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Personcentrerat och
sammanhållet vårdförlopp –
Reumatoid artrit - etablerad
Vårdförloppet inleds då en person har haft diagnosen reumatoid artrit minst ett
år och avslutas när patienten inte längre bedöms vara i behov av reumatologisk
specialistvård.
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Sammanfattning
Reumatoid artrit (RA) är en kronisk inflammatorisk sjukdom som i första hand drabbar leder men
som även kan leda till så kallade extraartikulära manifestationer, vilket innebär påverkan av
sjukdomen på andra organ som lungor, njurar eller blodkärl. RA förekommer hos drygt en halv
procent av befolkningen. Sjukdomen är vanligare bland kvinnor än män och de flesta som insjuknar
är mellan 50 och 70 år. Symtom på RA är i första hand svullna, ömma och stela leder samt uttalad
trötthet. Obehandlad RA orsakar ofta skador på leder vilket kan ge grava funktionsnedsättningar.
Patienter med RA har också ökad risk för samsjuklighet i sjukdomar som är vanliga i befolkningen,
som till exempel hjärt-kärlsjukdomar, lungsjukdomar och infektioner. En tidig diagnostik samt
effektiv och kontinuerlig behandling med tät monitorering och individuellt utformad rehabilitering är
avgörande för att minska risken för dessa komplikationer av RA. I dagsläget varierar det mellan olika
regioner i landet hur stor andel av patienterna med RA som erbjuds strukturerad kontakt med en
reumatologisk mottagning, och andelen som erbjuds kontakt med reumatologiska team, bestående
av sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator samt andra professioner när så behövs.
Vårdförloppet för etablerad RA omfattar kontinuerlig vård och uppföljning inom reumatologisk
specialistvård och rehabilitering, från det att en person haft diagnostiserad RA sedan minst ett år, tills
patienten inte längre bedöms vara i behov av reumatologisk specialistvård. Patienten följs vanligtvis
inom reumatologisk specialistvård livet ut. Vårdförloppet fokuserar på medicinska och
multiprofessionella åtgärder vid låg respektive hög sjukdomsaktivitet. Förebyggande och
rehabiliterande åtgärder respektive åtgärder relaterat till graviditet i samband med RA finns
beskrivna i specifika flöden. För att främja patientens delaktighet finns det inom vårdförloppets
samtliga delar förslag på patientens åtgärder parallellt med vårdens åtgärder.
Målen med vårdförloppet är att
•
•
•
•

öka andelen patienter som är i remission eller har låg sjukdomsaktivitet
öka andelen patienter som har god funktionsnivå
patienten ska få behandling och monitoreras enligt befintliga riktlinjer
öka patienters delaktighet i reumatologisk vård och behandling.

För att följa upp vårdförloppet används indikatorer kopplade till bland annat behandling,
sjukdomsaktivitet och smärtupplevelse. Ett flertal av indikatorerna följs med hjälp av data från
Svensk Reumatologis Kvalitetsregister, SRQ.
Nationellt system för kunskapsstyrning leder det övergripande arbetet med att utveckla
personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, och detta dokument har utvecklats inom ramen
för Nationellt programområde reumatiska sjukdomar. Det praktiska arbetet med att ta fram
dokumentet genomfördes av en nationell arbetsgrupp utsedd av programområdet. I arbetsgruppen
ingick bland annat representanter från professionen samt patientföreträdare från
Reumatikerförbundet.
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Beskrivning av vårdförlopp

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp syftar till ökad jämlikhet, effektivitet och kvalitet i
hälso- och sjukvården, samt en mer välorganiserad och helhetsorienterad process för patienten.
Vårdförloppen omfattar en stor del av vårdkedjan inklusive hur individens hälsa främjas.
Vårdförloppen utgår från tillförlitliga och aktuella kunskapsstöd och tas gemensamt fram av olika
professioner och specialiteter inom regionernas nationella system för kunskapsstyrning.
Vårdförloppens beskrivning av evidensbaserade vård ska integreras med individanpassade åtgärder. I
vårdförloppet beskrivs kortfattat vad som ska göras och i vilken ordning. Det personcentrerade
förhållnings- och arbetssättet förstärks genom patientkontrakt som ska tillämpas i vårdförloppen.
Det innebär bland annat att patienters, brukares och närståendes behov, resurser och erfarenheter
av hälso- och sjukvården ska tas tillvara. Beslut om vård ska tas gemensamt och det dokumenteras i
journalen vad patienten respektive vården tar ansvar för.
Den primära målgruppen för vårdförloppsdokumentet är hälso- och sjukvårdspersonal som ska få
stöd i det kliniska mötet med patienter och i förekommande fall närstående. Kapitlen om uppföljning
och bakgrund är främst avsedda att användas tillsammans med beskrivningen av vårdförloppet vid
införande, verksamhetsutveckling och uppföljning av vårdförlopp. De riktar sig därmed till en bredare
målgrupp, exempelvis verksamhetsutvecklare, verksamhetschefer och andra beslutsfattare.

1.1 Om reumatoid artrit
Reumatoid artrit (RA) är en kronisk inflammatorisk sjukdom som förekommer hos ungefär 0,6
procent av befolkningen med en årlig incidens hos vuxna över 18 år på runt 40 per 100 000 invånare.
De flesta som får diagnosen RA insjuknar mellan 50 och 70 års ålder [1]. Kvinnor insjuknar i RA
ungefär tre gånger så ofta som män. Obehandlad sjukdom kan leda till ledskador,
funktionsnedsättning och för tidig död [2]. Orsaken till uppkomsten av RA är en kombination av
genetisk predisposition, omgivningsfaktorer och okända faktorer [3]. Rökning är den viktigaste
påverkbara riskfaktorn för att utveckla RA och rökning är också associerad med en mer allvarlig
sjukdom och sämre effekt av antireumatiska läkemedel [4-8].
Uppföljning och behandling av patienter med RA ska ske inom reumatologisk specialistvård [9]. Hos
en mycket liten del av patienterna går sjukdomen efter ett antal år i kvarstående remission utan
behandling och för vissa av dessa kan då uppföljning i primärvården övervägas. Behandling av RA bör
ges enligt principen ”treat-to-target”, vilket innebär att läkaren och patienten vid varje kontakt
justerar den medicinska behandlingen inte målet, som läkare och patient satt upp tillsammans, är
uppnått. Det innebär också att en tät monitorering av patientens symtom med planerade
uppföljningar behöver göras om målet inte är uppnått [9, 10].
Behov av sjukskrivning bedöms individuellt och kan vara aktuellt under hela sjukdomsförloppet,
framför allt vid debut och vid skov, i väntan på effekt av påbörjad eller förändrad medicinering.
Långsiktiga följder av sjukdomen eller samsjuklighet kan också leda till behov av sjukskrivning [11,
12]. Inför planerad graviditet kan behandlingen behöva justeras hos både män och kvinnor. Kvinnor
behöver dessutom särskild monitorering under och efter graviditet [13, 14].
Patienten bör få omvårdnadsinsatser och rehabiliteringsinsatser utifrån behov [15-17]. Dessa insatser
kan bestå av enskilda åtgärder eller en samlad insats från ett multiprofessionellt team bestående av
sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och kurator. Insatserna kan omfatta stöd för
hälsosamma levnadsvanor, fysisk aktivitet, anpassad strukturerad träning, icke farmakologisk
smärtbehandling, hjälpmedel och samtalsstöd [18-22].
Prognosen vid RA varierar mellan olika patienter men är oftast god vid tidig och väl fungerande
behandling [23]. En del patienter bibehåller intakt funktionsförmåga, men vissa får med tiden någon
form av funktionsnedsättning. Hos en del uppstår, trots adekvat behandling, ledskador som leder till
mer uttalad aktivitetsbegränsning. En liten andel patienter drabbas av svåra komplikationer till följd
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av sjukdomen eller allvarliga biverkningar av behandlingen [24]. På gruppnivå finns det, hos patienter
med RA, en ökad risk för flera olika sjukdomar, till exempel hjärt-kärlsjukdomar, vilket i sin tur kan
leda till för tidig död [25, 26].

