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 InnehåLL 

Broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om gikt. 
Innehållet ger inte en fullständig information om sjuk
domen, men vår förhoppning är att den kan komp lettera 
din bild. 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. Reumatikerförbundet rekommenderar 
inga enskilda läkemedel.

Denna broschyr ingår i en skriftserie om reumatiska 
sjuk domar. Varje författare svarar för skriftens medicins
ka del och Reumatikerförbundet svarar för intervjuer  och 
information om förbundet.

Broschyrerna går att beställa från 
Reumatikerförbundet, 
Box 12851, 112 98  Stockholm. 
Telefon 08505 805 00 Telefax 08505 805 50
Epost info@reumatikerforbundet.org
Hemsida: www.reumatikerforbundet.org

Författare av Gikt är Ido Leden, överläkare vid 
reuma to logsektionen  vid sjukhuset i Kristianstad.
Grafisk form: Maj Söderman.
Omslagsbild: Walter Hirsch, Studio Hirsch AB.
Tryckt 2011, Exaktaprinting, Malmö.
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hIstorIk

Historik

Ordet gikt har sannolikt sitt ursprung 
i latinets gutta, droppe. Det klassiska 
giktanfallet med akut inflammation i 
stortåns grundled  var välkänt redan 
under antiken och finns beskri vet i 
Hippo krates skrifter. På den tiden 
ansågs sjukdomar bero på felaktig 
sammansättning av kroppsvätskorna. 
Sjuklig vätska droppade från hjärnan 
in i lederna – därav namnet. 

Under medeltiden fick begreppet 
gikt en allmännare betydelse i form 
av ledsvullnad och/eller ledsmärta. I 
vissa länder är så fallet än idag. Det 
gäller exempelvis danskans gigt. I 
Sverige och merparten andra länder 
avser begreppet en särskild avgränsad 
sjukdomstyp, nämligen urinsyragikt 
(arthritis urica).

Antoni van Leeuwenhoek (1632 
– 1723), mikroskopets uppfinnare, 
undersökte giktknölar,  tofi, och fann 
att dessa innehöll långa sylvassa 
föremål som han liknade vid ”bitar 
från en hästsvans” klippta till längder 
motsvarande en sjättedels inch. (Tofi 
härleds från latinets tophus = porös 
sten.) 

Under 1700-talets sista decennier 
analyserade den svenske kemis-
ten och apotekaren Carl Wilhelm    
Scheele och engelsmannen Wolla s-
ton material från tofi och njurstenar 
hos giktsjuka. Innehållet utgjordes 
av en dittills okänd syra som de kall-
lade konkretsyra, vilken senare gavs 
namnet urinsyra. 

Engelsmannen Alfred B Garrod 
(1819 – 1907) visade 1848 att gikt-
sjuka har förhöjda nivåer av urat i 
blod (hyperurikemi). Han konstrue-
rade också ett test (Garrods trådtest) 
för bestämning av urat nivåer i blod. 
Det är ett av de första exemplen på 
tillämpad laboratoriemedicin. Vid 
testning blandas serum med ättiksyra 
och i denna lösning doppas en tunn 
ulltråd. Eventuell urinsyra utfälls 
inom ett till två dygn på tråden. Ju 
högre urathalt desto fler bildade 
kristaller.

Vid mikroskopi av material från 
tofi och giktdrabbade leder klarlade 
Garrod att utfällt material bestod 
av urinsyra. Han antog också att 
detta ämne var orsaken till de akuta 
ledinflam mationerna. Det skulle 
dock dröja ytterligare drygt 100 
år innan denna kunskap blev all-
mängods och allmänt accepterad. 
År 1961 visade amerikanarna D 
McCarty och J Hollander att urin-
syrakristaller lätt kunde påvisas i 
ledvätska från giktsjuka med hjälp 
av polarisationsmik roskop.

