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 inledninG innehåll 

Broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om 
Granulomatös polyangit (Wegeners) och småkärlsvas-
kuliter. Innehållet ger inte en fullständig information 
om sjukdomarna, men vår förhoppning är att den kan 
komplettera din bild. Om du har frågor angående sjuk-
domen ska du i första hand vända dig till en läkare. De 
läkemedelsnamn som nämns i broschyren är exempel 
och ska inte ses som rekommendationer. Reumatiker-
förbundet rekommenderar inga enskilda läkemedel.

Denna broschyr ingår i en skriftserie om reumatiska 
sjuk domar. Varje författare svarar för skriftens medi-
cinska del och Reumatikerförbundet svarar för inter-
vjuer och information om förbundet..  
Broschyrerna går att beställa från 
Reumatikerförbundet, 
Box 12851, 112 98  Stockholm. 
Telefon 08-505 805 00
Telefax 08-505 805 50
E-post info@reumatikerforbundet.org
Hemsida: www.reumatikerforbundet.org

Författare av Granulomatös polyangit (Wegeners) och 
småkärlsvaskuliter är Ann Knight, överläkare vid Aka-
demiska sjukhuset, Uppsala.
Grafisk form: Maj Söderman.
Omslagsbild: Walter Hirsch, Studio Hirsch AB.
Tryckt 2011, Exaktaprinting, Malmö.

Innehåll
Inledning 3
Granulomatös polyangit (Wegeners) 4-7
Mikroskopisk polyangit  8-9  
Churg-Strauss syndrom 10-11
Polyarteritis ndosa  12-13
Henoch-Schönlein purpura  14
Kryoglobulinemisk vaskulit 15
Beçhets sjukdom  16
Prognos och framtid  17
Sjukhus för reumatiker 18
Detta är Reumatikerförbundet 19-20

Granulomatös polyangit (Wegeners) och 
småkärlsvaskuliter - en orientering för patienter

Inledning

Systemisk vaskulit är ett samlings-
namn för en grupp sjukdomar som 
har många gemensamma symtom. 
Vaskulitsjukdomarna utgör en blan-
dad grupp av sjukdomar som alla 
karakteriseras av inflammation i 
blodkärl, vilket i sin tur leder till 
symtom och skador i olika organ, 
beroende på vilket blodkärlsområde 
som är drabbat. 

Orsaken till vaskuliterna är till 
allra största delen okänd. Då man 
inte kan indela de olika vaskulit-
sjukdomarna efter utlösande orsak 
eller typiska symtom, brukar man 
indela dem efter vilken storlek 
på blodkärl som huvudsakligen 
drabbas. Vaskuliterna är, även sam-
mantagna, ovanliga sjukdomar och 
ungefär 1-15/100 000 invånare/år 
får diagnoserna årligen i Sverige. 
Den vanligaste småkärlsvaskuliten i 
Sverige är Granulomatös polyangit 
(Wegeners) - GPA.

Vaskuliterna kan ha ett snabbt 
stormande och livshotande förlopp 
men ter sig vanligen mer stillsam-
ma och kroniska. Eftersom det är 
ovanliga tillstånd är det viktigt att 

utredning och vård av patienter med 
vaskulit koncentreras till centra med 
stor erfarenhet av dessa sjukdomar 
och med tvärprofessionell kompe-
tens (främst njurmedicin och reu-
matologi men även öron-näsa-hals, 
ögon, hud, infektion, lungmedicin 
och kardiologi).

Ofta är det viktigt att snabbt 
inleda behandling samtidigt som 
utredningen av sjukdomen fortsät-
ter parallellt. För lång väntan på 
behandling kan i värsta fall leda till 
oåterkalleliga skador på till exempel 
njurar.

Denna skrift ska framför allt 
handla om följande småkärlsvas-
kuliter:

• Granulomatös polyangit 
   (Wegeners) - GPA
• Mikroskopisk polyangit - MPA
• Churg-Strauss syndrom
• Polyarteritis nodosa
• Henoch-Schönleins purpura
• Kryoglobulinemisk vaskulit
• Beçhets syndrom
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GrAnuloMAtöS PolyAnGit

Bakgrund och förekomst
Vid Granulomatös polyangit (We-
geners) - GPA kan inflammationen 
drabba små och medelstora blodkärl 
var som helst i kroppen. Ungefär 10 
personer/miljon invånare insjuknar 
årligen i Sverige. Sannolikt tack vare 
ökad kunskap om sjukdomen och 
förbättrad diagnostik ökar antalet 
diagnostiserade patienter årligen.

Symtom
Det typiska debutsymptomet för 
GPA är inflammation i de övre 
luftvägarna, till exempel långdragna 
bihåleinflammationer och öron-
inflammationer, kombinerat med 
inflammation i lungor och njurar. 
I princip kan alla kroppens organ 
drabbas såsom ögon, svalg, hud, 
leder, hjärna, mag-tarmkanal och så 
vidare. I många fall ser man sjukdom 
begränsad till de övre luftvägarna 
men på sikt finns alltid risken att 
fler organ drabbas även hos den 
patient som från början bara haft 
en begränsad sjukdom. Det vanliga 
är att sjukdomen går i skov, det vill 
säga sjukdomen återkommer efter 
en kortare eller längre tids sym-
tomfrihet.  
 