1.2 Omfattning
Vårdförloppet omfattar kontinuerlig vård och uppföljning inom reumatologisk specialistvård och
rehabilitering, från det att en person haft diagnostiserad RA sedan minst ett år tills patienten inte
längre bedöms vara i behov av reumatologisk specialistvård. Patienten följs vanligtvis inom
reumatologisk specialistvård livet ut. Vårdförloppet avser vuxna.
Det finns sedan tidigare ett vårdförlopp som omfattar utredande och behandlande åtgärder från att
det finns en välgrundad misstanke om RA tills att patienten har haft diagnosen i ett år.

1.3 Vårdförloppets mål
Målen med vårdförlopp för etablerad RA är att
•
•
•
•

öka andelen patienter som är i remission eller har låg sjukdomsaktivitet
öka andelen patienter som har god funktionsnivå
patienten ska få behandling och monitoreras enligt befintliga riktlinjer
öka patienters delaktighet i reumatologisk vård och behandling.

1.4 Ingång och utgång
Ingång i vårdförloppet sker vid diagnostiserad reumatoid artrit sedan minst ett år. Vårdförloppet
gäller både patienter som haft sin första årsuppföljning enligt vårdförloppet för nydiagnostiserad RA
och patienter som har diagnostiserad RA sedan tidigare. Ingång för patienter som har diagnostiserad
RA sedan tidigare kommer att ske löpande i samband med kontinuerlig uppföljning.
Utgång ur påbörjat vårdförlopp sker om patienten inte längre bedöms vara i behov av reumatologisk
specialistvård.
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1.5 Övergripande flödesschema för vårdförloppet
I flödesschemat nedan (Figur 1) beskrivs ett övergripande flödesschema då vårdförloppet omfattar
flera delvårdförlopp. En patient som tillhör målgruppen för vårdförloppet ska, beroende på
sjukdomsaktivitet, alltid vårdas enligt ett av förloppen ”Lågaktiv sjukdom” (se avsnitt 1.6.1) eller
”Aktiv sjukdom” (se avsnitt 1.6.2). Ytterligare åtgärder som vid behov kan aktiveras och ske parallellt
är beskrivna som ”Förebyggande/rehabiliterande åtgärder” (se avsnitt 1.6.3) och ”Åtgärder vid
graviditet” (se avsnitt 1.6.4). De olika delvårdförloppen är detaljerat illustrerade i anslutning till
respektive åtgärdstabell 1.6.1 till 1.6.4 där även de åtgärder som ingår i vårdförloppet beskrivs i text.

Figur 1. Övergripande flödesschema
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1.6 Vårdförloppets åtgärder
De beskrivna åtgärderna kan ibland samordnas och behöver då inte representera enskilda
vårdkontakter. Vissa åtgärder kan kräva mer än en vårdkontakt. Alla beskrivna åtgärder som ska
utföras av läkare innebär att läkaren ska ha specialistkompetens i reumatologi eller vara läkare under
utbildning med handledning av specialistläkare i reumatologi. Alla beskrivna åtgärder som ska, eller
kan, utföras av sjuksköterska bör utföras av sjuksköterska med reumatologisk kompetens.
Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att förbättra
behandling och uppföljning av patienter med reumatiska sjukdomar. SRQ fungerar genom att läkare,
sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter från landets reumatologiska enheter registrerar
besöksdata i registret.
Hälsoinformation från patienterna själva läggs in i SRQ genom formulär som besvaras inför varje
besök, digitalt genom Patientens egen registrering (PER)[27] eller på papper i samband med besök
hos vårdgivare. Vårdpersonalens besöksdata och patientens egna hälsodata utgör en grund för
bedömning och uppföljning av den reumatologiska behandlingen. I samtliga åtgärdsblock ska
vårdpersonalen föra dialog med patienten om aktuell status samt fortsatt behandling och
uppföljning. Patientutbildning bör vara en del av vården och ska finnas med under hela
sjukdomsförloppet. Den ska anpassas till var patienten befinner sig i sjukdomsförloppet och
rekommenderas vid behandlingsförändringar eller då patientens fysiska eller psykiska tillstånd
förändras. Alla medlemmar i det reumatologiska teamet är delaktiga i patientutbildning utifrån sin
yrkesbakgrund och utifrån patientens behov. Den kan ske individuellt eller i grupp, via fysiska möten
eller digitalt [28].

1.6.1 Lågaktiv sjukdom
Låg sjukdomsaktivitet eller remission är målet med behandlingen vid reumatoid artrit [29-32],
eftersom låg sjukdomsaktivitet minskar risken för framtida funktionsnedsättningar, extraartikulära
manifestationer och sekundär samsjuklighet. Låg sjukdomsaktivitet är i vårdförloppet definierat som
Disease Avtivity Score i 28 leder (DAS28) < 3,2 och klinisk remission som DAS28 < 2,6 [33]. Alternativa
och också validerade instrument är Clinical Disease Activity Index (CDAI) och Simple Disease Activity
Index (SDAI) vilket är detsamma som CDAI inklusive CRP. I dessa bedömningar definieras låg
sjukdomsaktivitet som ≤ 10 respektive ≤ 11 och remission som ≤ 2,8 respektive ≤ 3,3 [34, 35].
Svagheter finns med alla ovan beskrivna mått, varför även läkarens övergripande skattning bör vägas
in vid bedömning av sjukdomsaktivitet [36]. I vårdförloppet anges ”VAS läkares bedömning av
sjukdomsaktivitet” vilket är den benämning som används i Svensk Reumatologis Kvalitetsregister.
Behandlingsmålet ska vara individanpassat och justeras vid behov i överenskommelse med
patienten.
Uppföljning med fysiska läkarbesök bör erbjudas vartannat år. Däremellan bör minst en kontakt
erbjudas så att patienten har någon form av uppföljning varje år [9]. Uppföljning mellan de fysiska
läkarbesöken kan ske på olika sätt. Det kan vara uppföljning i form av fysiskt besök hos läkare eller
sjuksköterska eller distanskontakt med läkare eller sjuksköterska utifrån patientens behov och
läkarens bedömning. Uppföljning kan också ske parallellt av, eller tillsammans med, till exempel
fysioterapeut och arbetsterapeut utifrån patientens behov av förebyggande och rehabiliterande
åtgärder, se avsnitt 1.6.3 Förebyggande och rehabiliterande åtgärder.
I flödesschemat nedan (figur 2) illustreras flödet för låg sjukdomsaktivitet med övergripande rubriker.
Närmare beskrivningar av åtgärderna återfinns i tabell 1.
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Figur 2. Flödesschema översiktsbild för RA med låg sjukdomsaktivitet
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Tabell 1. Åtgärder i personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp etablerad RA, lågaktiv sjukdom
(avsnitt 1.6.1). Bokstäverna ”la” i inledningen av rubrikerna till de olika åtgärderna förtydligar att
åtgärden gäller RA med låg sjukdomsaktivitet.
Hälso- och sjukvårdens åtgärder

Patientens åtgärder
(efter förmåga)

(la-A) Låg sjukdomsaktivitet?

•

Låg sjukdomsaktivitet eller remission vid senaste bedömning.
•

Ja: fortsätt till (la-B) Uppföljning läkare (fysiskt besök), låg
sjukdomsaktivitet

•

Nej: fortsätt till avsnitt 1.6.2 Aktiv sjukdom, tabell 2 (a-B)
Uppföljning aktiv sjukdom

(la-B) Uppföljning läkare (fysiskt besök), låg sjukdomsaktivitet
Genomförs minst vartannat år.
Ordinera provtagning före besök utifrån provtagning och kontroller
enligt SRF:s riktlinje.
Bedöm
•

ledstatus

•

DAS28 [37]

•

VAS global, patientens allmänna sjukdomsupplevelse

•

VAS smärta

•

VAS trötthet

•

VAS läkarens bedömning av sjukdomsaktivitet

•

HAQ

•

fysisk aktivitetsnivå.

