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 InneHåll 

Broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om 
systemisk skleros. 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.
Denna broschyr ingår i en skriftserie om reuma-
tiska sjuk domar. Varje författare svarar för skriftens 
medicinska del och Reumatikerförbundet svarar för 
information om förbundet, sidorna 19-23.  
Broschyrerna går att beställa från 
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 IntRoduktIon

Inledning

Den begåvade och framgångsrike 
konstnären Paul Klee (1889-1940) 
tvingades 1933 lämna det då natio-
nalsocialistiska Tyskland eftersom 
hans konst ansågs vara alltför deka-
dent. Han återvände till sitt födelse-
land Schweiz, där han efter ett par år 
insjuknade i systemisk skleros i dess 
svåraste form. 

Han fortsatte som aktiv konstnär, 
men flera av hans verk präglades av 
den sjukdom han motvilligt fått ac-
ceptera. I ”Tod und feuer” (Död och 
eld), som han målade kort före sin 
död, ser man en stel dödsmask och 

bokstäverna T, o och d, för det tyska 
ordet ”död”, målade som mun, ögon 
och näsa. 

Vi vet idag att de flesta personer 
som drabbas av systemisk skleros 
har en mycket mildare sjukdom och 
dessutom kan få tillgång till bättre 
behandling. Paul Klee kan, trots 
sina fantastiska bilder, få represen-
tera sjukdomen i dess mest negativa 
bemärkelse, och är en påminnelse 
för dem som arbetar med systemisk 
skleros att ständigt förbättra patient-
omhändertagandet.
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Diagnos och 
undergrupperingar
Systemisk skleros kallas i dagligt tal 
ofta för sklerodermi. De grekiska 
orden för ”hård” och ”hud” ligger 
bakom detta namn. Emellertid har 
man uppmärksammat att inte bara 
huden drabbas, utan hela kroppen 
och därför är systemisk skleros ett 
mer passande namn, om än lite svå-
rare att uttala.

Klassifikationskriterier för systemisk skleros
För diagnos krävs huvudkriteriet eller två av de tre bikriterierna.

Huvudkriterium
Proximal sklerodermi, dvs symmetriskt förtjockad, indurerad och 
stram hud proximalt om MCP eller MtF-leder.

Bikriterier
• Sklerodaktyli, det vill säga förtjockad, indurerad och stram hud  
   på fingrar och tår.
• Pitting scars, det vill säga indragna ärr på, eller substansförlust  
   av fingertoppar.
• Bilateral, basal lungfibros vid lungröntgen.

Diagnosen ställs med hjälp av un-
dersökning av hud och av lungor (se 
ruta ovan). Dessutom kan diagnosen 
stödjas av andra fynd som är vanliga 
vid systemisk skleros (se kapitlen 
om fibros, kärl, autoantikroppar, 
inflammation och mag-tarmkanal). 
Centralt i diagnostiken är alltså 
att man kan påvisa förtjockad hud 
genom manuell palpation. Många 

patienter har en sjukdom som lik-
nar systemisk skleros, men man kan 
inte påvisa någon säkert förtjockad 
hud. Detta kan bero på olika saker. 
De kan ha en mycket mild form 
av sjukdomen, en annan variant 
av sjukdomen, ännu inte hunnit 
utveckla ökad hudtjocklek eller har 
hudförändringarna tidigare funnits 
men nu försvunnit.
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Vidare används hudförändringarna 
för att undergruppera sjukdomen 
i dess två former, begränsat hu-
dengagemang när hudförändring-
arna kan kännas i ansikte, händer, 
underarmar, fötter och underben, 
samt diffust hudengagemang när 
hudförändringarna kan noteras ovan 
armbågs- eller knäledsnivå. Denna 
indelning kan vid en första anblick 
te sig ointressant, men har visat sig 

betydelsefull då både grad av inre 
organengagemang och prognos är 
förknippad med hudförändringarnas 
utbredning.

Ingen vet ännu hur många som 
insjuknar i Sverige. En grov gissning 
är att det rör sig om ungefär 100 
nyinsjuknade patienter per år. Det 
anses att ett olyckigt samspel mellan 
mestadels ännu inte identifierade 
men sannolikt vanliga ärftliga fak-
torer och omgivningsfaktorer orsakar 
sjukdomen. Därefter startar flera till 
synes helt oberoende sjukdomspro-
cesser som kan leda till fibros, kärlpå-
verkan, autoantikroppsproduktion, 
inflammation och motorikstörning 
i mag-tarmkanalen. Emellertid ut-
vecklas sjukdomen väldigt olika hos 
olika individer. Vissa har uttalade 
förändringar i alla dessa processer, 
andra väldigt lite. Vissa har enbart 
fibros, andra mest kärlpåverkan. 
För att kunna behandla en person 
med systemisk skleros på bästa sätt, 
behöver vi således belysa alla dessa 
sjukdomsprocesser.

Vid hudpalpation veckas huden, när man känner på tjocklek och stramhet.



6

dIagnoS

Fibros
Fibros är synonymt med ökad 
bindvävsproduktion. Normalt sett 
omsätts bindväven mycket långsamt. 
Äldre fibrer försvinner sakta och nya 
bildas för att ersätta de gamla

Vid normal sårläkning sker detta 
emellertid lokalt mycket snabbt och 
övergående. Bindvävscellerna, som 
vi kallar fibroblaster, stimuleras vid 
sårläkning till att tillverka ny bind-
väv så att såret läks. Därefter stängs 
denna aktivitet omedelbart av och 
fibroblasten återtar sin normala 
vilande form. 

Vid systemisk skleros är fibro-
blasterna under de första åren av 
sjukdomen mer överaktiva under 
längre tid, och tillverkar då mer 
bindvävsmolekyler, som gör att hu-
den blir allt tjockare och styvare.