Övre luftvägar
90 procent av alla GPA-patienter 

Granulomatös polyangit 
(Wegeners) - GPA

har symtom från de övre luftvägarna. 
Långdragna inflammationer i näsan 
leder till sårbildningar, sårskorpor, 
gradvis förstörelse av broskvävnad 
och utveckling av så kallad sadelnäsa. 
Långdragna mellanöreinflammatio-
ner kan leda till hörselnedsättning. 
Inflammationer i halsen kan ge 
heshet och trånga förhållanden i 
luftstrupen.

Lungor
Närmare 90 procent av alla GPA-
patienter har också engagemang av 
lungorna vilket oftast ger symtom 
i form av andfåddhet, hosta och 
ibland blodiga upphostningar. Blod-
hostan orsakas av inflammationer i 
de minsta blodkärlen i lungorna. På 
lungröntgen kan man se rundhärdar 
eller skyiga förtätningar.

Njurar
Majoriteten av GPA-patienter får 
påverkan av njurarna. Detta ger 
inga typiska tidiga symtom men kan 
avslöjas av fynd i urinprov, som då 
innehåller blod och eventuell ägg-
vita. Med tiden kan njurfunktionen 
också försämras, och en försämring 
ger inte alltid märkbara symtom. Ett 
snabbt förlöpande njurengagemang 
kan leda till utpräglad njursvikt och 
dialysbehov.

Ögon
Även ögonen kan drabbas med in-
flammationer såväl i ögats bak re som 
främre delar, utveckling av inflam-
mationshärdar bakom ögonen med 
svullnad och proppar i näthinnans 
blodkärl med risk för synnedsättning.

Hud, leder och muskler
Mer än hälften av patienterna får 
hudutslag och sår. Led- och mus-
kelvärk är vanligt förekommande 
men oftast leder inte ledinflamma-
tionerna till några bestående skador 
av lederna. 

Nervsystemet
Man kan också drabbas av nervska-
dor, oftast med plötsligt känselbort-
fall eller försvagning och domning 
av någon muskelgrupp, men även 
inflammation i hjärnans kärl före-
kommer med risk för slaganfall.

Övrigt
Inflammationer i mag-tarmkanalen, 
i underliv, urinblåsa, lever, gallblåsa, 
bukspottkörtel förekommer också 
men är betydligt mer ovanligt. Man 
har då symtom i form av buksmärtor, 
diarré och så vidare. Även hjärtat kan 
drabbas, oftast då i form av hjärt-
säcksinflammation med bröstsmärta, 
andfåddhet, trötthet.

Hur ställs diagnosen
Det viktigaste är att tänka på möj-
ligheten av Granulomatös polyangit 
(Wegeners) när en patient uppvisar 
symtom från flera olika organ och 
samtidigt övre luftvägsbesvär. Man 
måste under utredningen ibland 
också utesluta andra sjukdomar till 
exempel infektion eller tumörsjuk-
dom.

Diagnosen ställs framförallt på de 
typiska symtomen men till sin hjälp 

har läkaren laboratoriediagnostik 
med blod- och urinprover, röntgen 
och vävnadsprover det vill säga prov-
tagning från ett angripet organ, till 
exempel nässlemhinnan.

I utredningen av misstänkt GPA 
ingår kontroll av SR (sänka), blod-
värde, vita blodkroppar, njurfunk-
tion, urinprov så kallat ”sediment”, 
där man också kan se om njurarna 
är drabbade. Dessutom görs alltid en 
del röntgenundersökningar, oftast av 
lungor och bihålor.

Man försöker också om möjligt 
ta ett vävnadsprov (biopsi) från 
an gripet organ till exempel från 
nässlemhinnan, eller från njurar el-
ler lungor. Vävnadsprovet bedöms 
sedan i mikroskop och om man kan 
se för GPA  typiska förändringar är 
diagnosen klar.

Till stöd för diagnosen kan man 
också kontrollera eventuell fö-
rekomst av en speciell antikropp 
så kallad ANCA (anti-neutrofil 
cytoplasmatisk antikropp). Denna 
antikropp förekommer hos 70-90 
procent av alla patienter med Granu-
lomatös polyangit (Wegeners) men 
kan påvisas vid vissa andra sjukdomar 
också. Den är således inte på något 
sätt specifik för GPA och man kan 
inte ställa diagnosen Granulomatös 
polyangit enbart för att man finner 
en positiv ANCA hos en patient, lika 
lite som man kan utesluta diagnosen 
hos en patient som inte har ANCA.

Behandling
Behandlingen syftar till att börja 
med att uppnå remission, det vill 
säga att alla sjukdomssymtom ska 
försvinna. 

Behandlingen ser lite annorlunda 
ut beroende på om man har en be-
gränsad sjukdom till exempel bara 
angrepp på näsa och bihålor, eller 
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mer generell sjukdom där även njurar, 
lungor eller andra livsviktiga organ 
är angripna.

Vid generaliserad Granulomatös 
polyangit (Wegeners) är sjuk domen 
allvarlig till sin natur, och obehand-
lad har den hög dödlighet. Här 
väljer man nästan utan undantag 
behandling med cyklofosfamid (Sen-
doxan®)* i form av högdos intravenös 
behandling eller tabletter. Denna 
behandling kombineras alltid med 
höga doser kortison som även det kan 
ges i form av intravenös behandling 
eller som tabletter.

Vid begränsad sjukdom kan man 
istället behandla med Methotrexa-
te®*, i kombination med kortison. 
När sjukdomen gått in i en lugn 
inaktiv fas så byter man ut cyklo-

fosfamid mot något mildare im-
munosuppressivt medel, till exempel 
Azathioprin eller Methotrexate® och 
kortisondoserna minskas successivt.