Muskuloskeletalt ultraljud kan användas som stöd [38-41].
Åtgärder:
•

Utvärdera behandlingen utifrån behandlingsmål tillsammans
med patienten [42, 43].

•

Registrera i SRQ.

Vid tecken på aktiv sjukdom (medelhög eller hög sjukdomsaktivitet),
fortsätt enligt avsnitt 1.6.2 Aktiv sjukdom, tabell 2, (a-B).
Ta ställning till
•
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justering av behandlingsmål tillsammans med patienten
utifrån aktuell sjukdomsaktivitet, helhetsbedömning av
medicinsk situation och patientönskemål.

Kontakta vården vid
försämring eller
biverkning av
behandling.

Inför besöket:
• Genomför kontrollprovtagning utifrån
läkemedelsbehandling.
• Rapportera egen
hälsodata till SRQ.
• Reflektera över tidigare
behandlingsplan.
Under besöket:
• Delta i utvärdering av
behandlingsmål.
• Rapportera effekt
och/eller biverkning av
behandling.
Efter besöket:
• Notera och rapportera
effekt och eventuella
biverkningar eller skov
som kommer under
pågående medicinering.
Dokumentera gärna
löpande vad som
händer för att senare
kunna berätta för
läkare eller
sjuksköterska.
• Genomför behandling
och träning utifrån
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Hälso- och sjukvårdens åtgärder
•

justering av läkemedelsbehandling (enligt SRF:s
behandlingsriktlinjer).

•

samsjuklighet

•

osteoporosprofylax

•
•
•

optimering av smärtbehandling
sjukskrivning
röntgen av händer och fötter för bedömning om tillkomst
eller progress av erosiva förändringar
kardiovaskulär screening enligt SRF:s riktlinjer registrering i
SRQ (bör genomföras vart femte år) [44]
vaccination enligt SRF:s riktlinjer
stöd för hälsosamma levnadsvanor [22]
rehabiliteringsinsatser (till (J)
psykosocialt stöd
ortopedtekniska hjälpmedel
reumakirurgisk bedömning
specialisttandvård/käkkirurg
aktuella forskningsstudier inklusive provtagning för biobank
behov av fortsatt reumatologisk specialistvård.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2021-10-22

Patientens åtgärder
(efter förmåga)
gemensam
överenskommelse
och/eller utför fysisk
aktivitet enligt
Socialstyrelsens
rekommendation.
• Genomför kontrollprovtagning utifrån
läkemedelsbehandling.
• Genomgå vaccination
utifrån dialog med
ansvarig läkare.

Vid nyinsatt antireumatisk behandling, lämna muntlig och skriftlig
information.
Tydliggör fortsatt planering och kontaktvägar.
Ordinera kommande provtagning och kontroller utifrån SRF:s riktlinje.

(la-C) Uppföljning, låg sjukdomsaktivitet?
Låg sjukdomsaktivitet eller remission?
•

•
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Ja: planera vårdkontakt i form av (la-B) Uppföljning läkare
(fysiskt besök), låg sjukdomsaktivitet; (la-D) Uppföljning
sjuksköterska med reumatologisk kompetens, fysiskt eller på
distans; eller, (la-E) Uppföljning läkare, distans, inom 12
månader, utifrån behov, i samråd med patient [9].
Nej: planera uppföljning enligt Aktiv sjukdom inom tre
månader (se uppföljning Aktiv sjukdom, avsnitt 1.6.2)

• Kontakta vården vid
försämring eller
biverkning av
behandling.
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(la-D) Uppföljning sjuksköterska med reumatologisk kompetens [16,
17], fysiskt eller på distans
Genomförs mellan (la-B) Uppföljning läkare (fysiskt besök), låg
sjukdomsaktivitet, enligt beslut i (la-C) Uppföljning, låg
sjukdomsaktivitet.
Bedöm:
•
•
•
•
•
•
•

ledstatus, utgår vid distanskontakt
DAS28, utgår vid distanskontakt
VAS global, patientens allmänna sjukdomsupplevelse
VAS smärta
VAS trötthet
HAQ
fysisk aktivitetsnivå.

Åtgärder:
•
•
•

Utvärdera behandling utifrån behandlingsmål tillsammans
med patienten.
Samordna provtagning utifrån SRFs riktlinje för säker
läkemedelsbehandling.
Registrera i SRQ.

Ta ställning till
•
•

kardiovaskulär screening (enligt SRF:s riktlinjer registrering i
SRQ).
behov av
─ Fysisk Aktivitet på Recept
─ stöd för hälsosamma levnadsvanor
─ psykosocialt stöd
─ information/undervisning
─ rehabiliteringsinsats (åtgärder enligt avsnitt 1.6.3
Förebyggande och rehabiliterande åtgärder, tabell 3).

Konsultera läkare om patienten uppger tecken på aktiv sjukdom, samt
vid
•
•
•

avvikande provsvar
behov av ställningstagande till läkemedelsjustering
behov av
─ recept på läkemedel
─ lokala/perorala kortikosteroider
─ ortopedtekniskt hjälpmedel.

Tydliggör fortsatt planering och kontaktvägar samt uppdatera
hälsoplan.
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Inför besöket:
• Rapportera egen
hälsodata till SRQ
• Genomför
kontrollprovtagning
utifrån
läkemedelsbehandling.
Under besöket:
• Delta i utvärdering av
behandlingsmål.
• Rapportera effekt
och/eller biverkning av
behandling.
Efter besöket:
• Var uppmärksam på
eventuella biverkningar
eller skov som kommer
under pågående
medicinering.
Dokumentera gärna
löpande vad som
händer för att senare
kunna berätta för
läkare eller
sjuksköterska.
• Var fysisk aktiv enligt
Socialstyrelsens
rekommendation.
• Genomför
kontrollprovtagning
utifrån ordinerad
läkemedelsbehandling.
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Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp reumatoid artrit - etablerad

Hälso- och sjukvårdens åtgärder

Patientens åtgärder
(efter förmåga)

(la-E) Uppföljning läkare, distans

Inför besök:

Genomförs mellan (la-B) Uppföljning läkare (fysiskt besök), låg
sjukdomsaktivitet, enligt beslut i (la-C) Uppföljning, låg
sjukdomsaktivitet. Kan ske som telefon- eller videokontakt.

• Rapportera egen
hälsodata till SRQ.

Ordinera provtagning före besök utifrån provtagning och kontroller
enligt SRF:s riktlinje.

Under besöket:

Bedöm
•
•
•

VAS global, patientens allmänna sjukdomsupplevelse
VAS smärta
VAS trötthet.

Åtgärder:
•
•

Utvärdera behandling utifrån behandlingsmål tillsammans
med patienten.
Registrera i SRQ.

Ta ställning till
•
•

•
•

justering av läkemedelsbehandling (enligt SRFs
behandlingsriktlinjer)
Justering av behandlingsmål tillsammans med patienten
utifrån aktuell sjukdomsaktivitet, helhetsbedömning av
medicinsk situation och patientönskemål
osteoporosprofylax
extra läkarbesök för ledstatus, lokala kortikosteroider, behov
av sjukskrivning eller andra intyg.

Ordinera kommande provtagning och kontroller utifrån SRF:s
riktlinje.
(la-F) Beslut: Uppföljning, fortsatt låg sjukdomsaktivitet?
Fortsatt låg sjukdomsaktivitet?
•
•
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• Genomför provtagning
enligt ordination.

Ja: fortsätt till (la-B) Uppföljning läkare (fysiskt besök), låg
sjukdomsaktivitet
Nej: fortsätt till avsnitt 1.6.2 Aktiv sjukdom, (a-B) Uppföljning
läkare aktiv sjukdom, fysiskt besök

• Delta i utvärdering av
behandlingsmål.
• Rapportera effekt
och/eller biverkning av
behandling.
Efter besöket:
• Notera eventuella
biverkningar eller skov
som kommer under
pågående medicinering.
Dokumentera gärna
löpande vad som
händer för att senare
kunna berätta för
läkare eller
sjuksköterska.
• Var fysisk aktiv enligt
Socialstyrelsens
rekommendation.
• Genomför
kontrollprovtagning
utifrån ordinerad
läkemedelsbehandling.

