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Rekommendationer för Modern
Reumarehabilitering
På uppdrag av Svensk Reumatologisk Förening:

Rekommendationerna för Modern Reumarehabilitering är framtagna av en arbetsgrupp
utsedd av Svensk Reumatologisk förening, SRF, och är avsett att bidra till en enhetlig strategi
för modern reumarehabilitering, vara ett stöd för reumatologiska enheter och den enskilde
reumatologen, ge förutsättningar för likartad behandling i Sverige samt fungera som
underlag vid prioriteringsdiskussioner. Rehabiliteringsprocessen är komplex och är en
metod, inte en specifik åtgärd, vilket gör den svårstuderad. Evidensgraden i flertalet studier
avseende rehabilitering blir oftast låg då komplexa interventioner är svåra att beskriva i
detalj och jämförelser mellan studier blir därför vanskliga. Då rehabilitering kräver aktivt
deltagande av patienten kan randomisering ibland ge snedfördelat bortfall och ”blindning”
är oftast omöjlig att genomföra.
I rekommendationerna redovisas evidens för vissa åtgärder/insatser, men det betyder inte
att andra åtgärder är verkningslösa, utan endast att de är mindre studerade. Referenslistan
innefattar nyckelreferenser men utgör inte någon fullständig sammanställning av den
relevanta litteraturen.
Vid reumatiska sjukdomar finns mest vetenskapligt stöd för rehabilitering av patienter med
reumatoid artrit (RA) vilket framgick tydligt vid litteraturgenomgång i samband med
framtagande av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar (Soc.
Styrelsen, 2012). Studier som utvärderar rehabiliteringsinsatser vid andra inflammatoriska
ledsjukdomar och vid reumatiska systemsjukdomar är mer sparsamt förekommande.
Avseende fysisk aktivitet finns studier talande för god effekt vid såväl SLE, systemisk skleros
som myosit. Utifrån klinisk erfarenhet och de studier som finns bedömer vi att patienter med
andra inflammatoriska ledsjukdomar och patienter med reumatiska systemsjukdomar har
likartade behov och nytta av rehabilitering som patienter med RA.
Patientundervisning och self-management program är viktiga insatser vid alla kroniska
sjukdomar som det finns god evidens för och klinisk erfarenhet av och bör ingå i modern
reumarehabilitering vid alla reumatiska sjukdomar.
Hälsosamma levnadsvanor är viktiga komponenter i prevention och rehabilitering och därför
inkluderas såväl generella som reumatologiska aspekter på Socialstyrelsens nationella
riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder i våra rekommendationer.

Inledning
Övergripande strategier för att uppnå hälsa är prevention och bot och när detta inte är
möjligt ska vi ge stöd och rehabilitering enligt International Classification of Functioning
(ICF), World Health Organisation (WHO 2012 a). De reumatiska sjukdomarna tillhör de
kroniska sjukdomar som medför störst risk för nedsatt hälsorelaterad livskvalitet (Strand
2010).
De senaste åren har den intensifierade läkemedelsbehandlingen vid reumatisk sjukdom
förbättrat patienternas tillstånd och prognos med minskad risk för framtida
funktionsnedsättning, organskada och försämrad livskvalitet. Alla patienter har dock inte
effekt av läkemedelsbehandling och många av de patienter som insjuknade innan den
moderna antireumatiska behandlingen blev möjlig har drabbats av funktionsinskränkningar.
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Patienter med svår systemsjukdom klarar sig idag bättre tack vare nya behandlingsalternativ
men kan ha kvarstående symptom och nedsatt funktion. För dessa patienter krävs enskilda
eller komplexa insatser för att möta deras behov.. Vid RA har ca 25 % (Vlieland 2009)
kvarstående sjukdomsaktivitet, fortsatt destruktiv sjukdom och tilltagande
funktionsnedsättning trots läkemedelsbehandling.
Det finns ett antal ”unmet needs” hos patienter som i övrigt är välbehandlade. Dålig sömn,
trötthet/fatigue och långvarig smärta är utmaningar för vården där vi ännu inte har någon
vedertagen modell för att adressera problemen. Här behövs ofta en samlad teambedömning
och multiprofessionellt handläggande.

Modern reumarehabilitering
Målet med behandling av de inflammatoriska reumatiska sjukdomarna är remission
alternativt så liten sjukdoms påverkan som möjligt i patientens liv. Remission innefattar,
förutom inflammationskontroll och uppbromsning av organskada, även bibehållen fysisk
funktion och delaktighet i samhället. Då vi idag vet alltmer om hur levnadsvanor påverkar
våra patienters utsikter till remission så bör ett aktiv levnadsvanearbete ingå som en del i
rehabiliteringen. För detta behövs en modernisering av begreppet rehabilitering så att
insatser för hälsosamma levnadsvanor inkluderas. Det betyder också att modern
reumarehabilitering ska erbjudas alla patienter. Precis som farmakologisk behandling ska
modern reumarehabilitering starta tidigt, vara individanpassad (personcentrerad) och
behovsstyrd samt så långt som möjligt evidensbaserad. Insatser/överenskommelser ska
följas upp, utvärderas och pågå så länge behov kvarstår. Coachning och self-management
program bedöms som viktiga komponenter för att uppnå delaktighet, positiva hälsoeffekter
och hållbara levnadsvanor.