Förlopp
Sjukdomen går oftast i skov, och 
skoven kan sinsemellan vara olika 
och drabba olika organ. Den absoluta 
majoriteten av GPA-patienterna kan 
uppnå symtomfrihet efter ett skov, 
men risken finns alltid att sjukdomen 
ska återkomma, vilket den gör hos 
närmare 50-60 procent av alla pa-
tienter. Varje skov innebär en risk för 
bestående skada varför det är mycket 
viktigt att upptäcka och behandla 
sjukdomsyttringar i tid. På grund av 
av risken för nya sjukdomsskov får 
man betrakta sjukdomen som kronisk.

GrAnuloMAtöS PolyAnGit StiG 64 år

*De läkemedels
namn som nämns 
i broschyren är 
exempel och 
ska inte ses som 
rekommendationer. 
Reumatikerförbundet 
rekommenderar inga 
enskilda läkemedel.

– Jag har lock för öronen hela tiden

Stig blev sjuk 2003. Det började 
med öron- och bihåleinflamma-
tion, som höll i sig i tre månader. 
Behandlingen var penicillin och 
mer penicillin. Så småningom togs 
Stig in på Karolinska sjukhuset på 
öron-näsa-halsavdelningen där man 
fortsatte att behandla honom för 
öroninflammation. 

Till slut föreslog en professor att 
det skulle tas ett ANCA-prov och 
direkt kunde de konstatera att Stig 
hade Wegeners. Det blev sex veckor 

på reumatologen och höga doser 
kortison och cellgifter sattes in. Le-
ver och njurar slogs ut och Stig var 
mycket sjuk.

Han fick så småningom åka hem, 
men på nyåret fick han en kraftig 
lunginflammation för att några må-
nader senare få bältros. Bältros är inte 
ovanligt att man får när immunför-
svaret är utslaget. För sin bältros kom 
Stig för sent för att behandling skulle 
kunna sättas in, vilket har resulterat 
i att han idag har kroniska smärtor.

Idag är Stig pensionär. Han orkade helt 
enkelt inte sköta sitt jobb som säljare.

– Det blev så att jag fick lov att vara ledig på 
måndagen för att orka jobba på tisdagen för 
att vara ledig på onsdagen för att orka jobba 
på torsdagen. Det höll inte.

Stig har fått en nedsättning av hörseln på 
framför allt höger öra. Han får också utslag på 
huden, som efter ett tag försvinner igen.

– Det känns alltid som jag har lock för öro-
nen. Det är bättre på morgonen men framåt 
förmiddagen bubblar det mer och lockkänslan 
är starkare. Lägger jag mig ner så släpper det 
efter ett tag.
Vilka mediciner tar du?

– Jag tar Metotrexat en gång i veckan och 
sen är det blodtrycksmedicin, vätskedrivande 
och en Bactrim Forte varannan dag, som är 
en sulfatablett. 

Stig fick inga bestående problem med nju-
rarna. Han tar blodprover var tredje månad 
för att kontrollera lever och njurar. Inför det 
årliga läkarbesöket tas fler prover och lungorna 
kontrolleras. 
Hur påverkar sjukdomen ditt liv?

– Det har påverkat hela familjen. Min fru 
blev verkligen orolig när jag fick börja med cell-
gifter och jag trodde att jag skulle dö, men det 
gjorde läkaren klart snabbt att jag inte skulle 
göra. Som tur var fick vi träffa en kurator och 
det var väldigt bra både för mig och min fru.

– Jag tycker att jag kan göra det mesta som 
jag vill. Tröttheten är svårast. Jag försöker gå 
en timme varje förmiddag och det mår jag bra 
av, men när jag kommer hem efter promenaden 
så är det vila som gäller.

Stig var orolig för att han inte skulle kunna 
resa, att flygresor skulle påverka hans öron ne-
gativt, men det har inte varit några problem.

– Stress däremot påverkar örona. Och jag är 
känslig mot vissa ljud. Då börjar det bubbla i 
öronen.
Har du några tips till dem som insjuknat?

– Om du har gått med öron- och bihå-
leinflammation länge, be att läkaren tar ett 
ANCA-prov. Det är ett enkelt blodprov, som 
kan ge en indikation på om man har drabbats 
av Wegeners.

– Blir du erbjuden kurator - det har man rätt 
till - tacka inte nej. De är till god hjälp när det 
gäller att diskutera din nya livssituation.

– Ta kontakt med Föreningen Wegeners och 
småvaskuliter. Där får du träffa andra som inte 
ser sjuka ut och som lever ett bra liv.
Är du med i Reumatikerförbundet?

– Jag blev med i Wegenersföreningen direkt 
när jag blev sjuk. Det betyder att jag är med i 
Reumatikerförbundet sedan 2008, då Wege-
nersföreningen blev en rikstäckande förening 
inom förbundet.
Vilken tycker du är Reumatikerförbundets 
viktigaste framtidsfråga?

– För min personliga del skulle jag önska att 
mer kraft lades på att informera vården om 
dessa udda sjukdomar som exempelvis jag har. 
Den här broschyren borde till exempel komma 
ut till alla landets öron-näsa-halsavdelningar.

Stig har drabbats av  Wegeners, en sjukdom som han 
aldrig hade hört talas om innan han själv fick den.
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MiKroSKoPiSK PolyAnGit

Mikroskopisk polyangit (MPA)

Bakgrund och förekomst
Denna sjukdom beskrevs första 
gången 1948 och inflammationen 
sitter i de allra minsta blodkärlen 
i kroppen. Typiska organ som blir 
drabbade är njurar och lungor. MPA 
är en något ovanligare vaskulit än 
Granulomatös polyangit (Wege-
ners), den drabbar framförallt med-
elålders och äldre personer och är lika 
vanlig bland kvinnor som bland män.