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp reumatoid artrit - etablerad

Hälso- och sjukvårdens åtgärder
(la-G) Uppföljning: Läkemedelsbehandling
Genomförs mellan uppföljningskontakt, utifrån aktuell
läkemedelsbehandling.
•
•

Ordinera provtagning utifrån SRFs riktlinje för säker
läkemedelsbehandling.
Bedöm provsvar och agera vid behov.

(la-H) Bedömning: Upplevd försämring
Om patienten uppger tecken på akut försämring bör patienten
erbjudas en kontakt. Om det bedöms föreligga behov av lokala
steroidinjektioner och/eller ändrad DMARD-behandling bör detta
erbjudas inom en till två veckor beroende på orsak och grad av
försämring (åtgärd enligt (la-I).

2021-10-22

Patientens åtgärder
(efter förmåga)
• Genomför
kontrollprovtagning
utifrån
läkemedelsbehandling.

• Kontakta vården vid
försämring eller
biverkning av
behandling.

(la-I) Uppföljning: Extra uppföljning läkare
Utför bedömning och ställningstagande till ledstatus.
Ta ställning till
•
•
•
•

lokala kortikosteroider
justering av läkemedelsbehandling (enligt SRF:s
behandlingsriktlinjer)
rehabiliteringsbehov
uppföljning enligt (la-F).

(la-J) Beslut: Rehabiliteringsbehov
Finns behov av förebyggande och rehabiliterande åtgärder?
•
•

Ja: aktivering av åtgärder enligt avsnitt 1.6.3 Förebyggande
och rehabiliterande åtgärder.
Nej: uppföljning låg sjukdomsaktivitet enligt tidigare
planering

(la-K) Beslut: Planerad graviditet
Har patienten önskan om graviditet före nästa planerade läkarbesök?
•
•
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Ja: aktivering av åtgärder enligt avsnitt 1.6.4 Graviditet vid
reumatoid artrit
Nej: fortsätt enligt tidigare planering

• Kontakta vården vid
försämring eller behov
av stöd för
rehabiliterande
åtgärder.

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp reumatoid artrit - etablerad

2021-10-22

1.6.2. Aktiv sjukdom
Aktiv sjukdom ska upptäckas så tidigt som möjligt. Det görs utifrån den kliniska bilden och
inflammatoriska laboratorieparametrar. Bedömning av aktiv sjukdom baseras på instrument som
DAS28 ≥ 3,2 , SDAI > 10, CDAI > 11 eller utifrån klinisk bild. Aktiv sjukdom kräver tätare monitorering
tills låg sjukdomsaktivitet eller remission uppnås. Ett bra behandlingsresultat föreligger enligt
kriterierna ”EULAR response” vid förbättring av DAS28 med minst 1,2 till ett värde < 3,2 vid
uppföljning [44].
Flödesschemat nedan (figur 3) illustrerar det övergripande flödet för aktiv sjukdom. Närmare
beskrivning av åtgärderna återfinns i tabell 2.
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Figur 3. Flödesschema översiktsbild för RA med aktiv sjukdom
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Tabell 2. Åtgärder i personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp etablerad RA, avsnitt aktiv
sjukdom (avsnitt 1.6.2). Bokstaven ”a” i inledningen av rubrikerna till de olika åtgärderna förtydligar
att åtgärden gäller RA med aktiv sjukdom.
Hälso- och sjukvårdens åtgärder
(a-A) Beslut: Aktiv sjukdom (medelhög eller hög sjukdomsaktivitet)?
Medelhög eller hög sjukdomsaktivitet vid senaste bedömning.
•
•

Ja: fortsätt till (a-B) Uppföljning läkare aktiv sjukdom, fysiskt
besök
Nej: fortsätt till avsnitt 1.6.1 Lågaktiv sjukdom, tabell 1, (la-B)
Uppföljning läkare (fysiskt besök), låg sjukdomsaktivitet.

(a-B) Uppföljning läkare aktiv sjukdom, fysiskt besök
Bedöm följande:
•

•

Bedömning, åtgärder och ställningstagande som i avsnitt
1.6.1 Lågaktiv sjukdom, tabell 1, (la-B) Uppföljning läkare
(fysiskt besök), låg sjukdomsaktivitet
Förekomst av extraartikulära manifestationer: fortsätt till (aC) Tecken på extraartikulära manifestationer?[45].

Åtgärder:
•
•
•

Överväg annan orsak till ökad sjukdomsaktivitet, exempelvis
infektion eller annan bakomliggande sjukdom.
Utforma nytt behandlingsmål tillsammans med patienten.
Justera läkemedelsbehandling (enligt SRF:s
behandlingsriktlinjer).

Ta ställning till
•
•

lokala/perorala kortikosteroider
rehabiliterande åtgärder särskilt om HAQ > 1 eller VAS smärta
> 40 [46] (se avsnitt 1.6.3 Förebyggande och rehabiliterande
åtgärder).

(a-C) Beslut: Tecken på extraartikulära manifestationer?
Finns tecken på extraartikulära manifestationer?
•
•
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Ja: fortsätt till (a-D) Utredning och åtgärder extraartikulära
manifestationer
Nej: fortsatt enligt tidigare planering

Patientens åtgärder
(efter förmåga)
• Kontakta vården vid
försämring eller
biverkning av
behandling.

• Åtgärder som i
Uppföljning läkare, låg
sjukdomsaktivitet
(avsnitt 1.6.1, B).

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp reumatoid artrit - etablerad

Hälso- och sjukvårdens åtgärder

2021-10-22

Patientens åtgärder
(efter förmåga)

(a-D) Utredning och åtgärder extraartikulära manifestationer
•
•

Genomför utredning utifrån organmanifestation.
Ta ställning till justerad behandling utifrån utredningsfynd
[45].

Se SRF:s riktlinjer för läkemedelsbehandling för RA.
(a-E) Samtal sjuksköterska med reumatologisk kompetens
Samtal bör erbjudas inom fyra veckor från ordination av nytt DMARD.
•

Fokusera på att informera, utbilda och instruera om ny
antireumatisk behandling inklusive rutiner för monitorering
och provtagning.

• Ta ansvar för att
ordinerade läkemedel
och prover tas.
• Reflektera över given
information
läkemedelsbehandling.

Överväg behov av stöd från andra professioner inklusive stöd för
hälsosamma levnadsvanor.
•

Tydliggör fortsatt planering och kontaktvägar samt uppdatera
hälsoplan.

(a-F) Uppföljning läkare justerad behandling, fysiskt besök
Genomförs 3-6 månader efter ändrad DMARD behandling [47, 48].
Åtgärder enligt avsnitt 1.6.1 Lågaktiv sjukdom, tabell 1, (la-B)
Uppföljning läkare (fysiskt besök), låg sjukdomsaktivitet, samt
•

justering av läkemedelsbehandling (enligt SRFs
behandlingsriktlinjer) om behandlingsmål inte uppnåtts.

(a-G) Beslut: Fortsatt uppföljning aktiv sjukdom (medelhög eller hög
sjukdomsaktivitet)?
Medelhög eller hög sjukdomsaktivitet vid senaste bedömning?
Ja: fortsätt till (a-B) Uppföljning läkare aktiv sjukdom, fysiskt besök
inom tre månader
Nej: fortsätt till avsnitt 1.6.1 Lågaktiv sjukdom, tabell 1, (la-B)
Uppföljning läkare (fysiskt besök), låg sjukdomsaktivitet
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• Kontakta vården vid
försämring eller
biverkning av
behandling.