Urinsyrekristaller. 
Leeuwenhoecks 

originalteckning i 
brev 1684.
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kLassIfIkatIon, förekomst, symtom

Klassifikation och förekomst

Giktanfallet kännetecknas av akut 
ledinflammation till följd av att 
urinsyrakristaller frisätts i ledhåla och 
omgivande vävnader. Andra typer 
av kristaller kan också ge akuta led-
inflammationer (artriter). Alla dessa 
tillstånd sammanföres ofta under 
beteckningen kristallartriter.

Symtom
Akut giktattack
Det klassiska giktanfallet, podager 
(av grekiskans pod = fot och agra 
= slag) eller portvinstå, kommer på 
efternatten och drabbar stortåns 
grundled. Denna är intensivt smär-
tande och uppvisar alla tecken på 
uttalad inflammation, alltså rodnad, 
svullnad, värmeökning och intensiv 
ömhet. 

Den berömde engelske läkaren 
Thomas Sydenham (1624 - 1689) 
har givit en målande beskrivning 
baserad på egna upplevelser. ”Man 
lägger sig frisk och somnar gott. Vid 
pass tvåtiden på morgonen väcks 
man av en plågsam smärta i stortån, 
sällan i häl, ankel eller vrist. Däref-
ter följer ofta feber och feberkänsla 
med inslag av frossa. Smärtan är till 
en början moderat men blir sedan 

Män drabbas mycket oftare än 
kvinnor. Detta beror på att kvinnor i 
fertil ålder i genomsnitt har 50 - 100 
mmol lägre uratnivå i blodet än män. 
Förekomsten hos män har uppskat-
tats vara 0,5-2,8 procent.

alltmer intensiv för att så småningom 
övergå i en borrande och gnagande 
smärta. I detta stadium tål fot och tå 
ingen beröring. Inte ens tyngden av 
lätta sängkläder. Kommer någon in 
i rummet utlöser till och med golv-
vibrationerna svår smärta. Nattens 
tortyr och sömnlöshet fortgår under 
morgontimmarna utan att man kan 
finna ro.”

Giktsjukdomens naturliga förlopp 
är välkänt sedan den tid då ingen 
behandling fanns mot grundorsaken. 
Det är framför allt medelålders män 
som drabbas. I över 75 procent av 
fallen kommer den första attacken 
i stortåns grundled. Anfallet klingar 
av inom en till tre veckor. I takt med 
att inflammationen lägger sig ses ofta 
fjällning på de hudytor som tillhör 
drabbat ledområde. Därefter följer 
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symtom

ett fritt intervall. Detta kan variera 
i längd från veckor, månader till år, 
men i mer än 60 procent av fallen 
kommer en ny attack inom året. Så 
småningom drabbas allt fler leder. 
Näst efter podager är knä- och fot-
ledsartrit vanligast. 

Kronisk tofös gikt
Efter i medeltal tio år utvecklas i 
obehandlade fall ett kroniskt toföst 
stadium som kännetecknas av urat-
utfällningar i mjukdelar och leder. 
Giktknutor, tofi, kan bildas i led-
hinna, lednära benvävnad och slem-
säckar. Det klassiska stället är utmed 
ytter örats kant. Här syns och känns 
under huden liggande vita, hårda små 
rundade och oömma knutor, tofi.

Svår kronisk, obehandlad, tofös gikt. Från 
Garrods första Treatise (monografi) 1859. 
Stora tofibildningar i såväl armbågens 
slemsäck som samtliga fingrar.

Tofi, giktknutor, utmed kanten av ytteröronen är det klassiska kännetecknet för långvarig 
giktsjukdom. Ingen annan sjukdom ger sådana här förändringar. Från Garrods Treatise 1876.
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Orsaker 

Risken för urinsyrautfällning i leder 
är direkt korrelerad (korrelation = 
ömsesidigt förhållande) till nivån av 
urat i blodet. Hyperurikemi (hyper = 
för mycket, urica = urat/urinsyra, emi 
= blod) föreligger enligt fysikalisk 
kemisk definition vid blodnivåer av 
urat överstigande 420 µmol/l (7 mg 
%). Då är blodet mättat med urat. Ju 
hög re nivåer desto mer övermättnad 
och desto större risk för kristal-
lisation. Många läsare minns säkert 
kemilaborationer från skolan med 
övermättade lösningar i glaskärl. 
Oftast behövdes bara en enda kraftig 
skakning av kärlet för att åstadkom-
ma massiv kristallutfäll ning. 