Modern reumarehabilitering


innefattar kunskapsöverföring och patientens delaktighet



startar tidigt



identifierar ohälsosamma levnadsvanor, samsjuklighet



identifierar rehabiliteringsbehov



utarbetar en individuell rehabiliteringsplan



följer upp och anpassar rehabiliteringsinsatser och
förändringsstrategier avseende levnadsvanor
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Struktur för modern reumarehabilitering
En förutsättning för att modern reumarehabilitering ska kunna bedrivas är tillgång till flera
professioner med reumatologisk kompetens. De vanligaste yrkesgrupper som behövs är
arbetsterapeut, socionom/psykolog, fysioterapeut/sjukgymnast, sjuksköterska, läkare.
Dessutom kan till exempel
fotterapeut, dietist, ortoped
och handkirurg ingå.



generell och
sjukdomsspecifik,
avseende levnadsvanor
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Rehabilitering definieras som insatser som ska bidra till att en person med förvärvad
funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner och
bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt
liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Insatserna fortsätter så länge individens
behov kvarstår. (Socialstyrelsen, 2010-12-20, Habilitering och rehabilitering Förutsättningar för uppföljning, WHO, 2012)

Rehabilitering kan också beskrivas enligt ICF som en hälsostrategi som syftar till, att i
samverkan med omgivningen, uppnå optimal funktion för människor med nedsatt hälsa.
Rehabilitering anses således vara en av fyra hälsostrategier tillsammans med prevention,
bot och support. Stucki et al 2007
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Rehabiliteringens mål
En patient som uppnått remission, är aktiv och delaktig i samhället, har sunda levnadsvanor,
är fysiskt aktiv i friskvård, och upplever sig ha god livskvalitet.

Rehabiliteringens syfte





Minska/förhindra funktionsnedsättning
Uppnå bästa möjliga aktivitet och delaktighet i vardagen samt verka för bibehållen/
förbättrad arbetsförmåga
Stärka personliga faktorer och bidra till en stödjande miljö (ex fysisk miljö, hjälpmedel
ortoser, omgivningens attityder)
Ge stöd för hälsosamma och hållbara levnadsvanor

Rehabiliteringen sker genom att reumateamets resurser utnyttjas för;









Rådgivande samtal och stöd för följsamhet till läkemedelsbehandling samt
levandsvaneförändringar. Stöd kan ges på egna enheten eller genom att patienten
lotsas till lämplig instans t.ex. rökavvänjningsmottagning, hälsoenhet eller
motsvarande.
Patientundervisning
Att hitta träningsformer anpassade efter patientens behov för att uppnå ökad styrka,
kondition, rörlighet, balans, koordination och minskad smärta
Att öka aktivitet och delaktighet (i vardagsaktiviteter/förvärvsarbete/ fritid)
Att stödja individens personliga resurser
Att hitta former för god sömn och känsla av att vara utvilad
Ge stöd i kontakter med övriga huvudmän exempelvis Försäkringskassan och
arbetsgivare.

Rehabiliteringsprocessen
Alla patienter ska vid besök i vården bedömas avseende sjukdomsaktivitet, smärta, allmän
hälsa, trötthet, funktions- och aktivitetsförmåga, delaktighet, livskvalitet, levnadsvanor och
arbetsförmåga. Begränsande och gynnsamma faktorer hos patienten eller i patientens
omgivning bör identifieras. Om behov av rehabilitering föreligger kopplas teamet/delar av
teamet in för att, utifrån dessa parametrar, tillsammans med patienten utforma en
individuell rehabiliteringsplan. Många patienter klarar sig med insatser från enskilda team
medlemmar, andra med komplexa behov behöver hela teamet och ett fåtal med avancerad
sjukdom kan behöva slutenvårdsrehabilitering.
Riskfaktorer att ta i beaktande vid bedömning av rehabiliteringsbehov är nedsatt funktion,
kvarstående hög smärtskattning och nedsatt arbetsförmåga. För RA är dessa: HAQ >1,
kvarstående hög smärta trots sjunkande SR/CRP och eller färre svullna/ömma leder, nedsatt
arbetsförmåga, och halverad handstyrka (Thyberg 2014).
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Riskfaktorer för försämrad funktion vid RA:
HAQ>1
Hög smärta trots sjunkande SR/CRP och/eller färre svullna/ömma leder
Nedsatt arbetsförmåga
Halverad handstyrka
Ett minimal core set för utvärdering av rehabilitering vid inflammatoriska artritsjukdomar
har arbetats fram. Flertalet variabler går att registrera i SRQ.

Sjukdomsaktivitet

Spondartrit/Ankyloserande
Spondylit

Artrit

BASDAI

DAS28

1. Funktionshinder
1a. Rörlighet

BASMI

1b. Muskelstyrka

GRIPPIT (handstyrka)

GRIPPIT

TST (Timed Stands Test)

TST

1c. Smärta

VAS 0-100 mm

VAS 0-100 mm

1d. Trötthet

VAS 0-100 mm

VAS 0-100 mm

1e. Kondition

Åstrands cykeltest (aerob kapacitet)

