan «läka ut» hos en-
staka patienter vet man i dagsläget 
för lite om. 
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Graviditet och födsel 
Medan vissa bindvävssjukdomar 
ökar risken för spontan abort har en 
svensk studie från Malmö inte kun-
nat visa detta. Barnen till sjögrens-
mammor föddes dock med lägre 
födelsevikt och förlossningen var 
oftare utförd med hjälp av sugklocka 
eller kejsarsnitt. Förmågan att få barn 
verkar normal. 

Vissa patienter med Sjögrens syn-
drom (60-80 procent) har två anti-
kroppar i blodet som kallas anti-SSA/
Ro och anti-SSB/La. Dessa antikrop-
par kan passera genom mo der kakan 

och över till fostret under gravidite-
ten. Hos en liten minoritet (cirka två 
procent) kan detta förorsaka hjärt-
problem hos fostret. Det ta är ovan-
ligt, och eventuella hjärt problem kan 
påvisas av gynekolog från 17:e-24:e 
gravidi tets   veckan. Att detta omgå-
ende upptäcks är extremt viktigt för 
barnets vidareutveckling varför en 
gravid kvinna med Sjögrens syndrom 
och de nämnda antikropparna bör 
tidigt och med täta intervaller få 
barnets hjärtrytm kontrollerad. Vid 
tidig upptäckt kan behandlingsför-
sök göras under graviditeten.
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DIagnOS

Hur ställs diagnosen?
Det finns inget enskilt test eller prov 
som på ett enkelt sätt fastställer di-
agnosen Sjögrens syndrom. För att 
vara säker, är det vanligen nödvändigt 
att  sammanställa flera resultat och 
observationer. Detta är en specialist-
uppgift. 

De viktigaste undersökningarna 
görs hos ögonläkare och tandlä-
kare/öron-näsa-halsspecialist, med 
undersökning av salivproduktion, 
tårvätskeproduktion, blodprov och 
inte minst vävnadsprov från de små 
spottkörtlarna på underläppens in-
sida - i den ordningen. 

Vävnadsprovet (läppbiopsi) är 
viktigt både när det gäller att ställa 
dia g nos och för att resultatet också 
kan berätta lite om hur aktiv sjukdo-
men är och eventuellt om förloppet. 
Vävnadsprovet tas efter att patienten 
har fått lokalbedövning i underläp-
pen, av samma typ som man får hos 
tandläkaren. Vanligen är detta en 
enkel procedur, men några få kan 
erhålla nedsatt känsel på det lilla 
operationsärret på läppens insida. 
Den nedsatta känseln är vanligen 
övergående. 

Tandläkaren har ofta en viktig roll 
när det gäller att ställa diagnosen 
Sjögrens synd rom, eftersom han/

hon observerar om det finns torra 
slemhinnor i munnen och tandska-
dor som är typiska för sjukdomen. 
Tandläkaren kan sedan remittera för 
ytterligare undersökningar. 

Vanligtvis har patienter med bind-
vävssjukdomar hög sänka och blod-
brist (anemi). Hälften av patienterna 
vi ser med Sjögrens syndrom har 
emellertid fullständigt normala blod-
prov. Normala blodprov som man tar 
hos sin allmänpraktiserande läkare 
utesluter därför inte sjukdomen!

Det är viktigt att vara medveten 
om att torrhet i munnen inte behö-
ver förorsakas av Sjögrens syndrom. 
Hos personer över 50 års ålder är det 
vanligare med muntorrhet. Dess-
utom finns det en rad sjukdomar och 
mediciner som ger sådana besvär. 

Sammanfattningsvis får sägas 
att kraven för att ställa diagnosen 
Sjögrens syndrom har skärpts sedan 
2002 för att dra en klarare gräns 
mellan Sjögrens syndrom och andra 
tillstånd av torrhet och trötthet. 
Därför kan det finnas skillnad hur 
diagnosen ställdes mellan personer 
som fick sin diagnos tidigare än 2002 
och de som insjuknat senare. Detta  
påverkar förloppet, prognosen och 
eventuell behandling.
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BEhanDlIng

Generellt
För Sjögrens syndrom finns det idag 
en rad behandlingsalternativ, dock 
ingen som leder till att själva den im-
munologiska rubbningen försvinner. 
Autoimmuna sjukdomar kan inte 
kureras idag. Behandlingarna som 
används vid sjukdomen riktar sig mot 
ovan beskrivna symtom och har som 
mål att lindra symtomen. Effekten 
av behandlingar varierar emellertid 
mycket mellan olika individer. 