Merparten men inte alla giktpa-
tienter har hyperurikemi. Ett flertal 
olika faktorer kan såväl främja som 
förhindra kristallisation. Bland per-
soner med ganska konstant hype-
ruri kemi är det bara 10 – 12 % som 
någon gång får symtomgivande 
gikt. Hos övriga fungerar kroppens 
stabiliserande system, vilket innebär 
att trots hype rurikemi så sker ingen 
kristallisation/utfällning av urinsyra. 
Hos de enstaka individer som drab-
bas av giktattacker trots normala 

uratnivåer dominerar destabiliseran-
de faktorer, vilket gör att urin syran 
kristalliserar trots att övermättnad 
defini tionsmässigt inte föreligger. 

Hyperurikemin i sig är alltså inte 
skadlig! Det är först i samband 
med kristallisation som patologiska 
(sjukliga) processer startar, se under 
sjuk domsmekanismer.

Urinsyra bildas som slutprodukt 
vid nedbrytningen av puriner, som 
i sin tur är baskomponenter vid 
uppbyggnad och nedbrytning av 
nuk lein syror, nyckelsubstansen i 
cellkärnornas DNA. 

Urinsyran utsöndras via njurarna. 
Förhöjda uratkon centra tioner i blo-
det kan bero på antingen ökad till-
försel eller minskad avgång av urat 
eller en kombination av bådadera. 
Ökad tillförsel kan vara en följd av 
ökad produktion i kroppen eller ökat 
intag med födan (särskilt inälvsmat, 
till exempel lever och njure är rik 
på puriner). Minskad elimination 
(avlägsning) beror oftast på nedsatt 
utsöndring via njurarna.

Från 1700- 0ch 1800-talen finns många 
slående illustrationer av den plågsamma 

giktattacken. Ett exempel är denna målning 
från 1799 av den engelske konstnären James 

Gillray. Originalet finns på Philadelphia 
Museum of Art.
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Sjukdomsmekanismer 

När uratkristaller bildas och utfälls 
i ledhåla eller i en lednära vävnad 
startas omedelbart kroppens im-
mun  system med akut inflammation 
som följd. Som ovan nämnts ansåg 
såväl van Leeuwenhoek som  Gar rod 
att de utfällda kristallerna måste vara 
orsak till inflammationen och väv-

nads skadan. Experimentella studier 
bland annat av Mc Carty och med-
arbetare ger starkt stöd för att så är 
fallet. Om uratkristaller injiceras in i 
ledhålan på djur eller människa utlö-
ses en inflammation som helt liknar 
den man ser vid ett giktanfall. 

Hur diagnosen ställs

Gikt är en typisk episodartrit, alltså 
en ledsjukdom som kännetecknas av 
akut insättande ledinflammationer 
i en eller flera leder. Dessa klingar 
av spontant inom några dagar till 
veckor. En vanlig anledning till epi-
sodartrit är kristallartriter, se ovan. 

Den klassiska podagerattacken 
hos en medelålders man kan knap-
past feldiagnostiseras om någon 
liknande attack tidigare förekommit. 
Vid förstagångsattack kan förväxling 
ske med bakteriella infektioner i 
mjukdelar och/eller leder. Diagno-
sen bekräftas genom bestämning 
av urat nivån i blodet, som i regel är 
förhöjd och genom ledvätskeanalys 
med polarisationsmikroskop, där 
urinsyrakristaller påvisas.

Det kan i detta sammanhang inte 
nog betonas hur klassisk anamnesen 

är. Tyvärr begås många diagnostiska 
misstag till följd av att urinsyranivån 
i blodet bestäms på patienter med 
olika typer av värk vars sjukhistoria 
inte alls är av episodisk typ. 