Åstrands cykeltest

2a. Vardagsaktivitet

BASFI

HAQ

2b. Gångförmåga

6 min gångtest

6 min gångtest

3a. Generell hälsa

BASG

VAS 0-100 mm

3b. Livskvalité

EQ-5D

EQ-5D

3c. Fysisk aktivitet

SoS frågor

SoS frågor

2. Aktivitetshinder

3. Delaktighet
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Information/rådgivning
Enligt den nya Patientlagen (2014:821) som infördes 1:a januari 2015 är vården skyldig att
informera patienten mer omfattande och tydligare än tidigare. Målet med patientlagen är
att stärka och tydliggöra patientens ställning samt främja patientens integritet,
självbestämmande och delaktighet.
I Socialstyrelsens reviderade handbok för vårdgivare, chefer och personal (4:e upplagan april
2015) ”Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig” står att god vård ska
kännetecknas av att den är individfokuserad, jämlik och säker. Den ska genomföras i samråd
och med respekt för patientens självbestämmande och integritet. En delaktig patient kan
lättare medverka till att målen med vård och behandling uppnås och att säkerhetsrisker kan
förebyggas.
Vid nydebuterad reumatisk sjukdom rekommenderas ett tidigt utvidgat informationstillfälle
enligt nedanstående, då patienten ges individuellt anpassad information om sitt
hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns. Senare i
sjukdomsförloppet bör återkommande information och utbildning erbjudas efter behov.
1) Information och rådgivning om sjukdomen och läkemedelsbehandling, den enskilda
enhetens resurser och samarbetspartners samt upplysning om lämpliga e-hälsotjänster.
2) Identifiering av den individuella patientens sjukdomsrelaterade problem, riskfaktorer
(sjukdomsspecifikt och generellt) och eventuella ohälsosamma levnadsvanor. Exempel på
riskfaktorer som kräver extra eftertanke är hög sjukdomsaktivitet, nedsatt funktion, fysisk
inaktivitet, nedsatt arbetsförmåga, terapiresistent smärta, trötthet, låg tilltro till sin förmåga,
kardiovaskulära riskfaktorer, rökning, psykisk ohälsa.
3) Rehabiliteringsplan upprättas efter behov och ska innefatta tydliga och
utvärderingsbara mål samt uppföljning.

Rehabiliteringens olika delar
Patientundervisning
Att utbilda patienter med funktionsnedsättning är av avgörande betydelse för att förbättra
kunskap och färdigheter avseende självhjälp (Vermaak 2015), vård, hantering och
beslutsfattande. Patientens delaktighet förbättrar resultatet av rehabiliteringen (WHO World
report on disability 2011). I en review-artikel (Voshaa 2015) om patientcentrerad vård
poängteras vikten av patientundervisning för att patienten ska kunna ta aktiv del i
behandling av sin sjukdom.
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Patientundervisning definieras som en planerad undervisningsaktivitet, som syftar till att
hjälpa patienter att själva förändra sitt hälsobeteende genom att förvärva kunskap,
skicklighet och attityder som påverkar förändringar under kort och lång tid (Lorig 1997,
Tucker and Kirwan 1991, Boutaugh 1996 ). Patientens kunskap och tro om sjukdomen och
dess behandling samt patientens tilltro till sin förmåga påverkar även följsamhet till
läkemedelsbehandling (Bart 2012). En senare definition av patientundervisning är: En
planerad process som syftar till att förbättra copingstrategier och öka självhjälpsmöjligheter
(van Eijk-Hustings et al 2012).
Många RA patienter upplever smärta, funktionsnedsättning och försämrad livskvalitet trots
potent läkemedelsbehandling. Patientundervisning bedöms inte kunna påverka
sjukdomsprogressen, men däremot medverka till förbättrad hälsa och livskvalitet (Hill 1997).
RA sjukdomen inverkar på nästan alla aspekter av vardagslivet och det finns bland
patienterna ett behov av ökad kunskap och information om RA sjukdomen (Bergsten et al
2008, Kristiansen et al 2012). I flera nationella och internationella riktlinjer för
omhändertagande av patienter med RA finns patientundervisning med som en
rekommenderad åtgärd i såväl tidigt som i senare skede (Luqmani 2006, Combe 2007; van
Eijk-Hustings 2012; Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar
2012).
I en Cochraneöversikt från 2009 (Riemsma et al) analyserades effekten av
patientundervisning för vuxna patienter med RA. 31 RCT med relevanta data kunde
inkluderas och man fann signifikanta positiva effekter på kort sikt, men inte på lång sikt. Idag
är ofta patientundervisningen en punktinsats i jämförelse med läkemedelsbehandling, som
pågår under flera år. Kunskap om sjukdomen, behandlingar och prognos förändras ständigt,
varför patientundervisning bör vara en kontinuerlig, återkommande insats.
E-hälsa (eng. E-health) är ett begrepp som grundas på världshälsoorganisationens definition
av hälsa (”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”) och
kompletteringen med ”e” anger att man har elektroniska hjälpmedel och använder digital
teknik (www.who.int/ehealth). Exempel på e-hälsotjänster i Sverige är 1177 och svenskt
reumatologiskt kvalitetsregister (SRQ). E-hälsa kan användas vid information, undervisning
och vård av patienter, men också för olika professioners samverkan och utbildning. Det finns
många fördelar med e-hälsa, t ex flexibilitet, ökad nåbarhet, uppdateringsmöjligheter,
tidssparande, kostnadseffektivt, men även nackdelar i form av krav på data/internetmöjligheter och frånvaro av direkt mänsklig kontakt (Kane 2011, Griffiths 2006). E- hälsa är
under snabb utveckling och har stor potential att bidra till god, jämlik och lättillgänglig hälsa
för alla. Många patienter söker information om sina besvär på Internet och sociala medier
både före (Hay 2008) och efter kontakt med vården, varför det är viktigt att vårdgivare kan
hänvisa till tillförlitliga sidor. (v g se rekommenderade länkar)
När det gäller reumatoid artrit finns studier där man utvärderat möjligheten av e-hälsaintervention vid funktionsproblem i arbetet och för att erbjuda kognitiv beteendeterapi
(Ferwerda 2013, Hoving 2014). Man har även tittat på möjligheten av att använda
instruktionsfilm på nätet för att instruera om methotrexate injektion (Katz 2015).
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EULAR-rekommendationerna för patientundervisning vid artrit framhåller att
patientundervisning ska erbjudas alla med inflammatorisk artrit och vara en integrerad del i
standardbehandlingen för att öka patientens delaktighet i handläggningen av sjukdomen
(Zangi 2015). Patientundervisningen ska vara individanpassad och behovsbaserad samt
kunna erbjudas individuellt eller i grupp. Tillgång till patientundervisning ska finnas under
hela sjukdomsförloppet; som minimum vid diagnos och vid ändring av läkemedelsbehandling
samt då patientens fysiska eller psykiska tillstånd kräver det.