Fibros i hud
Huden är kroppens största organ, 
och har som funktion bland annat 
att fungera som en barriär mellan 
själva kroppen och omgivningen. 
Sett över ett långt perspektiv brukar 

man kunna märka att hudfibrosen 
vid systemisk skleros genomgår tre 
olika faser. Under de första 6-24 
månaderna upplevs huden framfö-
rallt som svullen. Man kan då påvisa 
en lätt inflammation och en ökad 
mängd vätska som kallas ödem. 
Därför benämns den första fasen för 
den ödematösa. 

Redan under denna fas börjar fi-
broblasterna producera mer bindväv, 
och när ödemet försvunnit, upplevs 
huden inte längre som svullen utan 
som hård och förtjockad. 

Man har då successivt kommit in i 
den 10-20 år långa indurativa fasen 
som präglas mer av fibros än av ödem. 
Slutligen övergår hudförändringarna 
i vissa fall till ganska normal hud och 
i andra fall, framförallt om man haft 

Svullnad och svårighet att sträcka och böja 
fingrar på grund av skleros.
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mycket fibros, till den atrofiska fasen. 
Atrofi betyder förtvining, och huden 
blir då snarast tunn. Eftersom huden 
sedan tidigare varit hård, blir den 
inte tunn och smidig utan snarare 
tunn och stram. De flesta som drab-
bas av systemisk skleros har lindriga 
subjektiva besvär från huden, men en 
minoritet får ytterst svåra besvär när 
huden blir stel vilket påverkar både 
sträck- och böjförmåga i leder, oftast 
mest påtagligt i fingrar.

Fibros i inre organ
Vid systemisk skleros får man inte 
bara fibros i huden utan även i inre 
organ som hjärta, lungor, njurar och 
mag-tarmkanal. Tydligast är dock fi-
brosen i lungorna vilket förekommer 
i någon omfattning hos majoriteten 
av de drabbade, men lyckligtvis bara 
är påtaglig hos en minoritet

Eftersom prognosen i viss ut-
sträckning hänger på omfattningen 
av lungengagemanget, och behand-
ling finns att tillgå, fokuseras ofta 
utredningen i början av sjukdomen 
på att kartlägga eventuell lungfibros 
vilket oftast sker med en kombina-
tion av undersökningar. 

Genom att kombinera en av-
bildande teknik, som till exempel 
röntgen och en teknik som visar på 
funktionen som till exempel spiro-
metri, får man goda möjligheter att 

både diagnostisera och följa föränd-
ringar i sjukdomsförloppet. Alla ny-
upptäckta fall med systemisk skleros 
bör undersökas avseende förekomst 
av lungfibros, eftersom det är känt 
att en del inte har några symtom 
medan andra besväras av torrhosta 
och andnöd. 

Om man inte drabbas av lungfib-
ros under de första sjukdomsåren är 
risken liten att man skulle göra det 
senare. Liksom huden genomgår 
även lungsjukdomen olika faser. De 
tidigast iakttagbara förändringarna 
kallas för alveolit. Man noterar då 
en inflammation i de små lung-
blåsorna, alveolerna. Behandlingen 
syftar till att denna inflammation 
ska försvinna. 

Nästa steg i sjukdomsprocessen är 
fibros. När fibros bildats kan man 
inte medicinera bort den utan målet 
är istället att förhindra nybildning 
av fibros. Vid svår lungfibros blir 
den tredje fasen bikakeomvandling. 
Namnet kommer av lungornas utse-
ende på skiktröntgen. Små luftfyllda 
hålrum utan funktion omges, som 
honungen i bikakan, av skiljeväggar 
som i detta fall består av just bindväv. 
Vid systemisk skleros är det liksom 
vid många andra lungsjukdomar 
vanligast att fibrosen sitter mest 
basalt i lungorna, det vill säga strax 
ovanför diafragma.
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Kärl

Kärl i hud

Endast en mindre del av blodflödet 
till huden är till för att ge den nöd-
vändig näring. Resterande blodflöde 
fungerar istället som kylare för att 
hålla kroppstemperaturen konstant. 

Människan är en varmblodig 
va relse, och har en termostat som 
reglerar blodflödet till huden. Är 
man varm, öppnar termostaten och 
blodflödet till huden ökar, så att tem-
peraturen kan sänkas. Är man kall, 
stryper termostaten blodflödet som 
minskar, så man kan hushålla med 
värmen. Normalt är detta en process 
som vi knappt märker, eftersom för-
ändringarna i blodflöde till huden 
sker långsamt. 

Det finns dock en grupp män-
niskor som är helt friska men har en 
termostat som både stryper och ökar 
blodflödet mer än nödvändigt. Resul-
tatet blir att när dessa personer börjar 
frysa stängs hudcirkulationen snabbt. 
Fingrarna och tårna blir först vita ef-
tersom de är relativt blodtomma. När 

den lilla kvarvarande blodmängden 
reduceras på syre, ändrar blodet färg 
till blåsvart och huden blir således 
även blå. När man kommer in i 
värmen öppnas cirkulationen igen 
onödigt mycket. Man blir istället 
röd i huden och upplever hur blodet 
pulserar i fingrarna. 

Detta tillstånd, som kallas för 
Raynaud’s sjukdom eller primärt 
Raynaud’s fenomen, är obehagligt 
men helt ofarligt och drabbar kanske 
var tionde frisk person med början i 
tonåren. Eftersom det enbart orsakas 
av kramp i blodkärlen, får huden 
under all annan tid tillräcklig blod-
försörjning.

Vid systemisk skleros uppträder 
ofta Raynaud’s fenomen som det för-
sta symtom man noterar, och drabbar 
i stort sett alla dessa individer. 

