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 Innehåll 

Denna broschyr vänder sig till dig som vill veta mer om 
polymyalgia reumatika. Broschyren ger inte en fullständig 
bild av sjukdomen, men vår förhoppning är att den kan 
komplettera din bild av den. Om du har frågor angående 
sjukdomen ska du i första hand vända dig till en läkare. 
De läkemedelsnamn som nämns i broschyren är exempel 
och ska inte ses som rekommendationer. Reumatikerför-
bundet rekommenderar inga enskilda läkemedel.

Denna broschyr ingår i en skriftserie om reumatiska 
sjukdomar. Varje författare svarar för skriftens medicinska 
del och Reumatikerförbundet svarar för information om 
förbundet. Reumatikerförbundet svarar också för bildval 
och den grafiska formen.

Broschyrerna går att beställa från 
Reumatikerförbundet, 
Box 12851, 112 98  Stockholm. 
Telefon: 08- 505 805 00 Telefax: 08-505 805 50
Postgiro: 90 03 19-5, bankgiro 900-3195
E-post: info@reumatikerforbundet.org
Hemsida: www.reumatikerforbundet.org

Författare av Polymyalgia Reumatika är 
överläkare Agneta Uddhammar, Norrlands universi-
tetssjukhus.
Grafisk form: Maj Söderman
Omslagsbild: Walter Hirsch, Studio Hirsch AB
Tryckt 2011, Exaktaprinting, Malmö
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 symTom

Om polymyalgia reumatika
och temporalarterit

Polymyalgia reumatika (inflam-
matorisk muskelreumatism) och 
tem po  ralarterit (inflammation i 
tin ningartären) är två vanliga sjuk-
domstillstånd hos äldre personer, 
som kan förekomma var för sig eller 
tillsammans.

Orsak och förekomst

Orsaken till polymyalgia reu ma tika 
och temporalisarterit är okänd men 
ärftlighets- och miljöfaktorer kan 
spela in. Sjukdomstillstånden anses 
vara vanligast bland skandinaver 
och nordeuro péer och det finns en 
viss ökad förekomst både bland 
släktingar och äkta makar. Möjligen 
har såväl poly myal gia reumatika som 
temporalisarterit blivit vanligare. 
Kvinnor drabbas tre gånger så ofta 
som män och sjuk domstillstånden 
förekommer ytterst sällan före 50 års 
ålder. Risken för att insjukna är störst 
i 70-80 årsåldern.

Symtom vid polymyalgia 
reumatika
De typiska symtomen är smärta och 
stelhet i överarmar, axlar och nacke 
samt bäckenregion och lår. Symto-
men uppträder liksidigt i höger och 

vänster kroppshalva. Insjuknandet 
är ofta hastigt, i bland över en natt 
eller inom loppet av några dagar el-
ler veckor. Sym to men når i regel full 
styrka inom några vec kor. 

Den uttalade stelheten är värst 
på morgonen. Ofta är det svårt att 
lyfta armarna och det kan till och 
med vara svårt att få av sig täcket 
och än värre att ta sig ur sängen utan 
stor ansträngning. Stelhetskänslan 
minskar under dagen. De flesta får 
också tecken på allmän in flam   ma   tion 
i kroppen som trötthet, lätt feber, 
matleda och viktminskning. Man 
känner sig sjuk.

Cirka 10-20 procent av dem som 
insjuknar har mild ledinflammation 
vid sjukdomsdebuten huvudsakligen 
i handled, fingerled eller knäled. 
Sänkan är oftast måttligt förhöjd, 
men ibland över 100 mm. En lätt 
blodbrist som beror på inflamma-
tionen är vanlig. 