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp reumatoid artrit - etablerad

Hälso- och sjukvårdens åtgärder
(a-H) Uppföljning: Läkemedelsbehandling
Genomförs mellan uppföljningskontakt, utifrån aktuell
läkemedelsbehandling.
•
•

Ordinera provtagning utifrån SRFs riktlinje för säker
läkemedelsbehandling.
Bedöm provsvar och agera vid behov.

(a-I) Bedömning: Upplevd försämring
Om patienten uppger tecken på akut försämring bör patienten
erbjudas en kontakt. Om det bedöms föreligga ett behov av lokala
steroidinjektioner och/eller ändrad DMARD-behandling bör detta
erbjudas inom en till två veckor beroende på orsak och grad av
försämring enligt (a-J) Extra uppföljning läkare.

2021-10-22

Patientens åtgärder
(efter förmåga)
• Genomför
kontrollprovtagning
utifrån
läkemedelsbehandling.

• Kontakta vården vid
försämring eller
biverkning av
behandling.

(a-J) Extra uppföljning läkare
Utför bedömning och ställningstagande till ledstatus.
Ta ställning till
•
•
•
•

lokala kortikosteroider
justering av läkemedelsbehandling (enligt SRFs
behandlingsriktlinjer)
rehabiliteringsbehov
uppföljning enligt aktiv sjukdom.

(a-K) Beslut: Rehabiliteringsbehov
Se avsnitt 1.6.1 Lågaktiv sjukdom 1.6.1 (la-J) Rehabiliteringsbehov
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• Kontakta vården vid
försämring eller behov
av stöd för
rehabiliterande
åtgärder.

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp reumatoid artrit - etablerad
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1.6.3. Förebyggande och rehabiliterande åtgärder
Målet med förebyggande och rehabiliterande åtgärder är att bidra till att minska andelen patienter
som utvecklar bestående funktionsnedsättning och öka andelen som bibehåller en god funktionsnivå,
att främja patienters delaktighet i samhället, ge stöd till hälsosamma levnadsvanor, ökad fysisk
aktivitet och förbättrad livskvalitet.
Rehabilitering måste, precis som läkemedelsbehandling, ses som en integrerad del av vård och
behandling med behov av utvärdering och uppföljning. Rehabiliteringsmålen som sätts tillsammans
med patienten ska vara inriktade på hälsosamma levnadsvanor och på att minska patientens
beroende av sjukvård.
De förebyggande och/eller rehabiliterande åtgärderna kan planeras och genomföras med en eller
flera professioner, beroende på patientens behov och omfatta ett eller flera besök. Samverkan
mellan och inom professionerna rekommenderas alltid oavsett var rehabiliteringen utförs (mellan
olika enheter inom specialistvård och/eller primärvård).
För att uppfylla Socialstyrelsens riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar ska patienter med RA,
utifrån behov, även kunna erbjudas teamrehabilitering i öppenvårdsform. Denna teamrehabilitering
ska vara strukturerad, sammanhållen och utföras under en avgränsad tid med flera professioner i
samverkan [49]. Teamet består vanligtvis av reumatolog, sjuksköterska, fysioterapeut,
arbetsterapeut och kurator. Alla i teamet bör vara specialiserade eller ha särskild kompetens inom
reumatologi [17].
I SRQ kan mätvärden, rehabiliteringsåtgärder och besök hos arbetsterapeut och/eller fysioterapeut
(så kallat rehab besök) registreras. Registrering av rehab besök och mätvärden i SRQ möjliggör
uppföljning och kan även användas för verksamhetsutveckling. För information om behörighet till
SRQ se www.srq.nu .
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Flödesschemat nedan (figur 4) illustrerar övergripande flödet för förebyggande och rehabiliterande
åtgärder. Närmare beskrivningar av åtgärderna återfinns i tabell 3.

Figur 4. Flödesschema översiktsbild för förebyggande och rehabiliterande åtgärder vid RA
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Tabell 3. Åtgärder i personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp etablerad RA, avsnitt
förebyggande och rehabiliterande åtgärder (avsnitt 1.6.3). Bokstaven ”r” i inledningen av rubrikerna
till de olika åtgärderna förtydligar att åtgärden gäller förebyggande och rehabiliterande åtgärder i
samband med RA.
Hälso- och sjukvårdens åtgärder

Patientens åtgärder
(efter förmåga)

Ingång: Av patienten eller vårdpersonalen identifierat
rehabiliteringsbehov

• Uppmärksamma vården
på försämrad funktion,
minskad arbetsförmåga
och behov av stöd för
hälsosamma
levnadsvanor.

(r-A) Fördjupad bedömning rehabiliteringsbehov

• Informera vården om
behov av stöd för
hälsosamma
levnadsvanor.

Baserat på aktuella symtom och behov utför arbetsterapeut,
fysioterapeut och/eller kurator med särskilda kunskaper inom
reumatologi [17] en bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga
och psykosociala faktorer. Detta kan involvera en eller flera
professioner.
Exempel på områden för bedömning och exempel på olika
bedömningsinstrument:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

muskelfunktion (Grippit för hand och TST för nedre
extremiteter)
fysisk funktion/kapacitet (Åstrands submaximala
ergometercykeltest, 6-minuters gångtest)
rörlighet (funktionsskattning skuldra arm, EPM-ROM)
handfunktion
smärta
sjukdomsrelaterad trötthet
sömn
aktivitetsförmåga (HAQ, DASH, COPM, EDAQ)
arbetsförmåga (exempelvis WAI)
screening av oro och nedstämdhet
aktuella levnadsvanor.

Registrera aktuellt besök och mätvärden i SRQ (gäller arbetsterapeut
och fysioterapeut).
Föreslagna tester är de som används mest frekvent och som är
utvärderade på patienter med RA [50-58]. Detta utesluter inte att
andra bedömningsinstrument används för bedömning av funktionsoch aktivitetsförmåga och psykosociala faktorer.
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• Uppmärksamma vården
på försämrad funktion.
• Delta i tester och
självbedömningar
relaterat till
behandlingsbehov

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp reumatoid artrit - etablerad
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Patientens åtgärder
(efter förmåga)

(r-B) Beslut: Behov av förebyggande och/eller rehabiliterande
behandling?
Finns behov av förebyggande och/eller rehabiliterande behandling
inom reumatologisk specialistvård?
Ja: fortsätt till (r-D) Upprättande av rehabiliteringsplan
Nej: fortsätt till (r-C) Information om egenvård

(r-C) Information om egenvård
Informera patienten om
•
•
•
•
•
•

egenvård utifrån egna förutsättningar
hälsofrämjande åtgärder
tips och råd angående vardagsaktiviteter, balans i vardagen
samt sömn och smärtlindrande åtgärder
vid behov Fysisk Aktivitet på Recept
eventuell överrapportering till annan verksamhet (annan
vårdnivå eller huvudman)
information om åtgärder och kontaktvägar vid försämring.

(r-D) Upprättande av rehabiliteringsplan
Baserat på bedömning av aktuellt rehabiliteringsbehov, utforma
rehabiliteringsplan i dialog med patienten (behandlingsmål, åtgärd
och utvärdering).
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• Ta ansvar för fortsatta
insatser utifrån egna
förutsättningar.

• Formulera
behandlingsmål
tillsammans med
vården.
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Hälso- och sjukvårdens åtgärder
(r-E) Åtgärder enligt rehabiliteringsplan
Åtgärder inkluderar bland annat
•
•
•
•
•
•
•

råd och stöd samt initiering av fysisk aktivitet och träning [21,
59]
handträning [60]
utprovning av hjälpmedel/ortos
self-management (aktivitetsbalans, sjukdomsrelaterad
trötthet, arbetsförmåga) [61]
stöd för hälsosamma levnadsvanor [22]
stödjande, orienterande och rådgivande samtal samt sociala
åtgärder
smärtlindrande åtgärder.

