
Rapport från Reumadagarna 2022 

Vid årets Reumadagar i Göteborg den 14 – 16/9 var det rekordmånga deltagare hela 567 

personer. Alla verkade uppskatta att vi nu äntligen kunde träffas fysiskt igen efter åren med 

pandemin. Nu gavs det åter möjlighet att träffas, dela tankar, idéer, kunskaper och inte 

minst forskningsresultat för oss alla. 

Det var ett brett program med stort fokus på våra levnadsvanor men även ovanliga 

reumatologiska sjukdomstillstånd och bilddiagnostik 

Öppningsföreläsningen hölls av professor Mats Börjesson och handlade om fysisk aktivitet 

som bl.a. berättade de fysiska levnadsvanorna grundläggs väldigt tidigt i livet. Inaktiviteten 

är ett stort globalt hälsoproblem, 27% av världens befolkning är inte tillräckligt fysiskt aktiva. 

Han pekade också på att ”Att vara stillasittande är allra farligst för de som är otränade”. 

Efter det fortsatta Professor Annika Rosengren att tala om socioekonomiska faktorer och 

kardiovaskulär sjukdom. Det visar sig vara stora skillnader mellan hög- och lågavlönade 

grupper. Kardiovaskulär sjukdom är klart högre i områden i Göteborg där de bor flest med 

lägre utbildning, låginkomsttagare och utlandsfödda.  

Det delades ut många stipendier. Här nämns några. Årets Nanna Svartz stipendium (som 

delas ut av Reumatikerförbundet och Pfizer) gick till Professor och överläkare Helena 

Forsblad d´Elia som fick sitt pris för sin patientnära forskning om AS. ”Vårt” stipendium som 

utdelades av FRS i samarbete med läkemedelsindustrin gick till Susanne Petersson och Lisa 

Carlson för utveckling av vård för reumatiskt sjuka patienter. Ska bli spännande att få höra 

mer om detta senare vid våra studiedagar våren 2023. 

Vi fick också höra en hel del spännande kring kosten och kosttillskott. Professor Carl 

Turesson var först ut och talade kring – om kosten påverkar risken att drabbas av RA och om 

kostförändringar/kosttillskott kan påverka förloppet vid RA. 

Ytterligare talare inom området kost var docent Helen Lindqvist och professor Anna 

Winqvist. Vars slutsats blev: En generellt hälsosam kost av medelhavstyp verkar vara det 

bästa valet vid inflammation. Samt att det är viktigt att ha en hälsosam vikt och vara fysiskt 

aktiv vid RA. 

Näringsfysiolog Ingrid Larsson gav sedan en föreläsning om vad som är: Sant och Falskt om 

mat. Här några ex:  

- Är det hälsosamt att utesluta gluten? Svar: Falskt 

- Är det hälsosamt med kokosolja? Svar: Falskt 

- Frukt innehåller mycket socker så det ska man undvika? Svar: Falskt 

- Sockersötad läsk är bättre att dricka en den med sötningsmedel? Svar: Falskt 

I övrigt gavs föreläsningar om bl.a.: Biverkningar av immuncheckpointhämmare samt 

Effekten av immunmodulerande behandling hos covid-vaccin hos patienter med 

inflammatoriska reumatiska sjukdomar vilket är en nationell studie. Här visades en 

försämrad immunogenicitet av covid19-vacciner hos personer som behandlades med 



rituximab, abatacept och även i viss utsträckning med IL-6 hämmare. De kunde också påvisas 

att äldre personer hade ett försämrat antikroppsvar. 

I det vårdvetenskapliga programmet fick vi lyssna till följande spännande programpunkter: 

- Temasymposium: Hur motiverar vi oss till en god livsstil? Magnus Lindwall professor 

i psykologi guidade oss via länk om ”Vad som styr våra val när vi står för en 

livsstilsförändring?” 

Sedan talade Jenny Hultqvist, docent arbetsterapi om vikten av balans i vardagen och 

vad som är viktigt i förändringsprocessen. 

Slutligen fick vi höra Annelie Bilberg, Medicine Dr och fysioterapeut inom 

reumatologi om ”Hur man stödjer patienter att träna på en högintensiv nivå? Här 

gavs exempel från HIIT studien. 

 

- Presentation av två viktiga avhandlingar:  

Exercise in older adults with rheumatoid arthritis A person-centred approach – Elvira 

Lange. 

Barn med rheumatism behöver stöd för att vara delaktiga i vården – Veronica 

Lundberg. 

 

- Temasymposium: Personcentrering där undertecknad var moderator tillsammans 

med Malin Regardt. Ett viktigt ämne och område som ligger i tiden. 

Här gav Kerstin Ulin leg. Sjuksköterska och docent inom vårdvetenskap en mycket bra 

föreläsning om vad är personcentrering och vad behövs för att arbeta 

personcentrerat? 

Sedan fick vi lyssna till Ann Bremander, fysioterapeut, professor i reumatologisk 

rehabilitering om Hur utvärderar vi personcentrering? Bra föreläsning med tips om 

hur vi kan gå vidare. 

Slutligen föreläste Karin Schölin Bywall, disputerad beteendevetare och forskare om 

Vad vill patienterna ha? Viktigt att lyfta eftersom patienterna måste finnas med på 

resan om det ska bli personcentrerad vård. Det är något vård och patient måste göra 

tillsammans. 

 

Dagarna avslutades med att Professor Ronald von Vollenhoven gav Nanna Svartzföreläsning 

om hur forskningsstudier har lett reumatologin framåt till där vi är idag. 

Det var fantastiskt trevligt och givande att få vara med på reumadagarna och som ni säkert 

förstår är det här bara en del av det som togs upp under de tre dagarna.  

 

Nästa års Reumadagar kommer att vara i Malmö den 27-28 september. Hoppas vi ses där!   

Varma Hälsningar från FRS (Föreningen Reumasjuksköterskor i Sverige)  

/ Maria Nylander  