Symtom vid 
temporalarterit
Insjuknandet vid temporalisarterit är 
ofta lika hastigt som vid poly myalgia 
reumatika. Temporalarterit är en in-
flammation i blodkärlen, vanligen de 
som är lokaliserade på huvudet och 
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symTom

skalpen, särskilt artärerna vid tin-
ningarna. Man får en typ av huvud-
värk som ofta sitter vid tinningarna 
eller i bakhuvudet och nacken, ibland 
ömhet i hårbotten. Tin ning artären 
kan vara uppdriven och öm. Mindre 
vanligt men karakteristiskt är smärta 
i käkarna när man tuggar. Smärta i 
tungan förekommer också. 

Om blodkärlsinflammationen drab-
bar kärlen som försörjer ögat kan 
synen påverkas och i värsta fall orsaka 
blindhet. Symtomen kan börja med 
plötslig dimsyn, dubbelseende, eller 
att det tillfälligt svartnar för ena ögat. 
När sådana symtom uppträder är det 
viktigt att snabbt söka vård så att man 
kan påbörja kortisonbehandling för 
att förhindra ytterligare påverkan på 

synen. När kortisonbehandling har 
inletts är risken minimal för blindhet 
eller annan allvarlig ögon ska da. 

Precis som vid polymyalgia reu-
matika har man allmänna inflam-
mationssymtom vid temporalarterit. 
En del personer kan till och med ha 
långdragen feber som enda symtom 
utan huvudvärk. Sänkan är för det 
mesta högre vid temporalisarterit 
än vid polymyalgia reumatika, ofta 
över 100 mm. 

Ungefär hälften av dem som drab-
bas av tempo ra lisarterit har samtidigt 
symtom på polymyalgia reumatika. 
Omvänt har omkring en tredjedel 
av patienter med polymyalgia reu-
matika även temporalarterit. Det 
är därför viktigt att även de som 

har polymyalgia 
reumat ika 
snarast tar 
kontakt med 
sjukvården 
om ny hu-
vudvärk eller 
plötslig för-
ändring av 
synen upp-
träder.

Foto: Magnus Fröderberg
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dIAgnos

Hur  diagnosen ställs

Mikroskopiska undersökningar av tinningpuls-
ådern kan göras för att fast ställa diag     nosen 
tempora larterit.
Foto: Yvonne Enman

Som vid många andra 
reumatiska sjukdomar 
saknas ett specifikt test 
för att ställa diagnosen 
polymyalgia reumatika. 
Diagnosen ställs därför 
på den typiska sjukhisto-
rien med nytillkommen 
smärta och stelhet i de 
stora musklerna sam-
tidigt som sänkan är 
förhöjd. En noggrann 
sjukhistoria och kropps-
undersökning samt blod-
tester görs för att utesluta 
andra sjukdomar. I regel 
görs lungröntgen.

Vid tempo ral arterit 
ska det finnas typiska 
symtom för sjukdomen 
samt tecken på inflam-
mation i blodprover. Ef-
tersom hög sänka även förekommer 
vid andra sjukdomar rekommenderas 
att man undersöker en bit av blod-
kärlet vid tinningen för att få en 
säkrare diagnos. I lokalbedövning tar 
operatören ut en liten bit av artären. 
I mikroskop söker man efter bevis 
på inflammation i blodkärlsväggen. 
Inflammationen i blodkärlen finns 
inte längs hela blodkärlet vilket bety-
der att mikroskopin kan vara normal 
trots att man har sjukdomen och då 
kan man behöva ställa diagnosen 
utan hjälp av den mikroskopiska 
undersökningen.

Om tillståndet förbättras snabbt av 
kortison så är det ytterligare ett stöd 
för dia gnosen polymyalgia reumatika 
eller temporalarterit.
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BehAndlIng

Behandling och prognos

Behandling med kortison (gluko-
kortikoider) är nödvändig vid såväl 
polymyalgia reumatika som tem-
poralarterit. Syftet med behand-
lingen är att så mycket som möjligt 
minska inflammation i blodkärlen, 
som annars kan leda till bland annat 
blindhet. 