Symtom
Sjukdomen drabbar i regel flera or-
gan. Det vanligaste drabbade organet 
är njurarna, i princip har 100 procent 
av patienterna med MPA njurpåver-
kan. Utan snabb behandling kan man 
riskera bestående njurskada.

Lungorna drabbas hos cirka 50 
procent av patienterna, som får 
andfåddhet, hosta eller i värsta fall 
lungblödningar som kan vara mycket 

allvarliga. Andra symtom kan vara 
ledvärk och svullnad, muskelvärk, 
domningar eller svaghet i till exem-
pel en fot på grund av av att blodkär-
len till nerver blivit inflammerade, 
hudutslag.

Allmänsymtom som feber, trötthet 
och viktnedgång är mycket vanligt.

Hur ställs diagnosen
För att ställa diagnosen ska man ha 
typiska symtom och i labprover of-
tast hög sänka, blodbrist, försämrad 
njurfunktion. Även vid MPA före-
kommer ANCA-antikroppen hos 
många patienter, då oftast så kallad 
MPO-ANCA, vilket i så fall talar 
för diagnosen.

Behandling
Samma behandlingsprinciper gäller 
som vid Granulomatös polyangit 
(Wegeners).

BirGitH 70 år

Hur har sjukdomen visat sig på 
dig?

– Jag fick dubbelsidig öroninflam-
mation och dessutom lunginflam-
mation och därmed hög feber och 
en otrolig hosta. Snabbsänkan var 
355. Det var 1997 och jag lades in 
på sjukhus. Där blev jag kvar i fyra 

med kortison och cellhämmande medicin. 
Hon tappade håret. När hon skulle resa sig ur 
sängen kunde hon inte längre gå. Musklerna 
hade förtvinat. 

De flesta med dessa ovanliga vaskuliter 
undrar vad anledningen är att just de har fått 
sjukdomen. Det finns oftast inga bra svar. 
Birgith var ett öronbarn som liten och hade 
många öroninflammationer. Dessa fortsatte 
även som vuxen. En teori är att sjukdomen kan 
bero på obehandlade streptokockinfektioner, 
typ halsfluss och öroninflammation.
Hur mår du nu?

– Just nu har jag feber, men annars kan jag 
säga att jag mår hyfsat bra. Men det har verk-
ligen tagit blod, svett och tårar att komma till 
detta läge. Om jag inte hade varit så envis och 
verkligen ville må så bra som man möjligen 
kan med denna sjukdom, så vet jag inte hur det 
hade gått. Men det har det varit värt.

Det är svårt att tro att Birgith har en allvarlig 
sjukdom när man träffar henne. Med allt som 
hon har gått igenom så blir man förvånad över 
hur frisk hon ser ut.
Hur påverkar sjukdomen ditt liv? 

– Jag får alltid tänka mig för när jag ska göra 
något. Jag vill inte vara i stora folksamlingar 
på grund risken att få någon infektion. Jag är 

– Jag mår hyfsat bra!
månader. Under tiden på sjukhuset 
fick jag pneumocystisk carinii – en 
mycket farlig lunginflammation – 
och två lungembolier. Njurvärdena 
var också dåliga och jag var verkligen 
ordentligt sjuk.

Det tog tid innan läkarna kom på 
vad felet var. Birgith behandlades 

portförbjuden hemma hos barnbarnen när de 
är sjuka. De vet hur dålig jag kan bli om jag 
råkar ut för en förkylning. Jag är trött jämt 
och känner mig svag. Som tur är fick jag inga 
problem med njurarna. De dåliga värdena gick 
tillbaka.

Birgit är ledamot i såväl Kulturnämnden som 
vård- och omsorgsnämnden. Hon är också med 
i Reumatikerföreningens styrelse.

– Det är verkligen tur att jag har de här fri-
tidsaktiviteterna. Hade jag inte haft det skulle 
jag kunnat sätta mig ner och dö. 

Vilka mediciner tar du?
– Det är inte mindre än 20 tabletter om 

dagen, men de viktigaste är förstås kortison 
och Imurel som ska hålla sjukdomen i schack. 
Sen är det medicin för lungproblem och blod-
trycket.
Har du några tips till dem som insjuknar 
idag?

– För mig har det varit bra med värme. Även 
om vård i varmt klimat inte är vedertagen 
behandling för personer med MPA, så är det 
absolut något som jag rekommenderar. Försök 
att få åka på landstingets bekostnad. Jag har 
lyckats en gång och jag fortsätter att tjata om 
att få komma iväg igen.
När blev du medlem i Reumatikerförbun
det?

– Jag har varit med cirka fem år. Jag stod 
emot länge, eftersom jag inte hade någon lust 
att prata sjukdomar, men så en dag kom jag 
över Reumatikertidningen och tyckte att den 
var så bra att jag ville bli medlem. Det har jag 
inte ångrat.
Vilken, tycker du, är Reumatikerförbundets 
viktigaste framtidsfråga?

– Gemenskap och medlemsmöten i reuma-
tikerföreningarna har i alla fall varit viktiga 
för mig. Fortsatt stöd till föreningarna är en 
framtidsfråga. Jag önskar också fler möjligheter 
att söka bidrag till rehabilitering.

 

Birgith har MPA och har haft mycket besvär med 
lungorna. Foto: Margaretha Davidsson.