Eftersom medelåldern för insjuk-
nande i systemisk skleros är cirka 45 
år, skiljer sig själva insjuknandet från 
individer med Raynaud’s sjukdom. 
Dessutom är svårighetsgraden mer 
påtaglig vid systemisk skleros. San-
nolikt hänger inte detta ihop med att 
själva krampen i blodkärlen skulle 
vara större eller mer lättutlöst utan 
snarare med blodkärlets struktur

Vid Raynaud’s sjukdom är blod-
kärlet mellan kramperna normalt. 
Vid systemisk skleros förändras 
kärlväggen, som tillväxer inåt och 
påverkar blodflödet. Eftersom blod-
flödet i vissa fall är svårt påverkat kan 
blodförsörjningen vara otillräcklig 
för hudens metabolism, och därför 
uppträder sår på fingertopparna el-
ler atrofier där fingertopparna blir 
avplanade, då mjukdelarna ytterst 
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på fingrarna försvunnit. När man 
betraktar blodkärlen vid nagelranden 
genom ett mikroskop (kapillärmi-
kroskopi) kan man vid systemisk 
skleros se att blodkärlen blivit färre 
och fått en avvikande form.

Kärl i inre organ
Högt blodtryck är en vanlig sjukdom 
som ofta är relativt ofarlig på kort 
sikt. Vid systemisk skleros bör man 
dock vara mycket observant vid blod-
trycksstegring. Den komplikation 
man fruktar mest är akut njurkris. 
Vid akut njurkris har blodkärlen inne 

Kapillärmikroskopi vid ett  friskt finger: Många tunna och 
regelbundet fördelade kapillärer invid nagelranden.

Kapillärmikroskopi vid systemisk skleros: Nedsatt antal, 
förstorade och oregelbundet fördelade kapillärer invid 
nagelranden.

i njurarna påverkats på samma sätt 
som i fingertopparna. 

Njurarna, som är centrala i blod-
trycksregleringen, får ett försämrat 
blodflöde, och reagerar med att 
tillverka så kallade stresshormo-
ner som höjer blodtrycket. Man 
kommer då in i en ond cirkel med 
snabbt stigande blodtryck och allt-
mer sjunkande njurfunktion. Utan 
behandling kommer njurarna att 
sluta fungera och dialysbehandling 
bli nödvändig. Lyckligtvis är detta en 
ovanlig komplikation men på grund 
av dess svårighetsgrad är det viktig 
att lyfta fram den. 

Symtomen döljs i början ofta bak-
om andra symtom från sjukdomen, 
men man vet ganska väl att de som 
drabbas oftast haft sin sjukdom under 
kort tid och har mycket snabbt tillta-
gande och utbredda hudförändringar. 
Diagnosen ställs på den typiska kom-
binationen av mycket högt blodtryck 
och sjunkande njurfunktion hos en 
person med systemisk skleros.

Den andra allvarliga kärlkom-
plikationen från inre organ kallas 
pulmonell arteriell hypertension. 
Här är det blodkärlen i lungorna 
som blivit påverkade. När kärlen i 
lungcirkulationen förträngs måste 
ändå samma mängd blod passera, 
varför blodtrycket i lungkretsloppet 
stiger. Det är olyckligt eftersom den 
högra hjärthalvan inte är konstruerad 
för höga blodtryck och därmed blir 
den överbelastad. 

Som patient upplever man en 
mycket långsamt tilltagande and-
nöd som framförallt uppträder vid 
ansträngning. Pulmonell arteriell 
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hypertension (förhöjt lungblodtryck) 
drabbar, till skillnad mot akut njur-
kris, oftast patienter som varit sjuka 
under mycket lång tid och som har 
diskreta hudförändringar. Oftast 
misstänks denna komplikation när 
typiska fynd ses vid ultraljudsunder-
sökning av hjärtat. Diagnosen kan 
ställas först efter en sk högersidig 
hjärtkateterisering, en undersökning 
där man med tunn slang införd ge-
nom blodkärl på till exempel halsen 
mäter blodtrycket inne i höger hjärt-
halva och i lungpulsådern.

Autoantikroppar

Flertalet reumatologis-
ka inflammationssjuk-
domar karakteriseras 
bland annat av före-
komsten av så kallade 
autoantikroppar vilka 
kan mätas i blodprov. 
Autoantikropparna till-
verkas av vita blodkrop-
par som kallas B-celler 
och är proteiner som 
riktar sig mot struktu-

rer i människokroppen istället för 
mot infektioner som bakterier eller 
virus. Ett vanligt exempel är personer 
med kronisk ledgångsreumatism, 
som ofta har någon eller båda auto-
antikropparna RF (reumatoid faktor) 
eller anti-CCP (anti citrullinerad 
cyklisk peptid). Man betraktar inte 
dessa antikroppar som skadliga. Att 
ta bort dem med olika tekniker resul-
terar inte i att man tillfrisknar

De allra flesta med systemisk 
skleros har autoantikroppar som 
kallas ANA (anti nukleära antikrop-
par), vilket är ett samlingsnamn för 
antikroppar som riktar sig mot olika 
strukturer inne i cellkärnor. Som 
grupp betraktad är ANA mycket 
ospecifika då de återfinns dels hos 
en del friska, dels hos personer med 
allehanda åkommor, inte minst olika 
reumatologiska sjukdomar. 

De för systemisk skleros mest ty-
piska antikroppar som ingår i ANA 
är centromerantikroppar och anti-Scl 
70. Bägge är relativt specifika för 
systemisk skleros, men kan ibland fö-

Centromerantikroppar i mikroskop.
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rekomma hos friska individer eller vid 
andra sjukdomar. Man kan med andra 
ord inte ställa någon diagnos med 
dessa antikroppar, utan de är snarare 
en liten pusselbit som ibland passar 
väl in i det pussel den behandlande 
läkaren lägger, när denne väger sam-
man olika fynd i jakten på diagnos. 