Ingen behandling tar bort alla be-
svär, men de kan lindras. Det finns 
ingen behandling som Sjögrens-
patienter tvunget måste använda 
med undantag av fluortillskott för 
tandhälsan, utan bruk asv läkemedel 
bestäms av patientens lidande och 
behov.

Huvudsakligen består behand-
lingen av att man tillför vätska där 
den saknas. Som tillägg finns en del 
användbara systemiska behandlingar 
för vissa besvär och komplikationer. 
Man får inte heller missa möjlighe-
ten att lindra sådant som trötthet, 
värk och depression med allmänna 
metoder och hälsofrämjande livs-
stilsförändringar.

Torrheten kan lindras genom 
fuktning av luften och undvika eller 
förebygga med åtgärder mot extremt 
torra eller uttorkande miljöer eller 
aktiviteter. Ett exempel skulle vara 
att använda cykelglasögon som skyd-
dar mot luftdrag, vind och således 
ökad avdunstning av befintlig vätska 

på ögat. Ett annat exempel skulle 
vara datorns placering i rummet och 
på bordet. Undvikande av luftdrag 
och placera datorn lågt så att det 
krävs mindre öppning av ögonen, 
det vill säga mindre exponerad yta 
för avdunstning av vätska.

Torra ögon
Apoteken och optikerna har idag ett 
stort utbud av olika sorters ögon-
droppar och ögongeléer. Endast en 
del av dem är rabattberättigade och 
kan förskrivas på recept. Dropparna 
och gelén kan i de flesta fall kom-
bineras med varandra, så att man 
exempelvis använder ett mer segt-
flytande gel till natten och tunnare 
droppar på dagtid. 

Att hitta rätt ögondroppar eller 
rätt kombination kan ta lite tid, men 
det löner sig att prova genom olika 
sorters preparat för bästa individu-
ella effekt. Eventuellt kan ögonlä-
kare hjälpa till eller lägga till vissa 
specialpreparat under kortare eller 
längre perioder. Kortisonögondrop-
par ska aldrig användas för Sjögrens 
syndrom. Konserveringsmedel ska 
likaså så långt som möjligt undvikas.
Engångspipetter eller okonserverade 
droppar i små flaskor är att föredra. 
Vid kronisk daglig frekvent använd-
ning kan konserveringsmedlen vara 
skadliga för ögats yta.

Det är viktigt att uppmärksamma 
att sveda i ögonen som uppkommer 
vid användning av ögondroppar, kan 

Behandling

De läkemedelsnamn 
som nämns i 
broschyren är 
exempel och 
ska inte ses som 
rekommendationer. 
Reumatikerförbundet 
rekommenderar inga 
enskilda läkemedel.
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Torr hud är ofta ett problem vid Sjögrens 
syndrom. Kan behandlas med badoljor och 
fuktighetskräm.Foto: Stefan Källstigen.

bero på allergi mot tillsatsämnen - då 
lönar det sig att byta till en annan 
sorts droppar. 

Vanlig koksaltlösning innehåller 
ofta inga konserveringsmedel. ”Vis-
cotears” är ett geléaktigt tårsubstitut 
som har lång vidhäftningstid och ger 
en effektiv lindring av torra ögon. 

”Oculac ögondroppar” innehåller 
povidonson som stabiliserar tårfil-
men och verkar smörjande. Oculac i 
endosbehållare utan konserverings-
medel kan med fördel användas av 
kontaktlinsbärare. Andra omtyckta 
ögondroppar är ”Bion Tears”, samt 
sådana som innehåller hyaluronsyra 
eller liknande substanser som absor-
berar vätska och håller den på plats.

”Lacrisert” består av ett cellulosa-
derivat och är en 3,5 mm lång cylin-
der. När lamellen läggs ner bakom 

det nedre ögonlocket smälter den 
gradvis och stabiliserar och förtjockar 
ögats tårfilm. ”Lacrisert” kräver lite 
fuktighet i ögat för att kunna smälta 
och i ett helt torrt öga måste man 
använda andra tårersättningsmedel 
som tillägg. Det är ofta nog att lägga 
in 1-2 lameller per dag. 