Inom modern reumarehabilitering bör patientundervisning vara en behovsstyrd
kontinuerligt återkommande insats

Reumarehabilitering och levnadsvanor
För en hållbar rehabilitering fordras insatser i syfte att uppnå och bibehålla goda
levnadsvanor. ”Socialstyrelsens nationella riktlinjer avseende sjukdomsförebyggande
metoder, nov 2011” belyser områdena tobaksbruk, ohälsosamma kostvanor, riskbruk av
alkohol och otillräcklig fysisk aktivitet. Dessa riktlinjer gäller hela befolkningen och sålunda
även patienter med reumatisk sjukdom. Dagens kunskap om levnadsvanornas mer specifika
betydelse för uppkomst, förlopp och prognos av flera av de reumatiska sjukdomarna gör det
extra angeläget att inkludera levnadsvanearbetet som en integrerad del av rehabiliteringen.
Det innebär också att information om levnadsvanornas betydelse för den reumatiska
sjukdomen och stöd i att förändra en levnadsvana för den som behöver och vill, ska erbjudas
alla patienter oavsett övrigt rehabiliteringsbehov.
(http://www.svenskreumatologi.se/levnadsvaneprojektet-lvp)
Vi vet idag att rökning väsentligt ökar risken att insjukna i RA, framför allt i ACPA-positiv RA
för den som har genetisk disposition i form av Shared Epitope (Lundström 2009). Rökande
RA-patienter löper risk för både ett allvarligare sjukdomsförlopp (Manfredsdottir 2006) med
mer extra-artikulära manifestationer ( Nyhall-Wahlin 2009) och ett sämre behandlingssvar
på såväl Methotrexate som TNF-hämmande behandling (Saevarsdottir 2011).
Rökning har också visats öka risken att insjukna i HLA B27-associerad Ankyloserande
Spondylit (AS) samt vara en oberoende riskfaktor för högre sjukdomsaktivitet och sämre
funktion vid AS (Chung 2011). Psoriasispatienter som röker har ökad risk att insjukna i
Psoriasisartrit (PsA) (Ogdie A 2015) och PsA-patienter som röker eller har rökt visar sämre
värden för egenskattad smärta, allmän hälsa och funktion mätt med HAQ jämfört med de
som aldrig rökt. AS-patienter som röker eller har rökt svarar sämre på anti-TNF-behandling
jämfört aldrig-rökare (Glintborg 2016). Även rökande psoriasisartritpatienter svarar sämre
på anti-TNF-behandling mätt med sjukdomsaktvitetsmått (Hojgaard P 2015).
Rökning hos patienter med Systemisk Lupus Erythomatosus (SLE) är förknippat med
signifikant mer kroniska organskador, ökad förekomst av antiphospholipid-antikroppar
(Binder 2016) och vaskulära händelser (Gustafsson 2015,Montes 2016) Ökad förekomst av
vaskulära skador ses också hos rökande patienter med Systemisk Skleros. (Hudson 2013)
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Patienter med reumatisk sjukdom har i varierande grad en förhöjd risk både att insjukna i
och att dö av hjärt-kärlsjukdom (Avalos 2008). Det är därför angeläget också ur hjärtkärlsynpunkt att hos patienter med reumatisk sjukdom identifiera såväl samsjuklighet som
ohälsosamma levnadsvanor och bistå med stöd i förändringsarbetet. Se SRF’s riktlinjer
avseende kardiovaskulär riskbedömning av patienter med reumatisk sjukdom
(http://www.svenskreumatologi.se/kunder/srf/sites/default/files/49/Bakgr_trad_riskfaktore
r_101016.pdf).
Dagens kunskap om rökning och reumatisk sjukdom innebär att;


Rökare med reumatisk sjukdom ska informeras om vikten av rökstopp och bör
erbjudas rökavvänjnings stöd.



Släktingar till patienter med fr.a. RA men även AS bör informeras om vikten av att
aldrig börja röka.

Ur allmän hälsosynpunkt och hjärt-/kärlsynpunkt rekommenderas de enkla generella
kostråden till befolkningen från Nordiska Näringsrådet (NNR) och Livsmedelsverket
(www.slv.se). Interventionsstudier avseende kost vid RA ger inga säkra belägg för nyttan av
någon specifik diet, men i observationsstudier har man sett att hög konsumtion av fet fisk
tycks vara förenat med en lägre risk för att utveckla sjukdomen (Proudman 2015). Omega-3
fettsyror i måttligt till höga doser har också visat en gynnsam inverkan på ett flertal
sjukdomsparametrar vid RA. Effekterna är dock jämförelsevis små. (Tedeschi 2016)
Enligt en meta-analys av 13 studier så föreligger ett positivt samband mellan obesitas och
risk att utveckla RA. BMI 30 medförde ca 20 % högre risk för RA. Fetma ser också ut att
utgöra risk för ett förlopp med högre sjukdomsaktivitet mätt med DAS28 och sämre odds för
remission (Iannone 2016, Daien 2015)
Obesitas i ung vuxen ålder har rapporterats vara en oberoende riskfaktor för utveckling av
PsA hos patienter med psoriasis och en riskfaktor för sämre behandlingssvar på TNFhämmare Sambandet stärks av att viktminskning ser ut att vara en prediktor för bra kliniskt
svar på TNF-hämmare hos patienter med PsA (Soltani-Arabshahi 2010, Hojgaard 2016).
Patienter med reumatisk sjukdom och övervikt/fetma bör mot bakgrund av ovan informeras
om NNR’s kostråd och erbjudas remiss till dietist om hon/han önskar stöd för viktminskning.
För patienter med svårare reumatisk systemsjukdom såsom systemisk skleros med risk för
näringsbrist är dietistkontakt alltid indicerad för att skapa förutsättningar för
tillfredsställande näringsintag.
Fysisk träning, anpassad i förhållande till sjukdomen, har alltid varit en hörnsten i
rehabiliteringen av patienter med reumatisk sjukdom. Trots detta vet vi att patienter med
reumatisk sjukdom är fysiskt aktiva i mindre utsträckning än befolkningen i övrigt
(Demmelmaier 2013). God evidens finns för såväl rörelseträning som styrke- och
konditionsträning vid reumatiska sjukdomar. Reumatologisk specialkompetens behövs för
modifiering av träning, individ- och sjukdomsanpassat stöd så att patienten kan följa de
allmänna rekommendationerna. (http://www.fyss.se)
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De reumaspecifika aspekterna på levnadsvanorna meddelas med fördel patienten av
reumatolog/reumatologiskt kunnig personal. För konkreta, specificerade insatser som t.ex.
rökavvänjningssamtal bör patienten remitteras till den mottagning som har bäst resurser
och mest erfarenhet av detta.