Däremot kan antikropparna an-
vändas för att förutspå sjukdomens 
fortsatta utveckling. Det är välkänt 
att patienter med systemisk skleros 
och centromerantikroppar oftast 
drabbas av ett begränsat hudenga-
gemang och sällan får akut njur-
kris eller lungfibros. Patienter med 
anti-Scl 70 antikroppar däremot får 
oftare diffust hudengagemang, men 
drabbas framförallt ofta av lungfib-
ros i en omfattning som kan kräva 
behandling.

Inflammation

Vid systemisk skleros är inflamma-
tionen sällan så uttalad som vid till 
exempel kronisk ledgångsreumatism, 
men hos vissa kan det tvärtom vara 
ett både stort och långvarigt besvär.

Inflammation av leder kallas för 
artrit. Vid artrit är det ofta många 
leder som drabbas samtidigt. Van-
ligen har man värk och stelhet med 
symmetrisk utbredning, det vill 
säga höger och vänster kroppshalva 
drabbas relativt lika. Blodprov kan 
visa förhöjd SR (sänka) och förhöjd 
CRP (snabbsänka). Vid svår inflam-
mation kan lederna svullna och både 
sträck- och böjförmåga försämras. 
Däremot är det mycket sällsynt att 
inflammationen leder till bestående 
ledskador eller deformiteter.

Inflammation av muskulatur kall-
las myosit. Liksom artriten är också 
myositen relativt symmetrisk i sin 
utbredning. Däremot har man märk-
ligt nog inte lika mycket värk när just 
musklerna är inflammerade på detta 
vis, utan det mest påtagliga symto-
met är muskelsvaghet. Diagnosen 
misstänks ofta när man i blodprov 
uppmätt förhöjda muskelenzymer, 
till exempel CK (creatinin kinas) 
men behöver konfirmeras med yt-
terligare undersökningar med mus-
kelbiopsi (vävnadsprov från muskel) 
och EMG (mätning av elektriska 
impulser till och från muskler).

Aktivering av B-celler ger autoanti-
kroppar (se föregående stycke) men 
aktivering av de vita blodkroppar 
som kallas T-celler ger inflammation. 
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Mag-tarmkanal det subjektiva obehag man lider av 
när det gör ont i bröstkorgen eller 
smakar surt i halsen. Många patienter 
har även påverkan på motoriken i 
matstrupen. Vissa upplever inga el-
ler få symtom av detta, medan andra 
tvingas äta långsamt och välja mat 
med eftertanke eftersom de känner 
hur maten ligger kvar i nedre delen 
av matstrupen när de svalt.

Den förlångsammade motoriken i 
tunntarm och grovtarm kan märkligt 
nog ge besvär med förstoppning så 
väl som diarré. Förstoppningen or-
sakas framförallt av den långsamma 
motoriken, men kan ytterligare för-
sämras av att man på grund av av 
sväljningsbesvär väljer mat fattig på 
fibrer eller om man på grund av värk 
och frusenhet motionerar mindre. 

Diarrén orsakas troligen av att 
bakterier som hos friska individer 
normalt förekommer i grovtarmen, 
på grund av den långsamma moto-
riken kan vandra uppströms till den 
normalt sett sterila tunntarmen. Väl 
där ger bakterierna en irritation och 
försämrat näringsupptag som leder 
till diarré, och ofullständigt smält 
föda hamnar i grovtarmen. Av detta 
resonemang kan man förstå, varför 
diarré ibland behandlas med läke-
medel mot förstoppning. Enstaka 
patienter med systemisk skleros kan 
få påverkan av ändtarmens slutmus-
kel vilket kan leda till svårigheter att 
kontrollera avföringen. Hos dessa 
patienter blir det extra viktigt att 
undvika diarrébesvär.

När mag-tarmkanalen blir påver-
kad, kan man drabbas av brist på oli-
ka näringsämnen. Bristen kan bero 

Mag-tarmkanalen fungerar inte 
som ett sopnedkast i ett höghus där 
tyngdlagen drar soporna ned i käl-
laren, utan genom ett sinnrikt system 
med kontraktionsvågor som regel-
bundet sveper i nedåtgående riktning 
och för födan långsamt framåt, utan 
att vi kan påverka detta med vår vilja. 
Detta är förklaringen till att man kan 
svälja både i tyngdlöst tillstånd vid 
rymdfärd och när man hänger upp 
och ned i klätterställningen. Vid 
systemisk skleros är denna motorik 
mycket ofta påverkad. Man ser att 
själva synkroniseringen är störd men 
även att kontraktionerna är mer 
sparsamma. Detta ligger bakom en 
rad olika symtom och fynd som alla 
har sin grund i sjukdomen.

Det vanligaste symtomet vid på-
verkan av mag-tarmkanalen är hals-
bränna. Den övre magmunnen förmår 
inte sluta tätt, utan surt innehåll från 
magsäcken når upp i den känsligare 
matstrupen. Om detta sker ofta och 
inte behandlas kan det leda till be-
stående skador i matstrupen förutom 
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på att man äter för lite eller fel vald 
mat, men även på att näringsuppta-
get i tunntarmen är försämrat. 

När bakterier vandrar upp i tunn-
tarmen kan dessa äta upp B-vitami-
ner som vi normalt sett tillgodogör 
oss i den sista delen av tunntarmen. 
Det är därför viktigt att patienter 
med systemisk skleros blir under-
sökta med blodprov för att påvisa 
eventuella brister på vitaminer eller 
mineraler som är lätta att ersätta ge-
nom ett extra tillskott i tablettform.