”Oculentum Simplex” är en ögon-
salva som passar att använda på 
natten. 

I extrema fall har ögonläkare me-
toder att plugga igen tårkanalerna 
för att förhindra att den tårvätska 
som produceras stannar kvar i ögat 
i stället för att rinna ner genom tår-
kanalerna till näshålan.

Torr mun
Saliversättningsmedel och medel 
som kan stimulera salivproduktion 
finns på Apoteket, både som spray 
och som sugtabletter, nästan alla 
är receptfria.  Samma som sas för 
ögondroppar gäller även här. Man 
får testa befintliga produkter och 
försöka hitta det som fungerar bäst. 
Det kan även löna sig att ta hjälp av 
andra som lider av Sjögrens syndrom 
då många patienter hittar på egna 
lösningar just för muntorrheten. 
Vatten är det mest använda medlet. 
Ur medicinisk perspektiv är det 
ett absolut måste att tillföra fluor i 
form av tuggummi, sugtabletter el-
ler sköljning. Utan fluortillskott är 
risken för tandskador extremt hög, 
salivens naturliga antikarieseffekt 
saknas. ”Xerodent” är en sugtablett 
som är salivstimulerande och fluor-
tillskott i ett.

”Saliva Orthana” är sugtablet-

BEhanDlIng
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ter som stimulerar salivsekretion 
och smörjer slemhinnor i mun och 
svalg. Samma effekt ger ”Profylin” 
sugtabletter. Alla dessa receptfria 
mediciner är relativt dyra och har 
kortvarig effekt. 

Eftersom reducerad spottmängd 
ger ökad risk för karies bör man 
vara försiktig med sötsaker. Under 
alla omständigheter är det mycket 
viktigt med noggrann tandhygien, 
eventuellt användning av extra mild 
tandkräm, som tolereras av Sjö-
grenspatienter och täta kontroller 
hos tandläkare/tandhygienist. När 
tungan är smärtsam och brännande 
kan det bero på svampinfektion, 
vilken bör behandlas med sockerfri 
svampmixtur eller tabletter. Proble-
met är ofta återkommande.
Tabletter mot mun och ögontorrhet
”Salagen” är en tablett som påverkar 
såväl salliv- som tårkörtlar. Denna 
behandling kan ha mycket god ef-
fekt och bör i samråd med sin lä-
kare testas av patienterna med stora 
bekymmer av torrhet. Biverkningar 
kan förekomma, varför det är bäst 
att börja med en försiktig dosering. 
Akupunktur
Akupunktur har också under vissa 
förutsättningar visat sig vara effektiv 
för ökad spottproduktion. 

Torr slida
Till skydd mot uttorkning av slem-
hinnan i slidan finns det på apoteket 
en rad medel som är kan användas 
i underlivet. ”Replens” är en hor-
monfri gel som avger vätska till om-
kringliggande vävnad, och som kan 
hålla slidan fuktig i upp till tre dygn. 

”Ovesterin” vaginalkräm/va   gi torer 
innehåller korttidsver kande östrogen 
och kan därmed hindra uttorkning av 
slidslemhinnan. ”RFSU glid” är ett 
fuktighetsbevarande glidmedel som 
kan hjälpa till vid problem med torr 
slida under samlag. 

Torr hud
Torr hud kan behandlas med olika 
fuktighetskrämer eller badoljor. Krä-
mer som innehåller karbamid kan 
vara fördelaktiga att använda.

Torr näsa
Vid torr näsa kan man ta lite salt-
vatten i näsborrarna för att avhjälpa 
problemet. En blandning av mentol- 
och jordnötsolja kan också användas, 
finns att få på recept. ”Nozoil” är ett 
annat preparat i apotekets sortiment 
för torra slemhinnor.

Ditt apotek ger dig gärna mer in-
formation om olika preparat.