De läkemedels
namn som nämns 
i broschyren är 
exempel och 
ska inte ses som 
rekommendationer. 
Reumatikerförbundet 
rekommenderar inga 
enskilda läkemedel.
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CHurG-StrAuSS SyndroM lennArt 66 år

Churg-Strauss syndrom (CSS)

Bakgrund och förekomst
Churg-Strauss beskrevs första gång-
en 1951. Denna vaskulit skiljer sig 
lite från övriga eftersom det är en 
speciell sorts vita blodkroppar (eo-
sinofiler) som finns i överskott vid 
CSS.

Även CSS är mindre vanlig ärn 
Granulomatös polyangit (Wege-
ners), cirka en-två personer per en 
miljon invånare insjuknar årligen i 
Sverige och vanlig insjuknandeålder 
är 20-30 år.

Symtom
Typiskt är förekomst av allergisk 
astma, ibland många år innan vas-
kulitsjukdomen tar sin början. An-
dra symtom som allergisk snuva är 
vanligt. De tidigare astmatiska eller 
allergiska symtomen förvärras och 
även vid CSS kan man få njurpåver-
kan, hudutslag och sår, muskel- och 
ledvärk och nervskador med svaghet 
och domning, allteftersom andra 
kärl än lungornas minsta blodkärl 

drabbas av inflammationen. Njur-
sjukdom är lite mindre vanligt vid 
CSS än vid övriga vaskuliter.

Hur ställs diagnosen
Typiska astmasymtom, allergisk 
snuva och ökad mängd eosinofiler 
i blod och i vävnadsprover kombi-
nerat med lungröntgenbilder som 
visar varierande förändringar oftast 
ungefär som vid lunginflammation 
är ledtrådar till rätt diagnos. Även 
patienter med CSS kan ha MPO-
ANCA

Förlopp och behandling
Förloppet beror på hur många organ 
som är drabbade och detta styr också 
behandlingen. Vid en begränsad 
sjukdom har man ofta mycket bra 
effekt bara genom behandling med 
kortison, i andra svårare fall krävs 
samma typ av immundämpande 
behandling som vid Granulomatös 
polyangit (Wegeners).

Lennart fick lunginflammation 2004 
och var ordentligt sjuk. Inga penicil-
linkurer hjälpte. Till sist prövades 
kortison och genast blev Lennart 
mycket bättre. Det var egentligen 
inte första gången hans lungor drab-

Lennart fick sin diagnos 2005 efter att ha 
drabbats av andnöd under en Spanienresa, fick 
återvända till Sverige och lades in på sjukhus. 
2006 var ett dåligt år med många antibiotika-
kurer, som inte hjälpte. 

Lennart har gjort en större näsoperation och 
kan nu andas genom näsan och även känna 
doft. Efter denna operation har det inte varit 
några problem med bihålorna. Han vaccinera-
des också mot lunginflammation 2007. Trots 
detta fick han en ny lunginflammation 2009.

– Det värsta är hostan. Jag har mycket slem i 
lungorna och är känslig för vind och kyla. Har 
jag till exempel varit ute och spelat golf och det 
har blåst så får jag ofta hosta. Vid ansträngning 
får jag ibland även astmaliknande besvär.

Konstigt nog så har inte Lennarts lungka-
pacitet försämrats nämnvärt, men han har fått 
andra biverkningar såsom antydan till grå starr 
och hud- och nagelförändringar. 
Hur påverkar sjukdomen ditt liv?

– Jag och min fru har rest mycket, men nu 
har läkaren sagt att jag ska undvika längre 
flygresor. Jag spelar golf och går på gym, pro-
menerar mycket. Jag har hygglig kondition 
trots sjukdomen.

– Ett problem är förstås att många tror att jag 
är förkyld på grund av hostan och därmed tror 
att jag smittar. Jag har informerat mina vänner 
om sjukdomen. Det är värre med dem som jag 
inte känner och ibland får jag lov att berätta att 
jag har en lungsjukdom. 

Lennart har också problem med sömnen, 
men med hjälp av insomningstabletter så får 
han i alla fall fem timmars sömn per natt. Det 
räcker för att han ska fungera på dagarna.
Vilka mediciner tar du?

– Jag äter kortison och oftast även cellhäm-
mande medicin. Sedan har jag några olika 
kortison- och vidgande sprayer samt även 
slemlösande. Tyvärr gör de att jag blir hes. 
Har du några tips till den som nyligen in
sjuknat?

Var frågvis och informera dig!

bades. Redan för 16 år sedan hade 
han hjärt- och lungsäcksinflammation 
och kanske var det början till Churg-
Strauss-sjukdomen, även om ingen 
vet med säkerhet. Han har också haft 
mycket besvär med bihålorna.

– Var frågvis! Informera dig om sjukdomen, 
så att du kan ställa frågor till din läkare. Det är 
bättre att veta vad det är för sjukdom du har, 
då kan du forma ditt liv på ett bra sätt. Om du 
läser på Internet, kolla vilket år artiklarna är 
skrivna. Gammal information är värdelös, det 
händer så mycket när det gäller behandling av 
dessa små udda sjukdomar.
När blev du medlem i Reumatikerförbundet?

– Jag har varit med i två omgångar. Vid ett 
tillfälle trodde läkarna att jag hade RA och då 
gick jag med, men så visade det sig att det inte 
var RA, då gick jag ur igen. Men nu har jag 
varit med de senaste fem-sex åren, min hustru 
också. Reumatikerförbundet är bra, även om 
det inte står så mycket om just min sjukdom i 
Reumatikertvärlden. Jag är inte särskilt aktiv 
i föreningen.