Övriga symtom

Vid systemisk skleros är det vanligt 
att tår- och spottkörtlar i någon mån 
blir påverkade av inflammation och 
fibros. Detta kallas sekundärt Sjö-
grens syndrom för att skilja ut det 
från sjukdomen primärt Sjögrens 
syndrom. De dominerande symto-
men är torrhet som brukar upplevas 
mest i ögon eller mun. Tillståndet 
är viktigt att observera, eftersom 
det kan leda till ökad mängd karies 
i tänderna, och dessutom kan vissa 
vanligt förekommande läkemedel 
försämra tillståndet.

Undersökningar

Liksom vid många reumatologiska 
sjukdomar upplever en del patienter 
med systemisk skleros att de lider av 
trötthet. Det speciella med denna 
trötthet är att det inte är en vanlig 
trötthet som försvinner efter en god 
nattsömn eller en eftermiddagslur, 
utan den är mer bestående. Just det 
ihållande, långvariga förloppet upp-
levs ibland som tröstlöst. Om man 
fått behandling mot inflammation 
(till exempel artrit eller myosit) kan 
tröttheten lindras, men ibland kan 
den bestå trots avsaknad av inflam-
mationstecken. Bäst mår man om 
man lyckas trotsa tröttheten och 
vara aktiv men givetvis i en takt man 
behärskar.

Ett ovanligt men ibland besvärligt 
tillstånd är calcinos, utfällning av 
kalk i underhuden. Kalken ligger då 
ofta som små gryn som kan bli hårda. 
Mest besvär får man om calcinosen 
sitter på tryckbelastade områden 
som sittbensknölar eller armbågar, 
eller om kalken gör hål i huden och 
försvårar läkningen. Dessa besvär 
drabbar oftast patienter med begrän-
sat hudengagemang och calcinosen 
ses oftast på fingrarna.

För att ställa diagnosen systemisk 
skleros och upptäcka eventuell på-
verkan på inre organ, är det viktigt 
att kombinera olika undersökningar. 
Ibland kan man ha behandlingsbara 
tillstånd som ännu inte hunnit ge 
några tydliga symtom. Därför kom-
bineras ofta patientintervju och kli-

undeRSöknIngaR

nisk undersökning med ett batteri av 
blodprover, röntgenundersökningar 
och funktionsundersökningar. Det 
sker hela tiden tekniska framsteg på 
undersökningsfronten så exakt vilka 
undersökningar som rekommenderas 
ändras kontinuerligt.
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Behandling

För närvrande finns ingen botande 
behandling vid systemisk skleros, 
men man kan ha en förhoppning att 
just denna mening snart blir förkas-
tad som gammal kunskap. Det pågår, 
världen över mycket forskning som 
syftar till att förbättra behandlingen. 
Reumatologer och forskare i Sverige 
samarbetar både med varandra och 
med utländska grupper i detta ar-
bete. Enbart diagnosen systemisk 
skleros meriterar inte automatiskt till 
någon behandling. Istället gör man 
en värdering av hur svåra symtomen 
är, och om man har behandlingsbar 
påverkan på inre organ.

Fibros

Behandling av fibros är framförallt 
aktuell när lungorna drabbas. Den 
gör bäst nytta när sjukdomen tilltar 
snabbt, och behöver då påbörjas 
innan lungfunktionen har försämrats 
alltför mycket. Vanligen används im-

mundämpande läkemedel, så kallade 
cytostatika, och man blir som pa-
tient tvungen att regelbundet lämna 
blodprover för att se hur man tål 
behandlingen. Om den varit fram-
gångsrik kan man ofta avsluta den 
efter några år, eftersom fibrostakten 
i lungorna är starkast just i början av 
sjukdomen.

Kärlproblem i hud

Vid Raynaud’s fenomen har man 
ofta god nytta av blodkärlsvidgande 
mediciner. Ofta används blodtrycks-
sänkande mediciner ur den grupp 
som kallas kalciumflödeshämmare. 
Dessa mediciner kan ge biverkningar 
i form av huvudvärk och bensvullnad. 
Biverkningarna är ofta milda, går 
över med tiden och kan minimeras 
genom att läkemedelsdosen höjs 
successivt. 

Om cirkulationsstörningen till 
huden är så svår att det bildas svår-
läkta sår, kan behandlingen utökas 
med ännu kraftfullare kärlvidgande 
läkemedel samt blodförtunnande 
mediciner. Dessutom är det viktigt 
med regelbunden översyn av sår så 
eventuella infektioner behandlas rätt 
och att lämpliga förband används.

Vid Raynaud’s fenomen är läkeme-
delsbehandling inte alltid självklar. 
Att på olika sätt hålla sig varm är 
både effektivare och inte heller be-
häftat med några biverkningar. Ofta 

Behandling
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handlar detta om att välja rätt kläder 
som utestänger kylan samt att hålla 
sig fysiskt aktiv. Man bör även tänka 
på att det är lättare att förebygga 
frusenheten. När man väl börjat 
frysa tar det ofta lång tid att få upp 
värmen igen. Elektriska hjälpmedel 
som värmefiltar och motorvärmare 
till bilen kan vara till stor hjälp för 
vissa. Många patienter har kommit 
på egna lösningar på dessa problem 
och ytterligare tips kan man få från 
klinikens arbetsterapeut.