Man brukar tala om primär och 
sekundär gikt. 

Vid primär gikt (arthritis urica) 
beror urinsyraförhöjningen i cirka 
90 procent av fallen på att utsönd-
ringen via njuren är nedsatt. Även 
om utsönd ringen av urinsyra via 
njuren anses kartlagd så saknas kun-
skap om de faktorer som ger nedsatt 
utsöndring i fall med primär gikt. I 
övriga 10 procent föreligger ökad 
nybildning/syntes av urinsyra. 

Sekundär gikt 
Ökad bildning av urinsyra förelig-
ger vid ett flertal sjukdomstillstånd 
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och ger då sekundär hyperurikemi 
och gikt. Det gäller framför allt 
sjukdomstillstånd med ökad cell-
nybildning och cellsönderfall som 
exempelvis olika typer av blodcancer, 
elakartade tumörer och psoriasis.

Minskad utsöndring föreligger 
som sekundär följd till ett stort 
antal njursjukdomar med nedsatt 
njurfunktion. 

Minskad utsöndring kan också 
vara ett resultat av att vissa substan-
ser, bland annat läkemedel, blockerar 
utsöndringen via njurarna. Alkohol 
och dess nedbrytningsprodukter 
är en sådan substans. Detta är för-
klaringen till begreppet portvinstå! 

Akut giktattack i långfingrets ytterled hos äldre kvinna som i flera år behandlats med urindrivande 
läkemedel (tiazider). De utfällda urinsyrekristallerna är fullt synliga som en vit tandkrämsliknande 
substans strax under huden. I polarisationsmikroskop ser man att denna substans består av en tät 
matta av nålformade kristaller.

Redan för flera hundra år sedan 
noterade man att intag av större 
mängder alkohol ibland utöver väl-
kända obehag också åtföljdes av en 
plågsam giktattack.

En viss sorts urindrivande läkeme-
del (tiazider) är kända för att bloc-
kera urat- och urinsyrautsöndringen 
i njurarna. Detta drabbar framförallt 
äldre kvinnor med mångårigt tiazid-
intag. Dom kan plötsligt få svåra 
giktattacker i fingrarnas ytterleder, 
se bild. Dessa kvinnor får alltså en 
sjukdomsform där den kliniska bil-
den helt skiljer sig från den klassiska, 
alltså den medelålders mannen med 
sin podager.
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Behandling

Det är väsentligt att skillnad görs 
mellan behandling av det akuta 
giktanfallet och den långsiktiga 
behandling som avser att förebygga 
utfällning av uratkristaller. I akutske-
det är det enbart motiverat att lindra 
den akuta smärtan. I lugnt skede 
fastställs diagnosen och ställning 
tas till om och när urinsyrasänkande 
behandling ska inledas.

Akut behandling
Det klassiska medlet mot gikt är  
kolchicin. Redan under antiken an-
vändes med framgång extrakt från 
örten Tidlösa (Colchicum autum-
nale), som därför också kallades 
Anima articulorum (ledernas livgi-
vare). Kolchicin finns som extem-
pore beredning (inte på sedvanligt 
vis registrerat läkemedel, finns därför 
inte heller upptaget i FASS) i tablet-
ter om 0,5 mg. Doseringen 1 – 2 
tab letter varannan timme, maximalt 
8 tabletter/dygn. God smärtlindring 

fås nästan undantagslöst inom 1 – 2 
dygn.

Flertalet moderna inflam ma-
tionsdämpande läkemedel så kall-
lade NSAID-preparat (Non Steroid 
Anti inflam matory Drugs) dämpar 
effektivt den akuta giktsmärtan lik-
som lokala kortisoninjektioner. 

Sedan början av 2000-talet har 
en ny behandlingsprincip prövats, 
så kallad cytokinhämning. Det har 
visats att IL-1 hämmaren Anakinra 
snabbt kan blockera smärta och in-
flammation vid svårbehandlade 
akuta giktattacker.