Enskilda insatser
Om behoven bedöms vara av begränsad karaktär kan enskilda insatser vara adekvata.
Enskilda insatser kan gälla följsamhet till läkemedelsbehandling, rådgivande samtal om
levnadsvanor, rökavvänjning, sömnskola, smärthantering såväl som behandling av fysiska
och psykosociala problem.

Teamrehabilitering
En av grundpelarna i den reumatologiska rehabiliteringen är teamet.
Reumatologisk teamrehabilitering definieras som målrelaterad, strukturerad
intervention med viss tidsdräkt utförd av minst 2 yrkesgrupper med reumatologisk
kompetens i samverkan med patienten.

För patienter med komplex problematik och hinder inom flera dimensioner behövs teamets
samlade insatser. De vanligaste yrkeskategorierna i teamet utgörs av arbetsterapeut,
socionom/psykolog, fysioterapeut/sjukgymnast, sjuksköterska, läkare. Dessutom kan
fotterapeut, dietist, ortoped och handkirurg ingå.
Vid RA ger teamrehabilitering förbättring i funktion och livskvalitet. Vetenskapligt stöd finns
för effekt vid tidig såväl som vid etablerad sjukdom. Det är ingen signifikant skillnad mellan
effekten av öppenvårds- och slutenvårdsrehabilitering men kostnader skiljer sig åt. För
enskilda patienter kan slutenvård vara enda möjligheten till rehabilitering pga geografiska
eller personliga faktorer. Slutenvårdsrehabilitering jämfört med standardbehandling enligt
ytterligare två studier hade likaså bättre effekt. Slutsatserna i Socialstyrelsens Nationella
riktlinjer för Rörelseorganens sjukdomar baserar sig framför allt på två studier (effekt litenmåttlig, evidens låg-mycket låg). Rekommendationsgrad 6 för öppenvårdsrehabilitering och
8 för slutenvårdsrehabilitering för etablerad RA och 9 för tidig RA (<= 3 års
sjukdomsduration) (Lambert 1998; Vliet Vlieland et al 2007; Shope et al 1983).
Teamrehabilitering har studerats i ett skandinaviskt/nordeuropeiskt samarbete, STAR-ETIC,
där svenska enheter deltog (Klockerud 2012, Grotle 2013). Där poängteras vikten av
strukturerad redovisning av innehållet i teamrehabilitering samt användandet av
standardiserade instrument i studier. Man kunde också visa att de patienter som mådde
sämst vid inklusion rapporterade störst förbättring i livskvalitet (Hagel 2014). En svensk
studie på 161 patienter har också visat att 4 veckors teamrehabilitering i varmt klimat
förbättrade patientrapporterade utfall avseende funktion, aktivitet och livskvalitet i upp till
ett år (Ajeganova 2016) medan en norsk studie på 317 patienter som deltog i
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slutenvårdsrehabilitering endast visade kortvarig effekt på patientrapporterade utfall. Efter 6
månader kvarstod viss förbättring avseende mental hälsa och smärta (Uhlig 2016). Alla dessa
studier är observationella och saknar kontrollgrupp varför evidensgraden blir mycket låg.
För systemisk skleros har det gjorts två randomiserade studier där man jämför
rutinomhändertagande mot individualiserad träning respektive rehabilitering inkluderande
arbetsterapi och strechingövningar för händer och ansikte (Rannou 2016, Stefanantoni
2016). Skillnaderna var små men streching och arbetsterapi förbättrade handfunktionen
efter 1 år och det bedömdes viktigt att inkludera strechingövningar för stram hud i händer
samt i ansikte och man kunde påverka gapförmågan även om HAQ inte förbättrades mer i
interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen.