Lennart är inte med i Reumatikerföreningen 
Wegeners och småvaskuliter. Han har inte 
riktigt trott att det var en förening även för 
honom.
Vilken, tycker du, är Reumatikerförbundets 
viktigaste framtidsfråga?

– Forskningen! Det borde ju inte vara så att 
Reumatikerförbundet måste samla in pengar 
till forskning. Det borde vara en angelägenhet 
för staten, men när det nu inte är på det viset, 
så tycker jag att stöd till forskningen är en av 
de viktigaste frågorna. Dessutom så är det vik-
tigt med information om de olika reumatiska 
diagnoserna och då även de mer ovanliga.

Lennart med sin hustru Lilian. Båda är med i 
Reumatikerförbundet.
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PolyArteritiS ndoSA (PAn) 

Polyarteritis nodosa (PAN)

Bakgrund och förekomst
PAN drabbar framför allt medelstora 
och mindre blodkärl i alla organ. 
Man får typiskt små utbuktningar 
(aneurysm) på blodkärlen med risk 
för kärlbristning. PAN kan vara 
orsakat av hepatit B (gulsot) och en 
del andra virusinfektioner.

PAN är mindre vanligt än Granu-
lomatös polyangit (Wege ners), den 
drabbar framförallt äldre och medel-
ålders personer och är lite vanligare 
hos män än hos kvinnor.

Symtom
Oftast långsamt insättande symtom 
med trötthet, viktnedgång, mag-
smärtor, feber, ledvärk men också 
akuta buksymptom med tarmskador, 
bukhinneinflammation, njursvikt, 
hudutslag och domningar och svag-
het i till exempel i en fot förekom-
mer. Högt blodtryck är vanligt särk-
skilt om njurarna är påverkade.

Hur ställs diagnosen
För att hittade de typiska föränd-
rade blodkärlen brukar man göra 
en kärlröntgen (angiografi). Oftast 
hittar man de förändrade blodkärlen 
i tarmartärer eller njurartärer, men 
även blodkärl i hjärna och hjärta kan 
drabbas. Vävnadsprov från blodkärl 
kan vara svårt att ta men är viktigt 
för diagnos och kan tas från till ex-
empel benen.

I laboratorieprover ser man hög 
sänka, blodbrist och ibland njur-
påverkan. Antikroppen ANCA ska 
inte förekomma.

Behandling
På grund av det ofta allvarliga för-
loppet gäller samma behandlingspri-
onciper som vid svår Granulomatös 
polyangit (Wegeners) det vill säga 
kortison i höga doser och immun-
hämmande läkemedel ofta cyklo-
fosfamid (Sendoxan®)*. 

AnnA, 38 år

*De läkemedelsnamn som nämns i 
broschyren är exempel och ska inte ses som 
rekommendationer. Reumatikerförbundet 
rekommenderar inga enskilda läkemedel.

– Jag kan göra allt jag vill 

Anna som idag är 38 år blev sjuk redan som 
treåring. Diagnosen fick hon däremot inte för-
rän hon var cirka 10 år. Det började med hög 
feber och ont i underbenen.

– Jag fick svårt att gå. Att det dröjde innan 
jag fick diagnosen är kanske inte så konstigt. 
Läkarna har knappt hört talas om den, möjli-
gen läst om den under läkarutbildningen. Jag 
får ofta skov på sommaren.

Vid skov får Anna hög feber och en enorm 
frossa, värk i underbenen och kärlinflamma-
tioner på benen. Huden blir inflammerad och 
små sår bildas som öppnar sig.

– Om jag är i varmt klimat, gärna 30 grader, 
så mår jag riktigt bra, men så fort jag kommer 
tillbaka till Sverige så kommer ett skov som 
ett brev på posten.  Jag vet egentligen inte om 
det är bra med sol, men när jag är i värmen 
mår jag bra.
Hur påverkar sjukdomen ditt liv?

– Egentligen inte alls, annat än vid skoven. 
Jag jobbar heltid som lärare. Jag har hus och 
två barn och jag är inte tröttare än andra män-
niskor. Jag kan i stort sett göra allt som jag vill 
göra. Det enda som jag känner av sjukdomen i 
lugna perioder är att det finns en isande känsla 
i benen hela tiden, som om det rinner kallt 
vatten i underbenen.
Vilka mediciner tar du?

– Jag tar kortison, Imurel och kalcium. Jag 
fick rätt medicinering tidigt. Det är troligen 
därför som jag mår så pass bra som jag gör.

Har du något tips till den som nyligen 
insjuknat?

– Försök få kontakt med personer som har 
sjukdomen och byt erfarenheter. Jag saknar 
någon som förstår hur den här sjukdomen kan 

uppträda och om skoven visar sig på samma 
sätt.

Anna blev medlem i Reumatikerförbundet 
2009. Det var hennes mamma som letade in-
formation på nätet som tyckte att hon skulle 
gå med. Ännu har inte Anna varit aktiv i före-
ningen, men hon läser Reumatikervärlden och 
prenumererar också på Bulletinen. (Läs om 
Bulletinen på sidan 19).
Vilken, tycker du, är Reumatikerförbundets 
viktigaste framtidsfråga?

– Forskningen! Det skulle vara så intressant 
att få veta varför jag har fått den här sjukdo-
men. Kan alla de öroninflammationer jag hade 
som barn ha påverkat? Det vore också fint om 
forskningen kunde hitta några alternativ till de 
mediciner som finns idag.