Långsiktig förebyggande 
behandling
Sådan ges med urinsyrasänkande 
medicin, som regel Probenecid el-
ler Allopurinol. Uratnivån i blod 
bör sänkas till ≤360 µmol/l. Pro-
benecid blockerar reabsorptionen 
(återupptaget) njurarna och därmed 
ökar utsöndringen. Allopurinol 
förhindrar bildning av urinsyra från 
puriner. Verk nings mekanismen bör 
förklaras för den drabbade med 
understrykande av att det är fråga 
om permanent behandling och att 
dessa preparat inte är smärtstillande 
i vanlig mening.

Probenecid finns i tabletter om 
0,5 g. Det är lämpligt med två do-
seringstillfällen per dygn. Lämpligen 
inleds behandlingen med 0,5 g två 
gånger om dagen. Vid behov höjs 

Tidlösan har fått sitt latinska namn 
efter Colchis, ett litet landområde vid 
Svarta Havets östkust (idag Geor-
gien), där den växte riklligt under an-
tiken. Det är framför allt växtens frön 
och lök som är rika på colchisin, den 
alkaloid som är verksam substans 
mot gikt.

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

BehanDLInG
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dosen. Det är som regel inte lönt att 
överskrida en dygnsdos om 3 g. 

Allopurinol finns i tabletter om 0,1 
och 0,3 g. Behandlingen inleds med 
0,1 g en gång/dag för att vid behov 
ökas. Som regel räcker 0,3 g/dygn 
för att normalisera urat ni våer na. 
Undantagsvis behövs 0,6 - (0,9) g/
dygn. Lägre doser ges som en gångs-
dos, medan tvådosförfarande rekom-
menderas vid dosering överstigande 
0,3 g/dygn.

Febuxostat är ett nyligen registrerat 
läkemedel av liknande slag och detta 
doseras 80-120 mg/dag.

Vid svårbehandlade fall har de 
senaste åren läkemedel med helt 
ny verkningsmekanism prövats, så 
kallade urikolytika (urikas). Detta 
enzym som tillförs subkutant eller 
intravenöst kan mycket snabbt och 
effektivt sänka urinsyrenivåerna i 
blod.

Några särskilda 
restiktioner när det 
gäller mat behövs 
inte vid gikt, utom 

att det är bra att 
undvika inälvsmat 

och stora mängder 
alkohol. Foto: Anders 

Arhammar

Dietrekommendationer är som 
regel inte nödvändiga. Endast i 
de fall patienten regelbundet intar 
inälvsmat kan det finnas anledning 
föreslå ändring. Eventuell övervikt 
och alkoholvanor kan också disku-
teras och vid behov regleras. 

Långsiktig behandling är som 
regel livslång och beslut om så-
dan bör därför grundas på lämplig 
obser vationstid och diskussion med 
patienten om för- och nackdelar. 
Enstaka anfall med långa intervall 
(månader – år) nödvändiggör inte 
permanent urinsyrasänkande medi-
cinering. Intervallen mellan anfallen 
bör styra beslutet liksom patientens 
egen inställning.

I fall av sekundär gikt bör man ta 
ställning till om det är möjligt att 
ändra eller påverka orsakerna, ex-
empelvis pågående behandling med 
urindrivande läkemedel.

De läkemedelsnamn 
som nämns i 
broschyren är 
exempel och 
ska inte ses som 
rekommendationer. 
Reumatikerförbundet 
rekommenderar inga 
enskilda läkemedel.
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thor-Björn 67 år

Det kan göra otroligt ont

Thor-Björn Prütz har gikt och det har han 
haft i 35 år.
Hur började det?