Fysisk Träning
Fysisk aktivitet kan minska inflammation och bör därför vara en möjlig effektiv
behandlingsmetod vid inflammatoriska reumatiska sjukdomar (Perandini 2012 Alemo
Munters 2014).
Fysisk träning är en behandling som är att jämföra med läkemedelsbehandling och effekten
ses bara så länge patienten tränar/fortsätter sin behandling. Därför är det viktigt att redan
tidigt i rehabiliteringen planera för fortsatt hållbara vanor. Det finns visst stöd för att
strukturerad uppföljning och utvärdering ger bättre resultat på längre sikt. (Hagel 2010,
Nordgren 2012). Det finns indikationer på att fysisk aktivitet har positiva effekter på
artritsjukdomen så väl som på kardiovaskulära riskfaktorer hos patienter med RA (Hörnberg,
2012).
En viktig del i rehabiliteringsinsatsen är att hjälpa patienten att finna träningsformer som
fungerar över tid och som kan nyttjas även utanför sjukvården.
Rehabilitering som syftar till förbättrad fysisk aktivitet avseende kondition, styrka och
rörlighet bör vara




Övervakad
Coachad
Pågå under längre tid, minst 12 tillfällen

Vid reumatoid artrit och spondylartrit finns det vetenskapligt underlag för att
rekommendera såväl rörelseträning som styrke- och konditionsträning (Hurkmans 2009, van
den Berg 2012, O’Dwyer 2014).
För myositer är träningens positiva effekter visade oavsett vilken typ av myosit,
patientkarakteristik och träningsform (styrke- eller aerobisk träning, hög- eller lågintensiv,
hemträning eller handledd). Det har tagits fram ett sex-punkts core set för utvärdering av
sjukdomsaktivitet vid träning (IMACS International Myositis Assessment and Clinical Studies
Group’s (IMACS) ) (Rider et al 2011) Nya studier tillkommer successivt men då studierna
innefattar få patienter och långtidsuppföljning saknas kan fortfarande inte specifika riktlinjer

12

ges för träning vid myosit. Alla patienter bör dock erbjudas träning. (Lundberg 2014,
Perandini 2012, Alexanderson 2016).
Även för SLE finns studier som talar för att fysisk aktivitet är säker och effektiv behandling
som kan förbättra trötthet, depression, aerobisk kapacitet, autonom kontroll och
hälsorelaterad livskvalitet (Perandini 2012). För Sjögrens syndrom finns endast någon
enstaka studie som visar viss effekt av fysisk aktivitet på trötthet, aerobisk kapacitet och
träningstolerans. Möjligen kan även depression och fysisk funktion påverkas (Strömbeck
2007).
För systemisk skleros finns enstaka studier som visar att fysisk aktivitet förefaller förbättra
muskelstyrka och aerobisk kapacitet utan att allvarliga biverkningar noterats (Perandini
2012, Alexandersson 2014).
För rörelseträning vid RA finns vetenskapligt stöd för att handledd bassängträning jämfört
med egenträning på land, under 6-12 veckor har effekt på ledrörlighet/ledfunktion (effekt
måttlig-stor, evidensgrad låg). Handledd rörelseträning på land jämfört med egenträning
under 12 veckor har effekt på ledfunktion (effekt måttlig, evidensgrad låg).
Rekommendationsgrad 5 för såväl bassäng som landträning i NR (Eversden 2007; Bilberg
2005; Stenstrom 1991; van den Ende 1996).
Avseende styrketräning vid RA finns studier som visar stöd för att handledd träning i bassäng
leder till förbättrad muskelfunktion och självskattad funktion (HAQ) jämfört med
standardinformation om träning (effekt måttlig, evidens låg). Handledd styrketräning på land
leder till förbättrad muskelstyrka och funktion (HAQ) jämfört med standardinformation om
träning (effekt måttlig-stor, evidens låg-måttlig) Rekommendationsgrad 5 för såväl bassäng
som landträning NR (Eversden 2007; van den Ende 1996, 1998, 2000; McMeehen 1999; de
Jong 2003; Bearne 2002; Baillet 2009).
För konditionsträning vid RA har studier visat att handledd bassängträning 9-12 v gav
förbättrad kondition mätt med syreupptagningsförmåga (effekt låg-måttlig evidens låg-mkt
låg) jämfört med enbart standardinformation/egenträning. Handledd träning på land gav
större förbättring i syreupptagningsförmåga jämfört med egenträning efter instruktion. Det
gav även effekt på funktion/ledfunktion, smärta och hälsa (AIMS-2) (effekt måttlig-stor,
evidens låg-måttlig) Rekommendationsgrad 5 för såväl bassäng som landträning NR (Bilberg
2005; van den Ende 1996; de Jong 2003; Baillet 2009; Sanford-Smith 1998; Breedland 2011;
Hsieh 2009; Neuberger 2007; Strasser 2011).
Vad gäller Dynamiska träningsprogram drar författarna i en Cochranerapport 2009
(Cochrane 7 Oct 2009) slutsatsen att träning avseende aerobisk kapacitet och styrka
rekommenderas som rutinträning för patienter med RA.
Vid AS har identifierats två randomiserade studier avseende handledd träning i bassäng
jämfört med hemträningsprogram (Dundar 2014, Helliwell 1996). Flertalet domäner inom
hälsorelaterad livskvalitet tycks hos patienter med AS förbättras i större utsträckning vid
handledd bassängträning än vid egenträning efter instruktion på land medan
självrapporterad rörlighet, funktion, och sjukdomsaktivitet inte visar någon skillnad mellan
grupperna. (Begränsat vetenskapligt underlag).
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Övriga Insatser av fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut,
kurator/socionom, sjuksköterska
För sjuksköterskans roll inom reumatologin har EULAR arbetat fram rekommendationer där
man identifierar 7 viktiga arbetsområden: undervisning, patientens nöjdhet med vården,
tillgänglighet, råd om sjukdomen, psykosocialt stöd, self-management och att bidra till
effektiv vård (van Eijk-Hustings 2012).
Övrig behandling av funktionshinder ges utifrån de begränsningar patienten uppvisar enligt
riktlinjer/rutiner för respektive yrkeskategori. Detta innefattar allt från akupunktur till
smärt/stresshantering, sömn etc.
I Cochranerapporter har genomgångar gjorts av olika behandlingsmodaliteter för patienter
med RA. Rapporterna visar varierande grad av evidens enligt nedanstående: (The Cochrane
Collaboration 2002, för balneoterapi uppdatering 2015)


Balneoterapi; Dåliga studier, inga säkra bevis för effekt



Ultraljud; Utvärderat för behandling av händer (i vatten). Förbättrad greppstyrka och
ev förbättrad rörlighet TENS; Studie genomförd på händer. Motsägelsefulla resultat,
olika sorters TENS finns; konventionell/ akupunkturlik/ pulsar av högfrekvent TENS.
Konventionell TENS - eventuell effekt på sjukdomsupplevelse. Akupunkturlik TENS
gav minskad smärta och ökad handstyrka.