Trötthet
Tröttheten är ett av huvudproblem 
för Sjögrens patienter, som leder 
bland annat till nedsatt arbetsför-
måga, nedsatt livskvalitet och social 
aktivitet på fritiden. Sova gör inte 
tillräcklig nytta. Gamla och nya 
studier visar att sömnkvaliteten är 
dålig, och att framför allt vaknar 
man ofta upp nattetid på grund av 
värk och kanske torrhet som i sin 
tur påverkar tröttheten på dagen. 
Att behandla dessa symtom inför 
natten och kanske också med andra 
medel för förbättrad sömn kan vara 
värdefull. I en studie har det visat 
att fysisk träning (till exempel stav-

De läkemedelsnamn 
som nämns i 
broschyren är 
exempel och 
ska inte ses som 
rekommendationer. 
Reumatikerförbundet 
rekommenderar inga 
enskilda läkemedel.
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gång) förbättrar konditionen, ångest 
och depression samt att tröttheten 
minskar avsevärt på lång sikt. Då 
depression i sig kan medföra trötthet 
är det angeläget att söka hjälp och 
behandling om man misstänker att 
man lider av en sådan.  

Systemisk behandling
Ibland kan det vara nödvändigt att 
använda systemiska läkemedel vid 
behandling av Sjögrens syndrom. De 
används huvudsakligen, då det finns 
inflammation i leder eller inre organ. 
Användning av sådana läkemedel krä-
ver regelbunden uppföljning av egen 
läkare eller reumatologspecialist. 

Smärtstillande
Mot smärtor rekommenderas para-
cetamol som förstaval. De finns att 
köpa receptfritt i begränsad mängd. 
Vid leversjukdom ska man rådfråga 
läkare innan användning av parace-
tamol och liknande preparat. 

BEhanDlIng

Antiinflammatoriska 
mediciner
Ett stort antal patienter med reu-
matiska sjukdomar använder medi-
ciner mot stelhet och smärta. De 
flesta är på recept, medan några få 
säljs receptfria. Dessa så kallade 
NSAIDs  kan vara till hjälp vid Sjö-
grens syndrom, när man besväras av 
ledsmärtor och stelhet. Medicinerna 
kan ge biverkningar i form av sura 
uppstötningar, illamående, smärtor 
och luft i magen. På grund av de 
torra slemhinnorna rekommenderas 
att dricka mycket då tabletten intas, 
eller att använda medicin som kan 
lösas upp i vatten. 

Bromhexin (Bisolvon)
”Bisolvon” är en slemlösande host-
medicin för att lösa upp slemmet 
i bronkierna. Den kan också göra 
spottet mer tunnflytande, så att 
spottet man har kvar kan smörja 
slemhinnorna bättre. En del patien-
ter upplever förbättrad ögon- och 
muntorrhet, men som regel behövs 
en hög daglig dos.

Antimalariamedel
Medel mot malaria (i första hand 
”Plaquenil”) har länge visat sig vara 
effektiva i behandlingen av en rad reu-
matiska sjukdomar. Dessa mediciner 
dämpar aktiviteten i immunför svaret 
och verkar speciellt bra vid ledinflam-
mationer och olika sorters hudprob-
lem. Vissa patienter med Sjögrens 
syndrom kommer också kunna ha 
nytta av denna medicin, vars verkan 
inträder efter några få veckor. 

Personer med Sjögrens syndrom är trötta. Det hjälper ofta inte att sova. 
Foto: Magnus Fröderberg.
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Antimalariamedel har relativt 
få biverkningar. Vissa anser att en 
ögonkontroll bör genomföras innan 
behandlingen börjar, då vissa mala-
riamedel, dock ytterst sällan Plaqu-
enil, förknippas med rubbningar i 
färgseendet.

Kortison
Binjurebarkhormonet kortison 
(Pred   nisolon) används till att dämpa 
sjukdomsaktiviteten hos en rad reu-
matiska sjukdomar. Vid Sjögrens 
syndrom finns ytterst få anledningar 
att använda kortison. Torrheten kan 
inte påverkas av detta läkemedel.

Eventuellt kan svullna spottkörtlar 
kortvarigt behandlas med en korti-
sonkur och leder kan sprutas med 
kortison vid behov. Om det behövs 
en långvarig kortisonbehandling 
för komplicerade problem med inre 
organ, då föreligger ett sällsynt svårt 
Sjögrens syndrom som kräver om-
händertagande av reumatologspecia-
list. Många med Sjögrens syndrom 
har således liten eller ingen glädje 
av kortison. 