Kärlproblem i inre organ
Om kärlförändringarna drabbar 
njurar och akut njurkris tillstöter 
är omedelbar blodtryckssänkande 
behandling nödvändig. Man an-
vänder då läkemedel ur den grupp 
blodtryckssänkande mediciner som 
kallas ACE-hämmare. Man har 

märkligt nog aldrig kunnat påvisa 
att dessa läkemedel skulle kunna 
förebygga akut njurkris, men det är 
uppenbart att de har ändrat förlop-
pet till det bättre vid denna svåra 
komplikation.

Om kärlförändringarna drabbar 
lungorna och pulmonell arteriell hy-
pertension tillstöter behandlas detta 
med läkemedel som är kärlvidgande 
i just lungorna. Det finns tre grup-
per av lungkärlvidgande mediciner*. 
De kan användas separat eller till-
sammans beroende på sjukdomens 
karaktär.

Inflammation
Vid inflammation i leder eller musk-
ler kan behandling med både cytos-

Det är lättare 
att förebygga 

frusenheten än att 
värma upp sig när 
man börjar frysa.

* endothelinreceptorantagonister, fosfodieas-
terashämmare och prostacyklinanaloger
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Behandling

tatika och små doser kortison vara 
värdefull. Vid systemisk skleros 
används sällan stora kortisondoser 
eftersom det tycks öka risken för 
akut njurkris. 

Vid värk utan andra tecken på 
inflammation används ofta smärt-
stillande eller så kallade NSAID 
preparat. Behandling med NSAID 
ska dock ske med viss eftertänk-
samhet eftersom dessa läkemedel, 
framförallt hos äldre personer, kan 
ge biverkningar som störd njurcir-
kulation och magkatarr. Vid värk 
och stelhet är fysisk träning mycket 
viktig för att man ska kunna behålla 
muskelstyrka och rörlighet.

Mag-tarmkanal
Vid halsbränna används ofta så kall-
lade protonpumpshämmare för att 
minska syrahalten i magsäcken. Ma-
ginnehållet blir då mindre frätande 
när det läcker upp i matstrupen. För 
att minska läckaget till matstrupen 
finns även flytande mediciner som 
lägger sig som en hinna överst i mag-
säcken, som en barriär och kan till 
viss del förhindra läckage. Om man 
har besvär med nattlig halsbränna 
kan det hjälpa att inte äta för sena 
måltider samt att höja huvudändan 
på sängen något.

Om man besväras av nedsatt 
motorik i mag-tarmkanalen kan 
motorikstimulerande läkemedel 
ibland hjälpa. Vissa äter automatiskt 
långsammare när själva sväljningen 
är problemet. Man ska då tänka på 
att kanske äta lite oftare om mål-
tiderna blir mindre, allt för att 
undvika en ofrivillig viktnedgång. 

Vid diarrébesvär kan man, om inte 
motorikstimulerande läkemedel 
hjälper, prova antibiotika som då tas 
i glesa kurer.

Olämpliga mediciner
Vissa typer av mediciner kan vara 
mycket bra vid vissa sjukdomar men 
mindre lämpliga för patienter med 
systemisk skleros. Exempel på detta 
är en grupp av blodtryckssänkande 
mediciner som kallas betablockerare. 
De ger ofta en lätt kärlsamman-
dragning i fingrarnas blodkärl vilket 
kan upplevas mycket obehagligt om 
man redan från början har Raynaud’s 
fenomen. 

Eftersom matstrupsmotoriken ofta 
är nedsatt vid systemisk skleros finns 
en ökad risk för att tabletternas pas-
sage genom matstrupen fördröjs. Om 
tabletten är irriterande kan det orsaka 
skador på slemhinnan i matstrupen. 
Ett läkemedel man bör undvika av 
denna anledning är järntabletter. 
Om man behöver järntillskott är det 
istället tillrådligt att använda detta i 
flytande form eller i injektionform.

Egenvård
Många patienter har en stark önskan 
att själva göra vad de kan för att lind-
ra sjukdomen. Det är en inställning 
som uppmuntras, men man måste 
vara medveten om att sjukdomen 
inte beror på att man levt felaktigt. 
Däremot kan vissa symtom lindras 
om man själv vill. För det första kan 
betydelsen av värme inte nog poäng-
teras. Att undvika att kylas ned gör 
ofta att man mår bättre och det finns 
även ännu icke bevisade teorier om 
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att kyla utvändigt skulle kunna 
försämra cirkulationen även 
invändigt. 

För det andra är det viktigt 
att inte röka. Såväl rökning 
som sjukdomen kan påverka 
både lungor och blodkärl. Dä-
remot finns det inget som tyder 
på att själva sjukdomen skulle 

framkallas av rökning. 
För det tredje är det viktigt att man 

använder de läkemedel som man 

tillsammans med sin läkare kommit 
överens om att man behöver. Om 
man upplever biverkningar, utebliven 
effekt eller bristande motivation att 
fullfölja behandlingen är det bättre 
att diskutera detta med sin läkare än 
att avbryta behandlingen. Vid syste-
misk skleros blir förhållandet mellan 
patient och läkare ofta långvarigt, 
eftersom det rör sig om en kronisk 
sjukdom. Förhoppningsvis blir denna 
relation givande för båda parter.

behandla och när sjukdomen är 
lugnare kan man försöka bli gravid. 
Dessutom är det viktigt att man 
under graviditeten kontrolleras extra 
på specialistmödravården. Det man 
framförallt fruktar, när en person 
med systemisk skleros är gravid 
är sk havandeskapsförgiftning, ett 
tillstånd som i viss mån liknar akut 
njurkris. Detta tillstånd, som är all-
varligt för både mor och foster, kan 
drabba helt friska människor, men 
är vanligare om man har systemisk 
skleros. Slutligen är det viktigt att 
diskutera medicineringen med sin 
behandlande läkare, eftersom vissa 
läkemedel är olämpliga under gra-
viditeten och andra läkemedel kan 
påverka den framtida förmågan att 
bli gravid.