Överväg behov av
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ortopedtekniskt hjälpmedel
medicinsk fotvård
dietist
sjuksköterska inom reumatologi
rehabkoordinator
arbetsplatsanpassning
bostadsanpassning
smärtrehabilitering
samordning av olika åtgärder, professioner, verksamheter och
andra myndigheter (exempelvis kommun, socialtjänst och
Försäkringskassan).

2021-10-22

Patientens åtgärder
(efter förmåga)
• Genomför planerade
rehabiliteringsåtgärder.
• Delta i diskussion om
åtgärder och
uppföljning.
• Utveckla strategier för
att kunna hantera
vardagen.
• För dialog med vården
om egenvårdsåtgärder.
• Starta överenskomna
egenvårdsåtgärder.
• Använd hjälpmedel och
anpassad miljö.
• Vid behov av ändrad
arbetssituation initiera
dialog med
arbetsgivaren och vid
behov ta stöd av
rehabiliteringskoordina
tor från sjukvården.
• Delta vid behov i dialog
med Försäkringskassan.

Registrera aktuellt besök och åtgärder i SRQ (gäller arbetsterapeut
och fysioterapeut).
Tydliggör fortsatt planering och kontaktvägar.
(r-F) Utvärdering av rehabiliteringsplan
Basera tidsintervall för uppföljning på de behandlingsmål och
åtgärder som beslutats i (r-D) Upprättande av rehabiliteringsplan.
Utvärdera behandling utifrån rehabiliteringsplan och behandlingsmål
exempelvis muskelfunktionstest, aktivitetsförmåga,
oro/nedstämdhet, levnadsvanor och patienttillfredsställelse.
Registrera aktuellt rehab besök och mätvärden i SRQ (gäller
arbetsterapeut och fysioterapeut).
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• Uppmärksamma vården
på förändrad funktion.
• Delta i tester och
självbedömningar
relaterat till
behandlingsmål.
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Patientens åtgärder
(efter förmåga)

(r-G) Beslut: Behov av fortsatt rehabilitering inom reumatologisk
specialistvård?
Föreligger fortsatt behov av rehabilitering inom reumatologisk
specialistvård?
Ja: åter till (r-E) Åtgärder enligt rehabiliteringsplan
Nej: fortsätt till (r-H) Information och dialog efter rehabliteringsinsats
(r-H) Information och dialog efter rehabiliteringsinsats.
•
•
•
•
•
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Sammanfatta tillsammans med patienten avslutad
rehabiliteringsperiod, måluppfyllelse och fortsatt planering.
Rapportera eventuellt över till annan verksamhet (annan
vårdnivå eller huvudman).
Ge stöd till egenvård utifrån patientens egna förutsättningar.
Vid behov, erbjud Fysisk Aktivitet på Recept.
Informera om åtgärder och kontaktvägar vid
o nytillkommen aktivitetsbegränsning och/eller
funktionsnedsättning
o risk för eller minskad arbetsförmåga relaterad till RA
o behov av socialt stöd och/eller psykosocialt stöd
o behov av stöd för hälsosamma levnadsvanor [22].

• För dialog med
vårdpersonal och delta i
planering av fortsatta
åtgärder för att få
kännedom om vad som
är nästa steg,
kontaktvägar,
egenträning med mera.
• Ta ansvar för fortsatta
insatser utifrån egna
förutsättningar.
• Ta kontakt med vården
vid försämring.
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Graviditet vid reumatoid artrit

Flödet familjeplanering och graviditet är ett komplement till sedvanlig mödrahälsovård och fokuserar
på delar där den reumatiska behandlingen behöver justeras eller kompletteras relaterat till planerad
eller konstaterad graviditet [62]. Förutom de åtgärder som beskrivs i flödet nedan kan åtgärder
beskrivna i lågaktiv eller aktiv sjukdom bli aktuella. Åtgärder i flödet nedan aktualiseras efter att
patienten påtalat planerad (eller konstaterad graviditet).
Flödesschemat nedan (figur 5) illustrerar det övergripande flödet för graviditet vid reumatoid artrit.
Närmare beskrivning av åtgärderna återfinns i tabell 4.

Figur 5. Flödesschema översiktsbild för åtgärder för Graviditet vid RA
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Tabell 4. Åtgärder i personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp etablerad RA, avsnitt graviditet
(avsnitt 1.6.4). Bokstaven ”g” i inledningen av rubrikerna till de olika åtgärderna förtydligar att
åtgärden gäller vid graviditet i samband med RA.
Hälso- och sjukvårdens åtgärder
(g-A) Inledande åtgärder inför planerad graviditet
Initieras av patienten inför planerad graviditet.
•

Ge information om läkemedel och sjukdomen RA i relation till
graviditet (gäller både kvinnor och män).

•

Informera patienten om att höra av sig vid konstaterad graviditet.

•

Justera vid behov läkemedelsbehandling enligt SRF:s riktlinjer.

Ta ställning till
•

behov av kontakt för bedömning av sjukdomsaktivitet enligt (g-C)
Uppföljning under graviditet

•

råd om uppskjutande av graviditet relaterat till sjukdomsaktivitet
eller pågående behandling

•

behov av stöd för hälsosamma levnadsvanor

•

provtagning: Antikroppar mot SSA (Ro52) och SSB [63].

Patientens åtgärder
(efter förmåga)
• Kontakta vården för
samtal inför planerad
graviditet.
• Reflektera och vid
behov göra
förändringar för
hälsosamma
levnadsvanor.
• Samtala med partner
om graviditet och
föräldraskap.
• Reflektera tillsammans
med partner utifrån
erhållen information
om medicinering.

Tydliggör fortsatt planering och kontaktvägar.

(g-B) Åtgärder vid konstaterad graviditet
Initieras av patient vid konstaterad graviditet.
Ta ställning till
•

behov av kontakt för bedömning av sjukdomsaktivitet, såsom i (gC) Uppföljning under graviditet

•

justering av läkemedel

•

information om läkemedel relaterat till amning

•

behov av stöd för hälsosamma levnadsvanor.

Överväg behov av
•

utökat stöd från andra professioner

•

vårdbegäran till specialistmödravård eller specifikt team utifrån
lokala rutiner.

Tydliggör fortsatt planering och kontaktvägar.
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• Kontakta
mödrahälsovården.
• Gör graviditetstest.
• Kontakta vården om
det finns behov av
hjälpmedel för att
underlätta vardagen
relaterat till graviditet.
• Reflektera över önskad
amningssituation
relaterat till
läkemedelsbehandling
och sjukdomsstatus.
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Hälso- och sjukvårdens åtgärder
(g-C) Uppföljning under graviditet
Planeras minst en gång under andra trimestern samt enligt beslut i (gD) uppföljning av graviditet.
Ordinera provtagning före besök utifrån provtagning och kontroller
enligt SRF:s riktlinje.
Bedöm
•

ledstatus

•

DAS 28

•

VAS smärta

•

VAS trötthet

•

VAS global, patientens allmänna sjukdomsupplevelse

•

HAQ

Muskuloskeletalt ultraljud kan användas som stöd.
Ta ställning till
•
•

lokala/perorala kortikosteroider
justering av läkemedel

Överväg behov av utökat stöd från andra professioner (exempelvis
komplettering av hjälpmedel) [62].
Tydliggör fortsatt planering och kontaktvägar, enligt (g-D) Beslut:
Uppföljning, behövs ytterligare uppföljningsbesök under graviditet?

(g-D) Beslut: Uppföljning, behövs ytterligare uppföljningsbesök
under graviditet?
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•

Ja: boka extra uppföljning under graviditet enligt (g-C)
Uppföljning under graviditet, vid aktiv sjukdom

•

Nej: boka läkarbesök postpartum enligt (g-E) Uppföljning
läkare postpartum, vid låg sjukdomsaktivitet
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Patientens åtgärder
(efter förmåga)
• Rapportera egen
hälsodata till SRQ.
• Kontakta vården om
det finns behov av
hjälpmedel för att
underlätta vardagen
relaterat till graviditet.
• Kontakta vården vid
ökad sjukdomsaktivitet.
• För dialog med vården
om önskad
amningssituation
relaterat till
läkemedelsbehandling.
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Hälso- och sjukvårdens åtgärder
(g-E) Uppföljning läkare postpartum
Inom två månader efter förlossningen, gör bedömning, åtgärder och
ställningstagande enligt (g-C) Uppföljning under graviditet.
För fortsatt planering, se (g-F) Föreligger aktiv sjukdom (medelhög
eller hög sjukdomsaktivitet) vid postpartumbedömning?.