Ett annat minst lika viktigt syfte 
med behandlingen är att lindra 
smärta och stelhet eller huvudvärk 
och samtidigt minska de allmänna 
sjuk doms sym tomen. Kortisonbe-
handling medför oftast en dramatisk 
förbättring redan inom några dygn. 
Efter påbörjad behandling finns 
nästan ingen risk för komplikationer 
till sjukdomen. En vanlig startdos vid 
poly myalgia reumatika är 15-20 mg 
Pred nisolon på morgonen och vid 
temporalis        ar terit en betydligt högre 
dos, 40-60 mg Prednisolon dagligen. 

Kortisonet bör tas på morgonen 
då kroppens naturliga kortisonpro-
duktion är högst. För dem som inte 
blir symtomfria hela dygnet, kan 
man ibland dela upp behandlingen 
i en morgon- och en kvällsdos. När 
sjukdomstecknen är borta och sänkan 
blivit normal kan man börja sänka 
dosen. Nedtrappning av kortison ska 
ske under täta kontroller av symtom 
och sänka. Efter några månader är 

man ofta nere i en dos på omkring 
10 mg Pred nisolon. Därefter kan 
dosen minskas med omkring 1 mg 
i månaden, så länge tillståndet till-
låter det. En snabbare dosminsk ning 
resulterar tyvärr alltför ofta i återfall. 
Dock eftersträvar man lägsta möjliga 
kortisondos under kortast möjliga tid.
  Behandlingstidens längd varierar 
kraftigt. Omkring hälften av patien-
terna har slutat med kortison efter 
två-tre år. En del måste fortsätta med 
behandlingen ännu längre, i sällsynta 
fall så länge som i 10 år eller mer. 

Eftersom kortison behandlingen är 
långvarig gäller det att genom fysisk 
aktivitet och god kosthållning, så 
långt som möjligt minska riskerna 
för biverkningar som urkalkning 
av skelettet och viktuppgång. För 
att ytterligare skydda mot ben-
skörhet förskrivs alltid kalk och 
D-vitamintabletter. Därutöver får 
många även bisfosfonater (till exem-
pel Alendronat veckotablett) för att 
minska risken för fraktur till följd av 
benskörhet. Biverkningar av kortison 
som sömnsvårigheter och svullnad i 
ansiktet och på buken minskar i regel 
när dosen minskas. Muskelsvaghet, 
gråstarr och ytliga blåmärken är 
andra biverkningar som orsakas av 
kortison.

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

Vart kan man vända sig för att få hjälp?

Man bör i första hand vända sig till 
vårdcentralen. Eftersom symtomen 
kan variera och inte alltid är typiska 
skriver vårdcentralen ibland remiss 
till specialistklinik inom reumatologi, 
internmedicin, ögonsjukdomar eller 
infektionssjukdomar för ytterligare 
utredning. Vid symtom på tempo-
ralarterit inleds i bland behandlingen 
under observation på sjukhus.

Vad kan patienten göra själv för att förbättra sitt 
sjuk doms   tillstånd?

Som alltid är det viktigt att följa 
given ordination och inte på eget 
bevåg sänka eller höja kortisondo-
sen. Det är viktigt att ha kunskap 
om sin sjukdom så att man kan vara 
observant på symtom som talar för 
att sjukdomen är mer aktiv. Ef-
tersom lägsta möjliga kortisondos 
eftersträvas händer det inte sällan 
att dosen kortison blir för låg under 

nedtrappning av behandlingen. Då 
återkommer muskelsmärta, stelhet 
eller huvudvärk. Man ska då snarast 
kontakta sin behandlande läkare för 
bedömning av om kortisondosen 
behöver höjas. Ofta kan det då räcka 
med en måttlig ökning av kortisonet 
en period. Den som får synrubbning 
bör söka närmaste ögonläkare akut.
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AkTUell foRsknIng

Aktuell forskning

Trots att mer än 100 år förflutit sedan 
polymyalgia reumatika och tempora-
lisarterit för första gången beskrevs 
i den medicinska litteraturen är vår 
kunskap om sjukdomen i många 
avseende ofullständiga. Någon bättre 
behandling än kortison finns fortfa-
rande inte.