Vid systemisk skleros kan sam-
livet påverkas av sjukdomen. För 
kvinnors del rör det sig oftast om 
torrhetsbesvär vid Sjögrens syndrom 
och för männens del handlar det om 
nedsatt potens. I båda fallen finns 
hjälp att få.

Reproduktion
Önskan att skaffa barn är av natur-
liga skäl central för människosläktets 
fortlevnad. Vid kroniska sjukdomar 
finns ibland en rädsla att ens barn 
ska drabbas av samma sjukdom som 
man själv, och vissa avstår därför 
från barn av den anledningen. Vid 
systemisk skleros är denna risk 
extremt liten. Överlag är det sällan 
patienter med systemisk skleros 
avråds från graviditet. Däremot är 
det viktigt att den i görligaste mån 
planeras. Om sjukdomen är dåligt 
kontrollerad kan fostret må dåligt. 
Det kan därför vara bättre att först 
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Ordförklaringar

oRdFöRklaRIngaR

ACE-hämmare - aCe = angiotensin 
Converting Enzyme - blodtrycks-
sänkande medicin
Alveolit - inflammation i de små 
lungblåsorna
ANA - anti nukleära antikroppar
Atrofi - förtvining
Antikroppar - äggviteämnen (pro-
teiner) som bildas som minne efter 
vaccination eller infektion
Autoantikroppar - antikroppar som 
riktas mot egen vävnad
Calcinos - utfällning av kalk i un-
derhuden
Centromerantikroppar - antikrop-
par som ingår i ana
CK - creatinin kinas - ett enzym som 
förekommer rikligt i muskulatur
CRP - snabbsänka
EMG - mätning av elektriska impul-
ser till och från muskler
Endothelinreceptorantagonister 
- kärlvidgande läkemedel
Fibros - ökad bindvävsproduktion
Fibroblaster - bindvävsceller
Fosfodieasterashämmare - kärlvid-
gande läkemedel
Indurerad - hård, hårdnad
Indurativ - utgörs av förhårdnad
Kontraktion - sammandragning 
spec. av muskler
MCP-leder - lederna mellan mel-

lanhandsbenen och fingrarnas 
grundleder
MTF-leder - leden mellan mellan-
fotsben och en tås grundfalang
Metabolism - omvandling i krop-
pens ämnesomsättning
Muskelenzymer - ett specialicerat 
protein som bildas i muskelceller
Muskelbiopsi - vävnadsprov från 
muskel
Myosit - inflammation i musku-
latur
NSAID - non Steroidal antiinflam-
matory drugs  - samlingsnamn för 
en typ av smärtstillande preparat
Palpation - huden undersöks ge-
nom att känna på den
Prostacyklinanaloger - kärlvid-
gande läkemedel
Protonpumpshämmare - läkeme-
del som sänker saltsyraproduktio-
nen i magsäcken
Pulmonell ateriell hypertension 
- förhöjd lungblodtryck
Proximalt - närbelägen
Sklerodaktyli - förtjockad, indure-
rad, stram hud
Spirometri - mätning av lungvo-
lymen
SR - sänka
Ödem - ökad mängd vätska i krop-
pen
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Britt-Marie 64 år

– Jag är tacksam för mitt glada 
sinnelag

Jag har varit reumatiker i 45 år, men 
det tog ända till 1992 innan jag fick 
diagnosen sklerodermi. Innan dess 
sa läkarna att jag hade någon konstig 
reumatisk sjukdom.

För många som har diagnosen 
sklerodermi angrips huden. Den blir 
tjock och stram. När det gäller Britt-
Marie, så är det huvudsakligen de 

inre organen som drabbats, framför 
allt lungorna, men även levern och 
matstrupen.

– När jag var omkring 40 år tit-
tade jag mig en dag i spegeln och 
upptäckte att jag såg konstig ut. Det 
var framför allt munnen. Jag hade fått 
karpmun, som är vanligt bland dem 
som har sklerodermi.

Britt-Marie sökte på biblioteket 
och hittade fyra rader om sklerodermi 
och var då helt säker på att det var vad 
hon hade. Som tur var fick hon tag i 
en bra läkare som remitterade henne 
till Lunds universitetssjukhus, där det 
finns många specialister, som forskat 
på ämnet. Britt-Marie har sedan dess 
fått sin behandling i Lund ända tills 
nu. Hennes landsting tycker att hon 
ska ha vård på närmare håll, så det 
blir till att åka till Göteborg i fort-
sättningen.
Hur påverkar sjukdomen ditt liv?

– Jag måste lyssna på kroppen och 
begränsa mig. Jag kan inte göra allt 
och därför väljer jag att göra det som 
jag tycker om. Tröttheten är det vär-
sta. Jag får inte driva på för hårt.

Britt-Marie har ändå kunnat ar-
beta fram tills hon var 57 år även om 
det inte varit heltid.

– Jag engagerar mig i föreningsli-
vet. På så sätt får jag arbetskamrater 
trots att jag inte längre lönearbetar.
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Vad gör du för att må så bra som 
möjligt?

– Jag är tacksam för mitt glada sin-
nelag och jag tycker att jag har haft 
god livskvalitet med utgångspunkt 
från mina förutsättningar.

– Jag rör på mig med promenader 
och dansar så mycket jag orkar.

För några år sedan fick Britt-Marie 
ett nytt läkemedel - Tracleer - som 
har gjort underverk för hennes 
andning. Eftersom hon bara har 50 
procents lungkapacitet och skleros på 
båda lungorna, så kunde hon knappt 
gå 25 meter utan att bli andfådd. Nu 
leder hon till och med line dance i 
Reumatikeföreningen, även om det 
inte är de allra snabbaste danserna 
som hon lär ut.