Thai Chi; Ingen effekt på flertalet parametrar men ökad rörlighet i fotleder. Större
träningsglädje och subjektiv förbättring.



Lokal värme; Dåliga studier, ingen signifikant effekt på objektiva parametrar förutom
för paraffinbad där viss effekt sågs kortvarigt

Arbetsterapeutiska insatser
Ledskydd har positiv effekt på ADL. Kontakt med arbetsterapeut har effekt på funktion (Vliet
Vlieland 2011, Bergstra 2014). Träning av handstyrka har i en stor randomiserad studie visar
signifikant förbättring av handfunktion vilken också uppfattades vara kostnadseffektiv (Lamb
2014, Williams 2015).

Handleds och fingerortoser
I en Cochranerapport ses inga belägg för effekt på smärta eller funktion av handledsortoser.
Patienter föredrog dock ortos framför ingen ortos.
Skoinlägg
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Skoinlägg har effekt med minskad belastningssmärta (Vliet Vlieland 2011, Rome 2016).

Sömn
Studier har visat att viktiga hälsofrämjande faktorerna för personer med reumatisk sjukdom
är god sömnkvalitet och att vakna utvilad. Övriga starka faktorer är ”känsla av
sammanhang”, bevarad arbetsförmåga och att vara ung/medelålders. (Arvidsson 2011) I
rehabiliteringen bör identifiering av sömnproblem samt samtal om sömnförbättrande
åtgärder ingå.

Trötthet
Det finns ett tydligt samband mellan trötthet/fatigue, smärta, dålig sömnkvalitet, låg fysisk
aktivitet och nedstämdhet, Alla parametrar finns dock inte med samtidigt i någon studie eller
systematisk review utan har i olika studier kopplas på olika sätt. Samtliga dessa faktorer bör
därför tas i beaktande hos patienter som uppger problem med trötthet/fatigue och utgör en
sjukdomsbörda som inte lättat, på samma sätt som inflammation, av den moderna
läkemedelsbehandlingen. (Taylor 2016) Insatser av annat slag än läkemedel måste
övervägas.
Det finns en sytematisk review avseende korrelation mellan smärta och trötthet/fatigue
(Madsen 2016) samt en longitudinell studie där smärta och nedstämdhet var det som bäst
predikterade trötthet (Feldhusen 2016). En Läkemedelsstudien (NOR-DMARD) visar att
smärta vid behandlingsstart och vid 6 månader korrelerar till ökad trötthet/fatigue. Detta
gäller även patienter i remission eller låg sjukdomsaktivitet (Olesen 2016). I en
multidimentionell modell visade sig faktorerna dålig sömnkalitet och lägre fysisk aktivitet
direkt påverka trötthet samt indirekt påverkan av nedsatt känsla av kontroll och nedsatt
stämningsläge. (Rongen-van Dartel 2016). Stämningsläget korrelerar bäst till trötthet och till
viss del också RA relaterade känslor/tankar som t ex self efficacy varför man vid symptom på
trötthet bör beakta stämningsläge och sjukdomsrelaterade symptom enligt en review.
(Matcham 2015)
Koppling mellan sömn och trötthet visas också i en annan nylig studie vara en oberoende
faktor för ”patient related outcomes” inkluderande trötthet, smärta och sjukdomsaktivitet
(Austad 2016)
Några studier har visat att fysisk aktivitet eller träning till viss del kan minska trötthet hos
patienter med RA (Chochrane, Cramp 2013, van Dartel 2015, Feldthusen 2015, Kelley 2016).
Förbättrad fysisk aktivitet i kombination med att stärka balans i livet minskade signifikant
trötthet/fatigue (Feldhusen 2016).

Arbetsrehabilitering (för patienter i arbete med risk för att förlora arbetet)
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Arbetsförmågan hos patienter med inflammatoriska reumatiska sjukdomar är nedsatt och
oftast redan från tidigt i sjukdomsförloppet. Nedsatt funktionsförmåga har störst betydelse
för arbetsoförmåga men även ålder, sjukdomsaktivitet, utbildningsnivå och fysiska krav i
arbetet har betydelse. För RA beskrivs en arbetsoförmåga kring 30 % (Sokka 2010, Lenssinck
2013, Hallert 2014). För psoriasisartrit finns siffror på arbetsoförmåga mellan 16 och 39 %
(Tillett 2012). För SLE visar polade data på en arbetsoförmåga på 34 % (Baker, 2009,
Almehed 2010). För systemisk skleros enligt en review från 2012 visar 12 studier på
anställningsgrad mellan 12 och 82 % (Schouffoer 2012). Intensifierad farmakologisk
behandling har visats ge förbättrad arbetsförmåga vid RA. I en posthoc analys visas att
kombinationsbehandling adalimumab och methotrexate i högre grad minskar
arbetsoförmåga jämfört med placebo och methotrexate (Emery 2016). Vidare har Eriksson
et al, 2016, visat att methotrexate och infliximab respektive methotrexate
kombinationsbehandling med sulfasalazin och hydoxyklorokin uppvisade högre
arbetsförmåga efter 7 år jmf med patienter som haft otillräcklig effekt på methotrexate i
monoterapi vid tidig RA.
Särskilda rehabiliterande insatser för att stödja möjlighet till arbete är viktigt. Vid risk för
arbetsoförmåga eller minskad förmåga att fullfölja arbetsuppgifter rekommenderas att gå in
med rehabiliterande åtgärder (de Buck PD 2002, Vlieland 2009). Ett nära samarbete med
försäkringskassa, arbetsförmedling och arbetsgivare underlättar processen där
avstämningsmöten, gärna tidigt i förloppet, spelar en viktig roll. Patienterna lyfter
rättigheten till arbete som mycket viktig för självkänslan, möjligheten till delaktighet i
samhället och bättre ekonomi.