”Prednisolon” är det vanligaste kor-
tisonpreparatet. Vid stora doser över 
lång tid kan biverkningar upplevas 
i form av bland annat benskörhet, 

mån ansikte, viktökning och ökad 
infektionstendens. 

Läkemedel som dämpar 
immunsystemet (så kallade 
cellgiftbehandlingar)
När det någon enstaka gång uppträ-
der svår inflammation i inre organ 
vid Sjögrens syndrom, måste man 
ibland använda samma immundäm-
pande läkemedel i behandlingen som 
vid exempelvis SLE eller ledgångs-
reumatism. Dessa kan vara mycket 
effektiva. Exempel på sådan medicin 
är Metotrexat, Cyclosporin, Imurel, 
Cell-Cept, Sendoxan eller Mabthera. 
Bara Imurel och Cyclosporin kan 
användas under graviditet. 

Nattljusolja och andra 
hälsokostpreparat
Vissa patienter berättar på ett över-
tygande sätt att de upplever dra-
matiska förbättringar av trötthet 
och torrhet vid användning av vissa 
hälsokostpreparat, huvudsakligen 
nattljusolja. Det har dock inte gått 
att vetenskapligt bevisa att detta och 
andra preparat har effekt. Således är 
det upp till patienten själv att be-
döma värdet av sådana kosttillskott 
i relation till kostnaderna. 
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BIRgITTa 64 åR

Birgitta fick sin diagnos 2000, även om hon 
hade haft besvär tidigare. Hon fick hål på 
hornhinnan och inflammation i tandköttet. 
Det gjordes en läppbiopsi och tandläkaren 
tog salivprov. Birgitta fick problem även med 
underlivet. Med andra ord har Birgitta typiska 
symtom på hur Sjögrens kan visa sig.

– På senare år har jag också fått ont i finger-
lederna och bröstbenenet och jag har ibland 
eksem i hörselgångarna, berättar Birgitta.

Birgitta har en bra husläkare, som har tagit 
reda på fakta om sjukdomen och håller kontakt 
med centralsjukhuset.
Vilka mediciner tar du?

– Det är två olika ögondroppar, Oculentum 
simplex för natten och Viscotears för dagen. 
För munnen har jag sugtabletter och fluor-
tabletter. I övrigt behöver jag ingen medicin. 
Jag går till tandläkaren och tandhygienisten tre 
gånger om året.

På frågan om Birgitta får något stöd från 
Försäkringskassan berättar hon får en behand-
ling om året subventionerad, medan övriga blir 
fullt pris. Tidigare fick hon stöd till alla be-
handlingar, men den förmånen är indragen.
Hur påverkar sjukdomen ditt liv?

– Trötthetsperioderna är det värsta. Jag hade 
ett bra jobb, var utbildare på Röda korset och de 
hade full förståelse att jag måste vila ibland.

– Min sjukdom påverkar mig mest om som-
rarna. Värme verkar inte vara bra för mig. 

Birgitta är rädd för att få hostattacker, när 
hon är på bio eller liknande sammanhang.

– Om jag har varit i lokaler med stark be-
lysning, så får jag ofta problem på natten och 
måsta smörja ögonen en extra gång.

I stort sett kan Birgitta göra allt som hon 

vill. Hon är en-
vis och ser till 
att hålla sig i 
form. En tim-
mes promenad 
om dagen är viktig motion.

– Jag har ännu inga besvär med att svälja och 
det är  skönt. Jag undviker stark mat, eftersom 
det påverkar strupen mer.
Har du några tips till dem som ny ligen in-
sjuknat?

– Att göra extra djupandningar är bra. Att 
ha en petflaska med vatten och ett sugrör som 
man blåser bubblor i stimulerar lungblåsorna 
och halsen. Det här är tips som jag själv har 
fått av sköterskorna på sjukhuset.
När blev du medlem i Reumatikerförbun-
det?

– Jag har varit med cirka fem år. Jag går på 
möten och tycker om att träffa andra som har 
liknande problem som jag har.
Vilka är Reumatikerförbundets viktigaste 
framtidsfrågor?