Anna har haft PAN ända sedan hon var tre år, men hon lever 
ett bra liv idag.
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HenoCH-SCHönleinS PurPurA

Henoch-Schönleins 
purpura (HSP)

Bakgrund och förekomst
HSP förekommer relativt vanligt 
hos förskolebarn och är då oftast 
lindrig. Hos äldre barn och vuxna är 
sjukdomen ovanligare men allvarli-
gare eftersom man då ofta även har 
inflammation i njurarna.

Symtom 
Typiska symtom är plötsligt insät-
tande feber, magsmärtor och små-
prickigt hudutslag framförallt på 
benen men även i ansiktet, på armar 
och mage. Ledinflammationer före-
kommer och njurinflammation med 
risk för njurskada.

Hur ställs diagnosen
Diagnosen ställs på de typiska sym-
tomen företrädesvis hos en person 
yngre än 20 år där man också i 
vävnadsprov kan påvisa förekomst 
av typiska kärlinflammationer och 
så kallad IgA-komplex som lagrats i 
hud och andra drabbade organ.

Förlopp och behandling
Hos de allra flesta barnen är prog-
nosen utmärkt även utan speciell be-
handling, och de flesta är friska inom 
fyra veckor. De patienter som har en 
njurinflammation ska behandlas med 
kortison och andra immundämpande 
medel som till exempel Imurel® 
(azathioprin)*.

*De läke medels
namn som nämns 
i broschyren är 
exempel och 
ska inte ses som 
rekommendationer. 
Reumatikerförbundet 
rekommenderar 
inga enskilda 
läkemedel.

HenochSchönlein 
förekommer bland 
förskolebarn, men 
är då oftast en 
lindrig sjukdom. 
För ungdomar och 
vuxna kan den vara 
allvarligare. Foto: 
Anders Arhammar.

KryoGloBulineMiSK vASKulit

Kryoglobulinemisk 
vaskulit

Bakgrund och förekomst
Så kallade kryoglobuliner är proteiner 
i kroppen som ”fälls ut” vid kyla, vilket 
kan inträffa redan i rumstemperatur. 
Vid utfällning av dessa ämnen i olika 
organ orsakas skada. Det finns olika 
typer av kryo globulinemi, varav en del 
hör ihop med andra reumatiska sjuk-
domar till exempel SLE och Sjögrens 
syndrom. 80 procent av patienterna 
med kryoglobulinemisk vaskulit har 
gulsot av typen hepatit C.

Symtom
Det mest typiska symtomet är hud-
utslag så kallad purpura. Ofta har 
man också led- och muskelvärk, 
nervpåverkan med domningar och 
muskelsvaghet, lever- eller mjältför-
storing, Raynauds syndrom (kalla, 
vita fingrar) och njurpåverkan.

Diagnos
Misstanke om sjukdomen ska uppstå 
om man har typiska hudutslag till-
sammans med några av ovan nämnda 
symtom. I blodprover finner man 
så kallad komplementkonsumtion 
och så kallade kryoglobuliner samt 

positiv reumatoid faktor (RF). Man 
bör alltid kontrollera om patienten 
har gulsot. En biopsi/vävnadsprov 
av huden ska tas.

Behandling
Om man har gulsot (hepatit C) ska 
denna behandlas. Vaskulitsymtomen 
behandlas med kortison, ibland 
också med immunmodulerande 
läkemedel som azathioprin*.

Raynauds fenomen, det vill säga kalla 
vita fingrar, kan vara ett symtom vid 

kryoglobulinemisk vaskulit. Foto: Lunds 
universitetssjukhus.

*De läke medels
namn som nämns 
i broschyren är 
exempel och 
ska inte ses som 
rekommendationer. 
Reumatikerförbundet 
rekommenderar 
inga enskilda 
läkemedel.
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Beçhets syndrom
Bakgrund och förekomst
Denna sjukdom beskrevs första 
gången i Turkiet, och sjukdomen är 
också vanligast i mellanöstern, kring 
Medelhavet och i Japan. I Nordeuro-
pa är sjukdomen mycket ovanligare, 
men ökar tack vare fler invandrare 
från trakterna kring Medelhavet. 
Insjuknandet sker oftast i tonåren 
eller bland unga vuxna. 

Symtom
Det vanligaste symtomet är återkom-
mande smärtsamma sår i mun och 
svalg. Sår i underlivet är också vanligt 
hos både män och kvinnor. Olika 
typer av hudutslag förekommer men 
kan vara mycket varierande.

Ögoninflammationer förekommer 
hos ungefär hälften av patienterna 
och kan, om man inte ger korrekt 
behandling, leda till blindhet. Många 
patienter har led- och muskelvärk 
men inflammationerna brukar inte 
ge bestående skador på lederna.

Det allvarligaste sjukdomssymto-
men drabbar de patienter där också 
stora blodkärl är inflammerade till 
exempel blodkärl i magen eller i 
hjärnan. Man kan då få slaganfall 
(stroke), blodproppar, magsmärtor 

BeçHetS SyndroM

och blodig diarré eller bukhinnein-
flammation. 

Diagnos
Diagnosen Beçhets grundar sig 
på att man ska ha haft minst tre 
episoder av munsår senaste året, 
inflammation i ögats bakre delar, en 
speciell typ av reaktion i huden vid 
nålstick (så kallad Patergitest), sår i 
underlivet och andra återkommande 
hudutslag. Det finns inga speciella 
blodprover eller andra tester som är 
typiska för Beçhets sjukdom.

Det är vanligt att patienter med 
Beçhets har släktingar från Syd-
europa, Mellanöstern eller bortre 
Asien.