Glädjande nog pågår livlig forsk-
ning om dessa vanliga sjukdomar i 
Sverige och internationellt. Forsk-

ningen är inriktad på att kartlägga 
förekoms ten av och sambanden 
mellan poly myalgia reumatika och 
tem po  ralarterit. Man bedriver även 
forskning för att försöka hitta orsa-
ken till dessa ofta akuta sjukdoms-
tillstånd. Ansträngningar görs också 
för att ta reda på den mest effektiva 
behandlingen och hur man bäst ska 
minska komplikationer av kortison-
behandlingen. 

Foto: Magnus Fröderberg
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IngeR 70 åR

Kortisonet blev räddningen

När fick du din 
diagnos?

– Jag minns det 
så väl. Det var 
den andra augusti 
2009. Egentligen 
hade sjukdomen 
smugit sig på, men 
det var den här 
dagen det blev 
akut. Vi var ute 
i skärgården och 
jag fick fruktans-
värt ont. Kunde 

knappt röra mig. Jag ringde sjuk-
vårdsupplysningen och de sa att jag 
genast måste åka in till akuten. Jag 
kunde inte ens sitta ner i vår lilla båt, 
utan fick sitta på kanten, att böja sig 
gjorde så ont. Jag kunde inte lyfta ar-
men, hade ont i bäckenregionen och 
axelpartiet. Jag lades in, fick 20 mg 
kortison. Vilken befrielse, smärtan 
lättade snabbt.
Vilka mediciner tar du?

– Nu tar jag 5 mg kortison. En 
gång i veckan tar jag Alendronat som 
skydd mot benskörhet. Och så får jag 
kalktabletter.
Vilka hjälpmedel använder du dig av?

– Jag behöver inga särskilda hjälpme-
del för Polymyalgia Reumatika, däre-
mot för den artros som jag också har.
Hur påverkar sjukdomen ditt liv?

– Egentligen inte så mycket, ef-
tersom kortisonet hjälper mig mot 

smärtan. Jag gillar trädgårdsarbete 
och jag kämpar på. Jag gör i stort sett 
allt som jag vill göra.

– Jag har ju fått en del följdsjuk-
domar såsom bältros och urinvägs-
inflammation. Dessutom svettas 
jag mycket i ansiktet även vid liten 
ansträngning. Men det hindrar mig 
inte att göra det som jag vill.
Har du något tips till dem som 
nyligen insjuknat?

– En bra läkare är A och O. Jag 
rekommenderar  sjukgymnastik, om 
du behöver. Det tycker jag var väldigt 
bra. Annars tror jag på att hålla igång 
och göra det som man tycker om. 
Humöret är viktigt. Att vara positiv 
hjälper. Gå med i reumatikerfören-
ingen! Där har i alla fall jag varit på 
många intressanta föreläsningar och 
träffat många trevliga människor.
När blev du medlem i Reumatiker-
förbundet?

– Jag har inte varit med så länge. 
Jag gick med 2010 efter ett tips från 
min väninna.
Vilka är förbundets viktigaste 
framtidsfrågor?

– Jag tycker information och kun-
skap är viktigt. Reumatikervärlden 
och Bulletinen är jättebra tidningar, 
där får man mycket information.

– Vårdcentralerna borde ha mer 
information. Tänk så bra om Reu-
matikerförbundets broschyrer kunde 
finnas där.
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Om Takayasus arterit

Takayasus arterit är en inflammation 
i de stora blodkärlen som aorta och 
dess närmaste förgreningar. Inflam-
mationen i blodkärlen leder till att 
blodkärlsväggen blir förtjockad vilket 
kan innebära minskad blodförsörj-
ning till huvudet, armar och ben eller 
inre organ.  