– Förbundet måste jobba för att det blir fler 
reumatologer och sjukgymnaster. Bad och 
gymnastik är viktigt och det får inte dras ner på. 
Reumatikerföreningen är en viktig mötesplats 
för att man ska få träffa likasinnade.

– Det värsta är tröttheten
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SpEcIalISTSJukhuS

Hjälp forskarna att lösa reumatismens gåta!
Över en miljon svenskar lider av en reumatisk sjukdom. 

Ditt bidrag kan göra en skillnad för dessa människor.

Stöd forskningen genom Reumatikerfonden
postgiro 90 03 19 - 5, bankgiro 900-3195

Sjukhus för reumatiker

Utanför Halmstad finns Sveriges 
enda reumatikersjukhus, Spenshult, 
med specialiserad och myc ket kva-
lificerad reumatikervård. Sjukhuset, 
som tar emot patienter från hela 
landet på remiss, erbjuder diagnos-
tik, kirurgi, vård och rehabilitering. 
Vården in nebär ett samspel mellan 
patienten och ett vårdteam bestående 
av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, 
arbetsterapeut och kurator.

Varmvattenbassänger och trä-

ningshallar finns för funktionsträ-
ning. Dessutom finns det utrymme 
för individuell träning.

Sjukhuset bedriver även specialist-
utbildning för läkare i reumatologi.

Vill du veta mer?
Tag gärna kontakt med:
Spenshult
313 92 Oskarström
Telefon: 035-263 50 00
www.spenshult.se

Så här ser utsidan ut på Spenshult. Foto: Anders Arhammar.
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REumaTIkERFÖRBunDET

Detta är Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet är en intresseorganisa-
tion för dig som har en reumatisk sjukdom och 
för din familj. Reumatikerförbundet arbetar 
för bättre villkor för reumatiker inom olika 
samhällsområden; vård, omsorg, utbildning, 
arbetsmarknad med mera.

Träffa andra
I din reumatikerförening kan du möta andra 
med samma diagnos som du själv.  I föreningen 
erbjuds olika typer av verksamhet. Det kan vara 
bassängträning eller andra anpassade rörelse-
aktiviteter, informationsmöten om diagnoser 
och forskning, medlemsstöd, studiecirklar 
med mera. Studiecirklarna kan handla om en 
specifik diagnos, men det kan också vara olika 
hantverkscirklar. Kontakta före ningen på din 
ort och kolla vad just de erbjuder för dig med 
Sjögrens syndrom.

Varje län utgör ett reumatikerdistrikt och i 
flertalet av kommunerna finns det en reuma-
tikerförening. 

Du kan också träffa likasinnade på Reumati-
kerförbundets forum, www.reumatikerforbun-
det.org.

 Reumatikerförbundet erbjuder även kurser 
för dig som just fått en diagnos med möjlighet 
att möta andra i samma situation.

Mer information finns på Reumatikerför-
bundets hemsida, där det också finns länkar 
till alla föreningar.

Frågor
Du kan vända dig till Reumatikerförbundet 
med frågor eller, när det gäller diagnoser, till 
Reuma Direkt 020-20 20 35 som är en fråge-
linje vid Spenshults reumatikersjukhus.

Information

Reumatikerförbundet har tagit fram material, 
dels om olika diagnoser, dels om annat som du 
kan ha glädje av att veta. Några tips:

Det finns 16 olika sjukdomsbroschyrer. 
Dessa kostar 10 kronor för medlemmar och 
15 för icke medlemmar. Se baksidan på detta 
häfte vilka diagnoser som ingår i bro-

schyrserien.
Det finns sju ”Att leva 
med”-böcker, varav "Att 
leva med Sjögrens syn-
drom", art nr 73121 är 
en av dem.

Dessa böcker kostar 
75 kronor för medlem-
mar och 100 för icke 

medlemmar.