Patientens åtgärder
(efter förmåga)
• Rapportera egen
hälsodata till SRQ.
•

Reflektera över önskad
amningssituation
relaterat till
läkemedelsbehandling
och sjukdomsstatus.

• Dialog med vården
angående önskad
amningssituation.
(g-F) Beslut: Föreligger aktiv sjukdom (medelhög eller hög
sjukdomsaktivitet) vid postpartumbedömning?
•
•

Ja: vidare till avsnitt 1.6.2 Aktiv sjukdom
Nej: vidare till avsnitt 1.6.1 Lågaktiv sjukdom

Tydliggör fortsatt planering och kontaktvägar.

(g-G) Upplevd försämring under graviditet
Om patienten uppger tecken på försämring bör patienten erbjudas
kontakt för bedömning.

(g-H) Beslut: Försämring under graviditet
Finns behov av lokala steroidinjektioner eller ändrad DMARDbehandling?
•
•

Ja: åtgärder bör erbjudas inom en till två veckor enligt (g-I)
Extra uppföljning försämring under graviditet
Nej: fortsätt enligt tidigare planering

(g-I) Extra uppföljning försämring under graviditet
Ta ställning till
•
•
•

lokala/perorala kortikosteroider
justering av behandling (enligt SRF behandlingsriktlinjer)
behov av utökat stöd från andra professioner (exempelvis
komplettering av hjälpmedel) [62]

•

uppföljning enligt(g-D) Beslut: Uppföljning av graviditet.

Tydliggör fortsatt planering och kontaktvägar.
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• Kontakta vården vid
försämring eller
biverkning av
behandling.
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1.7 Personcentrering och patientkontrakt
Personcentrering och patientkontrakt [64] är beaktat i ovan beskrivna åtgärder. Utöver detta är
nedanstående viktigt att lyfta fram.
Patienten med RA har unik kompetens om sig själv och sina behov, resurser och förväntningar samt
om det egna sjukdomsförloppet. Vården blir därför säkrare om patienten är välinformerad och själv
kan delta i behandling och uppföljning utifrån sin personliga vilja, förmåga och möjlighet. När
relationen mellan patient och vårdpersonal sker i dialog bidrar det till att patienten får
individualiserad och adekvat information, såväl muntligt som skriftligt, samt är ett stöd i patientens
eget kunskapssökande [65].
De överenskommelser som görs är lämpligt att dokumentera, exempelvis i patientens hälsoplan,
rehabiliteringsplan eller annat dokument som delas med patienten. Dokumentet ska innehålla
information om fortsatt vård, i förekommande fall också patientens fasta vårdkontakt, planerad
uppföljning och aktuella kontaktuppgifter. Det bör också framgå vilka delar patienten respektive
vårdpersonal ansvarar för, på vilket sätt patientens ska vara delaktig för att uppnå målen och vilket
stöd patienten behöver av specialistvården. En hälsoplan eller motsvarande kan användas för
systematisk och konsekvent uppföljning av patienter i vårdförlopp RA och den bör uppdateras
kontinuerligt i dialog mellan patient och vårdpersonal.

2

Uppföljning av vårdförlopp

Vårdförloppen, dess mål och åtgärder, följs upp genom resultat- och processmått och skapar
förutsättningar för ett kontinuerligt förbättringsarbete. För varje vårdförlopp ska en plan för
uppföljningen arbetas fram och beslutas i berörda samverkansgrupper, antingen i samband med
beslutet om vårdförlopp eller så snart som möjligt därefter. Planen ska ange vad som ska göras för
att en ändamålsenlig uppföljning ska kunna realiseras – precisering av indikatorer, beskrivning av hur
olika variabler ska fångas regionalt samt hur och vilken nationell datainsamling som ska ske och hur
resultat ska presenteras. Arbetet med uppföljning av vårdförlopp ska bidra till en mer enhetlig och
strukturerad dokumentation i vårdinformationssystemen.

2.1 Tillgång till data och uppföljningsmöjligheter
Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) är datakälla till flera av de föreslagna indikatorerna. SRQ
har en god täckningsgrad, särskilt för den delen av patientgruppen som behandlas med biologiska
läkemedel. Visst informatiskt arbete till stöd för direktöverföring av data till kvalitetsregistret har
gjorts och det bör fortsätta.
För vissa mått kan Socialstyrelsens hälsodataregister vara en fungerande källa. Socialstyrelsen
presenterade 2020 en uppdatering av nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar [49], vilket
har beaktats i arbetet med indikatorer för uppföljning. För indikatorn delaktighet finns idag ingen
etablerad datakälla. Utveckling av den nationella patientenkäten kan bli en sådan, om så småningom
även olika diagnosgruppers erfarenheter kan följas i enkäten. Diskussion om detta pågår i det
nationella utvecklingsarbetet.
När det gäller indikatorer där det finns fungerande nationella datakällor kommer arbetet med att
publicera resultaten på Vården i siffror (https://vardenisiffror.se) att påbörjas av SKR:s
stödfunktioner.
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2.2 Indikatorer för uppföljning
Indikatorerna i tabell 5 och 6 visar vilka områden som avses följas. För detaljerad information om hur
indikatorerna ska beräknas hänvisas till webbplatsen www.kvalitetsindikatorkatalog.se där kompletta
specifikationer publiceras i takt med att de är informatiskt genomarbetade.
Tabell 5. Resultatmått

Indikator, uppgifter
redovisas könsuppdelat och
totalt

Målvärde

Mätning och
återrapportering

Källa

Låg sjukdomsaktivitet enligt
DAS28 vid etablerad reumatoid
artrit

> 85 %

Registreras i
kvalitetsregistret
SRQ, lägsta
registrerade värde
används
Återrapportering
årligen

Kvalitetsregistret
SRQ

Andel med hög smärta enligt
VAS vid etablerad reumatoid
artrit

<30 %

Kvalitetsregistret
SRQ

Funktionsnivå enligt HAQ vid
etablerad reumatoid artrit

≥ 80 %

Registreras i
kvalitetsregistret
SRQ, lägsta
registrerade värde
används.
Återrapportering
årligen
Registreras i
kvalitetsregistret
SRQ, lägsta
registrerade värde
används.
Återrapportering
årligen
Registreras i
kvalitetsregistret
SRQ, högsta
registrerade värde
används.
Återrapportering
årligen.
(Målvärde baseras på
senaste uppmätta,
åldersmatchade
värden i Nationella
folkhälsoenkäten.)
Återrapportering
årligen

Fysisk aktivitet vid etablerad
reumatoid artrit

Andel med nedsatt
arbetsförmåga vid reumatoid
artrit
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≥ 65 %: 18 - 64 år
≥ 50 %: ≥ 65 år

Lågt värde

Kvalitetsregistret
SRQ

Kvalitetsregistret
SRQ

Försäkringskassan
Kvalitetsregistret
SRQ
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Indikator, uppgifter
redovisas könsuppdelat och
totalt

Målvärde

Antireumatisk
läkemedelsbehandling vid
reumatoid artrit

≥ 90 %

Patientupplevelse av
delaktighet vid reumatoid artrit

Högt värde

Mätning och
återrapportering

Källa

Mätning av uthämtat
DMARD (ATC-kod:
L04, A07EC01,
P01BA02) i
Socialstyrelsens
hälsodataregister av
individ med ICD-10
kod M05 + M06
exklusive M06.1 och
M06.4.på
specialistklinik inom
24 månader i
Socialstyrelsens
hälsodataregister.