Takayasus arterit är en sällsynt 
sjukdom. I världen insjuknar två-tre 
individer per million människor och 

Symtom

om TAkAyAsUs ARTeRIT

år. De allra flesta insjuknar innan 40 
års ålder och är oftast  i 20-årsåldern. 
Nittio procent av dem som insjuknar 
är kvinnor. Sjukdomen är något 
vanligare i Asien och särskilt i Japan 
men är sällsynt även där. 

Orsaken till Takayasus arterit är 
inte känd. Det är mycket sällsynt att 
flera inom samma familj insjuknar. 
Man har inte kunnat koppla sjuk-
domen till någon speciell infektion.

Omkring hälften av patienterna 
insjuknar med feber, trötthet och 
viktnedgång som beror på inflam-
mationen i blodkärlen. En del får 
ledvärk. Man kan vara öm över de 
artärer som är inflammerade, till 
exempel på halsens kärl. 

Den andra hälften av patienterna 
söker för symtom som beror på 
minskad blodförsörjning på grund 
av trånga blodkärl till följd av kärl-
inflammationen. Det kan vara yrsel, 
huvudvärk eller synpåverkan om 
blodkärlen till huvudet är inflam-
merade. Om hjärtats kranskärl är 
angripna får man bröstsmärtor eller 

andfåddhet. Minskad blodförsörj-
ning i tarmens kärl ger buksmärtor. 
För litet blodflöde till tuggmuskler, 
armar eller ben behöver inte ge sym-
tom vid vila men märks vid ansträng-
ning. Inflammation i njurartärerna 
ger inga smärtor men högt blodtryck. 

Eftersom förträngning av blod-
kärlen sker långsamt bildas ofta nya 
mindre blodkärl förbi hindret vilket 
förhindrar totalt stopp av blodflödet. 
Ibland bildas säckformad utvidg-
ning av inflammerade områden där 
kärlväggen är försvagad, oftast i stora 
kroppspulsådern.

symTom
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Hur diagnosen ställs

Misstanke om sjukdomen uppstår 
ofta när man finner olika blodtryck i 
armarna, svag eller inte kännbar puls 
i armar eller blåsljud över blodkärlen. 
Många, men inte alla har hög sänka. 
I senare stadier av sjukdomen är 
sänkan ofta normal.

Diagnosen ställs med angiografi – 
blodkärlsröntgen, vanligen med da-
tortomografi- eller magnetresonans 

(MR) angiografi. Ultraljud av kärlen 
är en enkel metod som kan användas 
ibland som första undersökning när 
man misstänker sjukdomen eller 
för att följa sjukdomsförloppet och 
behandlingen.

Eftersom många patienter inte 
har tydliga symtom på sjukdomen 
förrän efter flera år, ställs diagnosen 
ofta sent.

Behandling och prognos

dIAgnos

BehAndlIng

De flesta svarar bra på behandling 
med kortison. För att inte kortison-
dosen ska bli för hög används ofta 
immunhämmande läkemedel som 
methotrexat, azathioprin eller cyklo-
fosfamid som tilläggsmedicin. Som 
hjälp för att avgöra om sjukdomen 
fortfarande är aktiv görs förutom 
kontroll av sänkan, återkommande 
undersökningar med blodkärlsrönt-
gen eller ultraljud av blodkärlen.

Målet med behandlingen är att 

minska inflammationen och få ner 
sänkan till normala värden, och 
därigenom förhindra ytterligare ska-
dor på blodkärlen. Förträngningar 
av blodkärlen som redan har skett 
förbättras sällan. Ibland kan man 
behöva vidga trånga blodkärl med 
operation.

Det är viktigt att behandla blod-
trycksförhöjning och höga blodfetter 
vid Takayasus arterit.

De läkemedelsnamn 
som nämns i 
broschyren är 
exempel och 
ska inte ses som 
rekommendationer. 
Reumatikerförbundet 
rekommenderar inga 
enskilda läkemedel.
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cARolInA 35 åR

– Ta kontakt med andra som har 
samma sjukdom!