Häftet ”Bra att veta” tar upp 
mycket som är bra att veta för 
en reumatiker om vård, rehabi-
litering, stöd och ersättningar 
och om Reumatikerförbundet 
(medlemsrabatter, bidrag och 
stipendier m m).  Finns på 
hemsidan för nedladdning

Material kan rekvireras från 
Skantz Distribution AB, Optimusvägen 12D, 
194 34 Upplands Väsby, fax 08-590 956 51, 
e-post info@skantzdistribution.se eller kö-
pas direkt genom vår e-butik på förbundets 
hemsida, där också allt vårt material finns 
presenterat. Till alla beställningar tillkommer  
expeditionsavgift 40 kronor och porto.
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Reumatikerförbundet
Box 12851 112 98  Stockholm

Besöksadress: alströmergatan 39
Tel: 08-505 805 00 Fax: 08-505 805 50
E-post: info@reumatikerforbundet.org

hemsida: www.reumatikerforbundet.org

Reumatiska sjukdomar är allvarliga, drabbar många,
 i alla åldrar och mer pengar behövs till forskning.

Stöd forskningen - sätt in ditt bidrag på
plusgiro 90 03 19 - 5, bankgiro 900-3195

Som medlem i Reumatikerförbundet 
får du bland annat:

l Information om reumatiska sjukdomar. 
l Olycksfallsförsäkring som omfattar dina resor 

till och från ett reumatikerförbundsarrange-
mang. Du är även försäkrad under den tid 
du deltar i arrangemanget.

l Möjlighet att söka bidrag från Reuma-
tikerförbundet till bland annat rehabili-
teringsresor. Du måste ha varit medlem i 
minst tre år för att få söka bidrag.

l Medlemstidning - Reumatikervärlden (sex 
nummer/år)

l Delta i distriktens och föreningarnas ar-
rangemang.

l Medlemsrabatter.

Tandvård för dig med Sjögrens syndrom
Det kom nya regler 1 juli 2008 och följande 
gäller för dig med Sjögrens syndrom:

Inom landstingens särskilda tandvårds-
stöd, den del som kallas ”Tandvård som ett 
led i sjukdomsbehandling”, kan patienter 
med Sjögrens syndrom få viss tandvård till 
läkarvårdstaxa. Denna tandvård kan utföras 
av den tandläkare patienten väljer, såväl privat 
som inom Folktandvården.

För att få tandvården subventionerad krävs 
att man har fått diagnosen Sjögrens syndrom 
av en reumatolog, och att man har visat på 
muntorrhet enligt vissa kriterier (salivmäng-
den får inte överstiga ett visst värde efter 
tuggstimulering, respetive i vila). Uppfyller 
man dessa kriterier får man alltså en del av 
tandvården till samma taxa som för läkarvård  
(priset kan variera mellan olika landsting) 
och räknas inom högkostnadsskyddet. Tand-

vårdsbehov som fanns redan innan diagnosen 
ställdes ersätts inte.

Den behandling som är rabatterad är 
bastandvård, som förebyggande behandling, 
lagningar etc, men bara den behandling som 
överrstiger det ”normala” behovet av tandvård 
under ett år och som kan knytas till mun-
torrheten. I vissa fall ersätts även protetiska 
behandlingar som kronor och broar.

Observera att det ser olika ut i olika 
landsting. Vissa är mer generösa och följer 
de gamla reglerna medan andra håller sig till 
de nya mer strikta reglerna.

För närvarande pågår en utredning om 
tandvårdsstöd. Den ska vara klar i oktober 
2010. Utredningen tar bland annat upp 
särskilt bidrag för förebyggande tandvård 
och riktad tandvård som ett led i sjukdoms-
behandling.
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I Reumatikerförbundets skriftserie ingår

Ankyloserande spondylit - AS (Bechterews sjukdom) Art nr 61051
Artros Art nr 61055

Den reumatiska foten Art nr 61049
dercums sjukdom Art nr 61046

Fibromyalgi Art nr 61050
Gikt Art nr 61044

Idiopatisk ledinflammation hos barn och ungdomar Art nr 61056
Osteoporos Art nr 61048

Polymyalgia Reumatika Art nr 61057
Psoriasisartrit Art nr 61058

Reumatiska mjukdelssmärtor Art nr 61052
Reumatoid Artrit - RA Art nr 61053

Sjögrens syndrom Art nr 61059
SLE Art nr 61054

Systemisk skleros (sklerodermi) Art nr 61047
Vaskuliter Art nr 61045

Wegeners och småkärlsvaskuliter Art nr 61043