Behandling
Beroende på sjukdomens olika ut-
tryck så skiljer sig behandlingen. 
De återkommande såren i mun och 
underliv behandlas bäst med tablett 
colchicin. Vid symtom från ögon el-
ler stora kärl krävs oftast behandling 
med kortison och immundämpande 
läkemedel som cyklofosfamid (Sen-
doxan®)*. Även ciklosporin kan 
användas vid ögonsymtom. 

*De läkemedelsnamn som nämns i 
broschyren är exempel och ska inte ses som 
rekommendationer. Reumatikerförbundet 
rekommenderar inga enskilda läkemedel.

Prognos och framtid 
Omhändertagandet av patienter 
med småkärlsvaskulit har utvecklats 
fantastiskt sedan 50- och 60-talet när 
kunskapen dessa sjukdomar började 
spridas. Småkärlsvaskuliterna är alla 
potentiellt allvarliga sjukdomar som 
kräver mycket av såväl sjukvården 
som av de individer som drabbas.

Förbättrad prognos
Prognosen har dock dramatiskt 
förbättrats för alla sjukdomarna de 
senaste 15-20 åren, och med tidig 
diagnos och korrekt behandling så 
uppnår flertalet patienter mycket god 
symtomkontroll och mångårig remis-
sion, det vill säga frihet av sjukdoms-
tecken, även om man inte kan utlova 
bestående bot. De flesta patienter kan 

leva fullödiga, produktiva liv trots sin 
kroniska sjukdom.

Mycket forskning pågår, både i 
Sverige och internationellt, för att 
bättre förstå dessa sjukdomars orsak 
och utveckling och det finns också 
flera pågående studier kring nya be-
handlingar där resultat kan förväntas 
inom de närmaste åren. Vad man vill 
uppnå med de nya behandlingarna 
är (minst) lika god effekt som med 
de nu använda immunmodule-
rande läkemedlen som till exempel 
cyclofosfamid, men med färre och 
mildare biverkningar. Kanske kom-
mer nya kunskaper om de så kallade 
biologiska läkemedlen också komma 
patienter med småkärlsvaskulit till 
godo.

Småkärlsvaskuliter är 
allvarliga sjukdomar. 
Prognosen 
har förbättrats 
dramatiskt under de 
senaste 1520 åren. 
Det är svårt att se att 
de som har någon 
av diagnoserna 
verkligen är sjuka. 
Här ett foto från 
Föreningens 
Wegener och 
småvaskuliter möte i 
Lund 2009. Foto: Leif 
Schrewelius.

ProGnoS oCH frAMtid
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SPeCiAliStSjuKHuS

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

Sjukhus för reumatiker

Spenshults vackra exteriör. Foto: Anders Arhammar

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

reuMAtiKerförBundet

Detta är Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet är en intres-
seorganisation för dig som har en 
reumatisk sjukdom och för din fa-
milj. 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 
rörelseaktiviteter, informationsmö-
ten 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 som 
har en småkärlsvaskulit.

Varje län utgör ett Reumatikerdi-
strikt och i flertalet av kommunerna 
finns det en Reumatikerförening. 

På Reumatikerförbundets hemsida 
www.reumatikerforbundet.org finns 
mycket information och användbara 
länkar, bland annat till alla föreningar.

Reumatikerförbundet erbjuder 
även kurser för dig som just fått en 
diagnos med möjlighet att möta an-
dra i samma situation. Mer informa-
tion finns på Reumatikerförbundets 
hemsida.

Frågor
Du kan vända dig till Reumatiker-
förbundet med frågor eller, när det 
gäller diagnoser, till Reuma Direkt 
020-20 20 35 som är en frågelinje 
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 15 olika sjukdomsbro-
schyrer. Dessa kostar 10 kronor för 
medlemmar och 15 för icke medlem-
mar. Se baksidan på detta häfte vilka 
diagnoser som ingår i broschyrserien.

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

Det finns en tidning, Bulletinen, 
som utkommer fyra gånger per år 
och som bland annat skriver om 
vaskuliter. Preumerationsavgiften är 
100 kronor.
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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 behöver större forskningsresurser.

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

Som medlem i Reumatikerförbundet får 
du bland annat:
•	 Information	om	reumatiska	sjukdomar.	
•	 Olycksfallsförsäkring	som	omfattar	dina	resor	

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

•	 Möjlighet	 att	 söka	 bidrag	 från	 Reuma
tikerförbundet till bland annat rehabilite-
ringsresor. Du måste ha varit medlem i minst 
tre år för att få söka bidrag.

•	 Medlemstidning	(6	nummer/år)
•	 Delta	 i	 distriktens	 och	 föreningarnas	 ar-

rangemang.
•	 Medlemsrabatter.

Reumatikerföreningen Wegeners och 
småvaskuliter
I Reumatikerförbundet finns en rikstäckande 
förening för personer som har Granulomatös 
polyangit (Wegeners) och andra småkärls-
vaskuliter. 

Föreningen har två viktiga uppgifter:
•	 Verka	för	att	kunskaperna	om	småkärlsvas-

kuliter ökar i samhället, i synnerhet inom 
vårdens olika delar.

•		 Verka	för	att	de	som	drabbats	av	någon	av	
småkärlsvaskuliterna ges ökad kunskap om 
sin sjukdom och erbjuds möjlighet att få 
dela sina erfarenheter med andra.

reuMAtiKerförBundet

Reumatikerföreningens Wegeners och 
småvaskuliter hemsida

www.wegeners.reumatikerforbundet .org
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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
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

Granulomatös polyangit (Wegeners) och småkärlsvaskuliter Art nr 61043