Self efficacy
Self efficacy är patienters tilltro till sin förmåga att klara
aktiviteter
Self efficacy kan stimuleras/stödjas av utbildningsprogram i self management (Självhjälpsprogram)
(Vliet Vlieland 2011, Lorig 1998). Det finns en korrelation mellan förbättring i self efficacy och
sjukdomsvariabler som funktionsnedsättning, smärta och trötthet (Primdahl 2011).
Funktionsförmågan påverkades mest även om vissa kognitiva förändringar också beskrevs (Nuñez
2009). Vilka behov av stöd patienter upplever som viktigast har studerats i en review och man fann
att det var informations, emotionellt, socialt och praktiskt stöd som mest efterfrågats. (Zuidema
2015) I en randomiserad studie har man jämfört behovsbaserad patientundervisning med traditionell
undervisning avseende self efficacy, hälsostatus och patientens kunskap och fann att när
patientundervisningen gjordes behovsbaserat så förbättrades self efficacy och vissa hälsoaspekter
mer än vid traditionell undervisning (Ndosi 2016).

Self management
Self management definieras som individens förmåga att hantera symptom,
behandlingar, fysiska och psykosociala konsekvenser och livsstilsförändringar i relation
till livet med kronisk sjukdom (Barlow 2002, Lorig 2003).
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Self management program är problemfokuserade, handlingsorienterade och tonvikt läggs på
patientgenererade vårdplaner. De bygger på teorin att kunskap leder till beteendeförändring
(Lorig 1998). Self management program innehåller pedagogiska, kognitiva och
beteendemedicinska synsätt och vill påverka kunskap om hälsa, attityder, beteenden samt
stärka oberoende. Detta skiljer sig från patientundervisning som mer fokuserar på
information och förmedlande av tekniska färdigheter (Iversen et al 2010). Nyare studier visar
på effekt minst 12 månader för strukturerade self management program. Programmen ska
sträcka sig över minst 6 veckor. De ska vara strukturerade och ha en individualiserad
veckoplanering med tydliga protokoll, deltagarhandböcker och tydlig uppföljning med feed
back på framsteg (Iversen et al 2010). I PARA projektet har man kunnat visa på ökad fysisk
aktivitet med ett strukturerat self management- och träningsprogram även om det inte gick
att avgöra vad i programmet som var viktigast (Nordgren 2015). Mobila appar testas nu för att
stimulera self management för ökad fysisk aktivitet vid RA (Revenäs 2016) och internetbaserade self
management program finns utvecklade som för närvarande testas i randomiserade pilotstudier.
(JMIR Res Protoc. 2015). För att kunna få delaktiga patienter som följer

behandlingsrekommendationer och antar hälsosamma levnadsvanor bedömer vi att
arbetssätt för att stärka self efficacy och self management behöver vidareutvecklas inom
vård och rehabilitering.

Slutord
Den moderna läkemedelsbehandlingen har på många sätt förbättrat livsvillkoren för
patienter med reumatisk sjukdom men trots aktiv läkemedelsbehandling drabbas patienter
av funktionsnedsättning som ofta uppstår tidigt och initialt är kopplad till
sjukdomsaktiviteten. Andra problem som inte alltid kan lösas med inflammationsdämpande
läkemedel är t ex sömnstörning och trötthet. Nyare kunskap om risk för samsjuklighet som t
ex. hjärtkärlsjukdom, visar på ett fortsatt behov av rehabiliteringsinsatser.
Under en patients sjukdomsförlopp kommer olika former av behandling/insatser behövas för
att beakta de olika aspekterna av sjukdomen och dess konsekvenser. Förebyggande och
rehabiliterande insatser ska, precis som farmakologisk behandling, starta tidigt och bedrivas
parallellt med farmakologisk terapi. Optimerad antireumatisk, farmakologisk behandling har
också visat sig förbättra resultatet av rehabilitering (Hagel 2010).
Rehabilitering måste, precis som farmakologisk behandling ses som en kontinuerlig
behandling med behov av utvärdering och uppföljning. Rehabiliterande insatser ska fortgå så
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länge behov kvarstår. Redan från rehabiliteringsstart ska målet vara inställt på hållbara
levnadsvanor och att minska patientens beroende av sjukvård.

Länkar
www.1177.se (sök Hälsa, sök reumatisk sjukdomar)
http://www.reumatikerforbundet.org/.
http://srq.nu/
www.fyss.se
http://www.who.int/ehealth/en/

Länkar om levnadsvanor:
www.socialstyrelsen.se.
www.1177.se (sök Fakta och råd/hälsa och livsstil)
www.hfsnatverket.se (sök Levnadsvanor)
www.folkhalsomyndigheten.se
www.svenskreumatologi.se (sök levnadsvanor)
https://www.reumatikerforbundet.org (sök Hälsoportal)
www.sundkurs.se
www.riddargatan1.se
www.slv.se
www.slutarokalinjen.se
www.psychologistsagainsttobacco.org
www.ki.se (sök tRAppen)
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