När fick du din diagnos?
– Jag fick min diagnos 2003. Då hade jag haft 
huvudvärk som kom attackvis flera gånger i 
veckan. Den var så svår att jag var tvungen att 
stanna hemma från jobbet.

– Som tur var fick jag tag i en underbar läkare 
på vårdcentralen som verkligen tog mig på 
allvar och såg till att jag kom till bland annat 
Huddinge sjukhus för en massa undersök-
ningar. Hon misstänkte att det var Takayasus 
och hon hade ju också rätt.
Vilka mediciner tar du?

– Jag har kortison, blodtrycksmediciner och 
Metotrexate. Från början hade jag 60 mg korti-
son, men det har man minskat vartefter. Jag har 
också fått pröva Humira, men det fungerade 
inte på mig.
Behöver du några hjälpmedel?

– Nej, jag har inga hjälpmedel. Jag blev er-
bjuden handikapptillstånd för bilen i stället för 
bilstöd, men jag har ännu inte gjort något åt det.
Hur påverkar sjukdomen ditt liv?

– Förr tränade jag mycket, men det kan jag 
inte göra idag. Håller jag på för mycket med 
fysiska övningar så får jag ont i armar och ben, 
de domnar. Jag kan till exempel inte längre 
cykla till jobbet. Min nya cykel har jag kanske 
använt 10 gånger. Men jag har upptäckt zumba, 
det funkar faktiskt och det är kul.

– Jag kan göra det mesta, men kanske på lite 
annorlunda vis än jag gjorde tidigare. Jag jobbar 
som förskollärare och har nu till exempel fått 
hand om de lite äldre barnen, så att jag inte 
behöver lyfta så mycket.

– Jag bekymrar mig inte så mycket. Jag lever 
ett bra liv med min man och mina fina barn. Det 
finns alltid något att glädjas över.

Har du några tips till den som nyligen in-
sjuknat?

 – Ta kontakt med dem som har samma 
sjukdom. Det är hos dem du får bäst informa-
tion och stöd. Informera vänner och familj om 
vad sjukdomen innebär. Det ökar förståelsen.

Carolina har startat en egen hemsida www.
takayasus.snabber.se. Där kan du blogga och få 
kontakt med andra i samma situation.
När blev du medlem i Reumatikerförbundet?

– Jag har inte varit med så länge. Det var väl 
2010 tror jag Jag hade blivit tillfrågad om jag 
ville vara kontaktperson för dem med Takaya-
sus och då måste jag ju vara medlem.
Vilka är förbundets viktigaste frågor?

– Möjlighet att ha kontakt med andra i 
samma situation som jag är själv. Det skulle 
vara bra att ha tillgång till en läkare att fråga 
om viktiga frågor. Viktigt att lyfta fram de 
ovanliga sjukdomarna också, men det tycker 
jag att förbundet gör, särskilt via Bulletinen.

– Jag har inte varit aktiv i min lokala förening. 
Det har inte riktigt funnits ork till det med 
jobb, sjukdom, hus och barn.
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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.

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

Sjukhus för reumatiker
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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 
polymyalgia reumatika, temporalarterit eller 
Takayasus.

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

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

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

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 15 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 en tidning, Bulletinen, som utkom-
mer fyra gånger per år och som bland annat 
skriver om vaskuliter. Preumerationsavgiften 
är 100 kronor.

Material kan rekvireras från 
Skantz Distribution AB, Optimusvägen 

12D, 194 34 Upplands Väsby, fax 08-590 956 
51, e-post info@skantzdistribution.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.

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

resor till och från en aaktivitet arrangerad 
av Reumatikerförbundet, -distriktet  eller 
-föreningen. 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.
•	 Reumatikerförbundets	hemsida	med	mycket	

information till dig som är medlem.
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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
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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

Wegeners och småkärlsvaskuliter Art nr 61043