Socialstyrelsens
hälsodataregister

Återrapportering
årligen
Ska mätas i
Nationella
patientenkäten.
Återrapportering
vartannat år.

Regionernas/SKR
datainsamlingar

Tabell 6. Processmått

Indikator, uppgifter samlas in och
redovisas könsuppdelat och totalt

Målvärde

Täckningsgrad för patienter med
reumatoid artrit i kvalitetsregistret
SRQ

≥ 90 %

Registrerad smärtskattning enligt VAS
vid etablerad reumatoid artrit

≥ 90 %

Registrerad skattning av funktionsnivå
enligt HAQ vid etablerad reumatoid
artrit

≥ 90 %

s
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Mätning och
återrapportering

Socialstyrelsen
hälsodataregister och
kvalitetsregistret
SRQ.
Återrapportering
årligen.
Registreras i
kvalitetsregistret
SRQ.
Återrapportering
årligen.
Registreras i
kvalitetsregistret SRQ
Återrapportering
årligen.

Källa
Socialstyrelsen
hälsodataregister
Kvalitetsregistret
SRQ
Kvalitetsregistret
SRQ

Kvalitetsregistret
SRQ
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Bakgrund till vårdförlopp

3.1 Nulägesbeskrivning av patienters erfarenheter
Bilden nedan (Figur 6) är en grafisk presentation av i nuläget vanligt förekommande erfarenheter av
hälso- och sjukvården hos personer med reumatoid artrit. Vårdförloppet är utformat för att
adressera de utmaningar som redovisas i bilden. Identifierade utmaningar avspeglas även i
vårdförloppets mål (avsnitt 1.3).
Att leva med en reumatisk sjukdom innebär inte enbart medicinsk behandling utan kan påverka flera
aspekter av livet som tidigare känts som självklara, inklusive livsstil, relationer, fritidsintressen och
yrkesval [66-68].
Trots effektiv inflammationsdämpande och antireumatisk behandling har en del patienter
kvarstående smärtor i leder och muskler [69, 70]. Då tillgång på stöd för fysisk aktivitet liksom ickefarmakologisk smärtlindring eller stöd från smärtspecialist och smärtteam kan variera kan det
upplevas som en utmaning. Trots många olika behandlingsalternativ utvecklar en mindre del av
patienterna ledskador som kräver kirurgiska ingrepp. För dessa patienter kan arbetsterapi och
fysioterapi vara av avgörande betydelse under stora delar av sjukdomsförloppet. Utöver detta
upplever många patienter kvarstående trötthet trots frånvaro av inflammation och stöd för att hitta
strategier kan vara viktigt för att balansera vardagen [71, 72].
Uppföljningen av RA sker i reumatologisk öppenvård, men för de fåtal patienter som får extraartikulära manifestationer, infektioner och biverkningar som kräver omfattande utredning och
behandling kan det ske i slutenvård.
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Figur 6. Visualiserar vad som i nuläget identifierats som vanliga händelser och utmaningar för en
person som haft diagnosen RA ett år eller mer.
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3.2 Kompletterande kunskapsunderlag
För flertalet regioner och enskilda verksamheter har det sedan tidigare funnits riktlinjer eller
vårdprogram som beskriver omhändertagandet av patienter med RA. Däremot fanns det vid
framtagandet av vårdförloppen inte något nationellt vårdprogram för RA. Inom Svensk
Reumatologisk Förening (SRF) finns dock rekommendationer och riktlinjer för exempelvis
läkemedelsbehandling vid RA, vaccinationer, säker läkemedelsbehandling och kardiovaskulär
primärprevention. Dessa rekommendationer har beaktats och refereras till inom vårdförloppet.
Övriga kunskapsunderlag som har beaktats är exempelvis Läkemedelsverket uppdaterade
rekommendationer om läkemedelsbehandling vid osteoporos [73] och Socialstyrelsens nationella
riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar som reviderades 2020 och som inkluderar
rekommendationer om inflammatoriska reumatiska sjukdomar. Föreliggande vårdförlopp
överensstämmer med nationella riktlinjer och rekommendationer där de överlappar. Indikatorer i
vårdförloppet överensstämmer också i hög utsträckning med dessa riktlinjer.

3.3 Arbetsprocess
Arbetet med att ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för etablerad RA startade
i anslutning till att vårdförloppet för reumatoid artrit som sträcker sig till ett år efter diagnos
godkändes i maj 2020. Arbetet har pågått till september 2021. Vårdförloppet har varit på öppen
remiss under våren 2021.
Arbetsgruppens medlemmar har nominerats av nationellt programområde (NPO) reumatiska
sjukdomar och har en bred nationell representation. Alla deltagare i NAG har lämnat in
jävsdeklaration och de är bedömda och godkända för att kunna delta i nationell arbetsgrupp.
Ordförande för arbetsgruppen var Cecilia Carlens och processledare Susanne Pettersson. I arbetet
har flera professioner inom reumatologi varit involverade och även primärvårdsrepresentanter samt
en patientrepresentant från Reumatikerförbundet.
I arbetet med föreliggande vårdförlopp har en översiktlig analys av nuläget genomförts. För att få
överblick och en nationell kartläggning skickades en enkät ut till landets verksamhetsföreträdare.
Enkäten besvarades av 23 verksamhetsföreträdare, av 34 utskickade (svarsfrekvens 68 procent).
Enkätsvaren hade stor nationell spridning – både storstadsområden och glesbygd fanns
representerade. Som underlag till målnivåer för indikatorer analyserades befintliga data i SRQ.
I arbetsgruppen inkluderades en patientrepresentant som ordinarie ledamot. För att få in
erfarenheter från Sveriges regioner så genomfördes under hösten 2020 en digital workshop samt
individuella telefonintervjuer med patientrepresentanter från flera sjukvårdsregioner. I arbetet med
detta vårdförlopp har en hälsoekonomisk analys gjorts i samarbete med värdregionen (StockholmGotland) och Karolinska Institutet. Den hälsoekonomiska analysen finns som en bilaga till
vårdförloppets konsekvensbeskrivning.
Vårdförloppet är godkänt av Nationellt programområde reumatiska sjukdomar samt styrgruppen i
Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKS) som även rekommenderar
regionerna att besluta om det och därefter påbörja införandet.
Nationell arbetsgrupp för vårdförlopp etablerad reumatoid artrit redovisas i Tabell 7.
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Tabell 7. Arbetsgruppens medlemmar
Namn

Akademisk
titel

Yrkestitel/
patientföreträdare

Organisation/
tjänsteställe

Ort, kommun
eller region

Anna Svärd

Medicine
doktor

Specialistläkare
reumatologi

Falu lasarett

Region
Dalarna

Anna
Södergren

Medicine
doktor

Specialistläkare
reumatologi

Norrlands
universitetssjukhus

Region
Västerbotten

Cecilia
Carlens

Medicine
doktor

Specialistläkare
reumatologi

Karolinska
Universitetssjukhuset

Region
Stockholm

Specialistläkare
allmänmedicin

Ektorps vårdcentral

Region
Stockholm

Lena
Bäckström
Malin
Regardt

Medicine
doktor

Arbetsterapeut

Karolinska
Universitetssjukhuset

Region
Stockholm

Mats Dehlin

Docent

Specialistläkare
reumatologi

Sahlgrenska
Universitetssjukhuset

Region Västra
Götaland

Michael
Ziegelasch

Medicine
doktor

Specialistläkare
reumatologi

Linköpings
universitetssjukhus

Region
Östergötland

Susanne
Pettersson

Medicine
doktor

Sjuksköterska

Karolinska
Universitetssjukhuset

Region
Stockholm

Patientföreträdare

Reumatikerförbundet

Sjuksköterska

Helsingborgs lasarett

Region Skåne

Fysioterapeut

Nacka
RehabCentrum

Region
Stockholm

Tommy
Olsson
Valentina
Bala
Åsa Lindkvist
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Medicine
doktor

Övrig roll i
arbetsgruppen

Ordförande

NPO
representant

Processledare
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