– Och så måste jag tänka på vad 
jag äter. Matstrupen fungerar inte 
för de flesta med sklerodermi. Vi ska 
äta lite men ofta. Gå på restaurant 
är inte att tänka på. Det är lätt att 
maten glider ner i för stora bitar och 
då kommer de ofelbart upp igen. Det 
är lite svårt att förklara för restau-
rangpersonalen. Som tur var tycker 
jag om att laga mat och det gör mig 
inget att äta själv för då kan jag äta 
långsamt och fint.
Vad är din önskan för framtidens 
sklerodermipatienter?

– Det är svårt att hitta rätt i vår-
den och det är lätt att bli rädd och 

osäker. Det jag verkligen skulle önska 
är att alla får den specialistvård som 
sjukdomen kräver. Sklerodermi är 
speciellt och det kräver en specilist.
När blev du medlem i Reumatiker-
förbundet?

– Jag har varit medlem sedan 1987 
och varit ordförande i föreningen i 
sex år och styrelseledamot i 14 år. Nu 
ägnar jag mig åt att vara vice ordfö-
rande i HSO i Uddevalla. Jag sitter 
också i kommunens handikappråd.
Vilka frågor tycker du är förbundets 
viktigaste frågor?

– Jag är glad åt att Reumatikerför-
bundet jobbar med de stora frågorna 
som att behålla reumatologin som 
en basspecialitet och att det även 
fortsättningsvis ska utbildas specia-
lister inom reumatolgin. Att alla får 
tillgång till de nya ”dyra” medicinerna 
oavsett vilket landsting man tillhör är 
också en viktig fråga.

– Dessutom vore det bra om Reu-
matikerförbundet kunde jobba mot 
neddragningarna som sker inom 
vården. Här i Uddevalla finns det 
numera till exempel endast sex 
vårdplatser för reumavård och bara 
i föreningen har vi 300 medlemmar. 
Det betyder att vi hamnar på den 
medicinska avdelningen, om vi blir 
akut sjuka och det är inte samma 
sak som att bli behandlad av en 
specialist.

Britt-Marie 64 år
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SPeCIalIStSjukHuS

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

Varmvattenbassänger och tränings-

hallar finns för funktionsträning. 
Dessutom finns det utrymme för 
individuell träning.

Sjukhuset bedriver även specialist-
utbildning för läkare i reumatologi.

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

Spenshults vackra exteriör. Foto: Anders Arhammar
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reUMatiKerFÖrBUndet

Detta är Reumatikerförbundet

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

Varje län utgör ett reumatikerdi-
strikt och i flertalet av kommunerna 
finns det en reumatikerförening. 
Distrikten och föreningarna arbetar 
aktivt för att påverka förhållanden i 
respektive landsting och kommun.

Reumatikerförbundet samarbetar 
med andra handikapporganisationer 
genom medlemskap i Handikapp-
organisationernas samarbetsorgan 
(HSO).

Centrala rådet
För att bättre ta tillvara alla med-
lemmars specifika intressen samt 
att öka den samlade kunskapen om 
de reumatiska sjukdomarna finns  
Centrala rådet med representanter 
för de fem sjukdomsgrupperna ar-
trit, artros-spon dylos, ankyloserande 

spondylit-Bechterews sjukdom, fi-
bromyalgi-mjukdel samt reumatiska 
systemsjukdomar. Detta fungerar 
som rådgivande organ till förbunds-
styrelsen.

Centrala rådet har  specifika kun-
skaper och erfarenheter om de olika 
reumatiska diagnoserna. Distrikt och 
föreningar bestämmer själva vilken 
organisation (diagnosombud och el-
ler/diagnosråd) som är lämplig med 
hänsyn till de lokala förutsättningar-
na. Ansvariga, valda diagnosombud 
arbetar tillsammans med styrelsen 
och inom före ningarnas verksam-
hetsram. Verksamheten kan vara ett 
diagnosrelaterat informationsmöte, 
ombuden kan ge särskilt medlems-
stöd samt bevaka och informera om 
olika diagnoser. För mer information 
kontakta före ningen på din ort.

Frågor
Du kan vända dig till Reumatiker-
förbundet för frågor eller till Reuma 
Direkt, när det gäller diagnoser, 
020-20 20 35 som är en frågelinje vid 
Spenshults reumatikersjukhus.

Reumatiska sjukdomar är allvarliga, drabbar många, 

i alla åldrar och mer pengar behövs till forskning.

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

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 rehabili-
teringsresor. 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.
•	 Sidor	på	hemsidan	som	bara	är	tillgängliga	

för medlemmar.

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 broschyrserien.

Det finns sju ”Att leva med”-
böcker, nämligen

- Att leva med artros, art nr 
73100

- Att leva med SLE, art nr 
73102

- Att leva med Sjögrens 
syndrom, art nr 73121

- Att leva med reumatoid 
artrit, art nr 73122,

- Att leva med psoriasisar-
trit, art nr 73123

- Att leva med ankylose-
rande spondylit - Bechterews 

sjukdom, art nr 73124
- Att leva med fibromyalgi, 

art nr 73125.
Dessa böcker kostar 75 kronor 

för medlemmar 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). Gratis. Art 
nr 62018.

Reumatikerförbundets 

Bra att veta
- en sammanställning om mycket som 

är bra att veta för en reumatiker 

2008

Reum
atikerförbundet

Rehabilitering

Vårdsverige

S
kola - U

tbildning

S
töd och ersättningar

Material kan rekvireras från 
Skantz Distribution AB, Optimusvägen 12D, 
194 34 Upplands Väsby, fax 08-590 956 51, 
e-post info@skantzdistribution.nu 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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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