– Det började med stortån som det oftast gör 
med den klassiska gikten. Smärtan blev bara 
värre och värre. En röd punkt värkte intensivt. 
Jag kunde inte ens ha ett lakan över foten. Det 
gjorde verkligen otroligt ont. Som tur är har jag 
aldrig fått tillbaka anfall i den utsträckningen.  
De har varit mindre intensiva. Jag sökte hjälp 
direkt och träffade en läkare av den gamla 
stammen och hon visste direkt att det var gikt. 
På så sätt fick jag behandling snabbt.
Vilken medicin tar du?

– Jag har haft Zyloric under alla dessa år, 
men nu får jag Alupunol, som är en billigare 
variant än Zyloric.
Vilka hjälpmedel använder du dig av?

– Inte några för gikten. Jag har en käpp 
om värken skulle bli alltför svår. Jag har ju på 
senare år också fått reumatoid artrit - RA och 
den kan ju kräva en del hjälpmedel. Det bästa 
jag har är mina tre hundar. Det gör att jag inte 
kan slå mig till ro. Träningen är bra för båda 
diagnoserna.

Hur påverkar sjukdomen ditt liv?
– Egentligen väldigt lite. Jag fortsatte att 

leva som vanligt. Jag var ju ung och betraktade 
mig inte som sjuk. Jag åt som jag gjort tidigare, 
även om det var vanligare på den tiden att man 
fick matrestriktioner. Jag minskade väl lite på 
inälvsmaten, men det var också allt.
Har du några tips till den som nyligen in-
sjuknat?

– Lev som vanligt! Tänk igenom dina mat-
vanor! Sök vård snabbt! Det finns hjälp att få. 
Ta gärna hjälp av en dietist.
När blev du medlem i Reumatikerförbun-
det?

– Det var nån gång i slutet av 80-talet. Jag 
slutade min tjänst på Lantmäteriet efter 28 år. 
Jag hade fått diagnosen RA, trots att proverna 
inte visade någonting.

– Jag träffade Reumatikerföreningens ord-
förande i Motala, när jag tränade i badhuset. 
Sen gick det snabbt. Jag var snart invald i före-
ningens styrelse för att efter ett tag bli vald till 
ordförande. Senare blev jag också ordförande 
i Reumatikerdistriktet Östergötland. Jag fick 
mycket stöd i Reumatikerföreningen och det 
var bra eftersom jag inte längre hade något 
arbete att gå till.
Vilka är Reumatikerförbundets viktigaste 
framtidsfrågor?

– Jag tycker att förbundet redan gör mycket. 
Men medlemsvården är en av de viktigaste 
frågorna. Sedan vore det bra om man är tydig 
mot föreningarna, så att de förstår att de inte 
behöver göra allt som Reumatikerförbundet 
föreslår. Det räcker att man gör det som passar 
föreningen, annars kan arbetet bli för tungt.

– Arbete för reumatiker är också en viktig 
fråga. Att ha ett jobb ger livskvalitet.
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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 
landet på remiss, erbjuder diagnos-
tik, kirurgi, vård och rehabilitering. 
Vården in nebär ett samspel mellan 
patienten och ett vårdteam bestående 
av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, 
arbetsterapeut och kurator.

Varmvattenbassänger och trä-

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

Sjukhuset bedriver även specialist-
utbildning för läkare i reumatologi.

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

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

Sjukhus för reumatiker
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Detta är Reumatikerförbundet

1

  Den reumatiska foten
     – av Gunilla Jägeblad

utgiven av
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 
fibromyalgi.

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

På Reumatikerförbundets hemsida  www.reu-
matikerforbundet.org finns mycket information 
och användbara länkar. 

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

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

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

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

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

"Att leva med Reuma-
toid artrit", art nr 73122 
är en av dem.
Dessa böcker kostar 75 

kronor för medlemmar 
och 100 för icke medlem-

mar.

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

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

reumatIkerförBunDet
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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 reumati ker-
förbundsarrange 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		Reumatikervärlden	(sex	
nummer/år).

•	 Delta	 i	 distriktens	 och	 föreningarnas	 ar-
rangemang.

•	 Medlemsrabatter.

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

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

reumatIkerförBunDet
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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


