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Barnen är faktiskt de som
smälter först på Expo 2015
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Thoreaus noteringar
ovärderliga i dag
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” Hävda
sanktioner kan
i sin tur syresätta inhemska
förändringskrafter.
SvD:s Bitte
Hammargren
kommenterar
avtalet om Irans
kärnenergi.
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Mikael Ek får biologiska läkemedel mot sin psoriasisartrit och mår förhållandevis bra. Men sjukdomen har gjort att han krympt 25 centimeter sedan 1991.

Bostadsort och kön
styr psoriasisvård
FOLKSJUKDOM Upp till 300 000 svenskar har någon

form av psoriasis. För de svårast drabbade spelar ekonomi och
kön stor roll för vilken vård de får. De biologiska läkemedel som
ger bäst resultat är dyra och det är stor skillnad mellan landstingens förskrivning. Samtidigt får män oftare tillgång till dem än

kvinnor. Det visar en studie som IMS Health har gjort. Mikael Ek
i Stockholm har psoriasisartrit, som inte bara ger hudutslag utan
också bryter ner lederna. ”Jag är verkligen nöjd med den vård jag
får. Men det är ju sorgligt att andra blir så dåligt behandlade.
Okunnigheten är tyvärr stor inom sjukvården”, säger han.
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miljoner kronor satsar fem finanstoppar för att köpa loss delar av
konkursade Northland Resources
i Kaunisvaara. ”Affären kan bli lönsam på lång sikt, men det handlar
om att ta ansvar också” säger talespersonen Bert Nordberg, ordföranden i Vesta.
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Kina påverkar
inte bara SKF
Kullagerjätten SKF:s aktie rasade
efter kvartalsrapporten i går och
drog andra företag med sig. Sjunkande tillväxt i Kina och en svajig
börs i Shanghai är större orosmoln på svenska exportföretags
himmel än Greklandskrisen.

2 LEDARE Att Skattefridagen infaller i juli är också orimligt
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Färre sökande
ger större chans
till högskolan
Det är färre som har sökt till
högskolan till hösten i år jämfört
med förra året, men nästan lika
många har antagits i första urvalet. Det har alltså blivit lite
lättare att komma in, visar
siffror från Universitets- och
högskolerådet.
415 585 har ansökt till kurser
eller program till hösten, en
minskning med 1,5 procent
jämfört med 2014. Till vissa
program, till exempel lärarprogrammet, har både antalet
sökande och antagna ökat.
TT

”
Övergivna katter är vanligt
men att hästar
överges är
inte vanligt.
Länsveterinär Madeleine
Backman om att polisen tagit
hand om den häst som lämnades ensam och utan tillsyn i en
vecka i Halland.
TT
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procent mer blåbär än vanligt
ser det ut att kunna bli i Norrland i år. Enligt årets bärprognos från Sveriges lantbruksuniversitet ligger åtminstone bärtätheten runt
40 procent över genomsnittet
för de föregående tolv åren.
I Götaland verkar tillgången
bli drygt 90 procent jämfört
med ett normalår, och i Svealand drygt 80 procent.
TT

Minskad
honungsskörd
FOTO: HENRIK MONTGOMERY/TT

Sommarens kyla och väta
leder till rejält försämrade
honungsskördar. På sina håll
uteblir skördarna helt och
i snitt väntas volymerna landa
på 35–40 procent av produktionen ett normalår, uppger
Biodlingsföretagarna i Sverige.
I Sverige konsumeras cirka
3 000 ton honung varje år
varav hälften är inhemsk. TT

Svensk häktad för styckmord
Den svenske man som i söndags greps av polis i Spanien,
misstänkt för att ha dödat och
styckat sin partner, har häktats
utan möjlighet att bli fri mot
borgen.
I lördags hittade polisen
i kuststaden Calella, norr om
Barcelona, en styckad kvinnokropp i ett skogsparti. Kvinnan
ska enligt uppgifter från den
katalanska nyhetsbyrån ACN
vara svensk och den 42-årige
mannen från Mellansverige
misstänks för att ha dödat
henne och styckat kroppen.
Paret, som enligt den spanska tidningen La Vanguardia
ska ha ett barn tillsammans,
semestrade tillsammans i den
spanska staden när mordet in-

träffade. Mannen, som nu har
häktats och sitter fängslad utan
möjlighet att bli fri mot borgen,
misstänks för att ha mördat
och styckat kvinnan i deras
gemensamma hotellrum. Han
ska sedan ha lagt kroppsdelarna
i en resväska och försökt bränna
den i ett buskbeklätt och ödsligt
område inte långt från hotellet.
Men rökutvecklingen ska ha fått
boende i området att reagera
och slå larm. Mindre än ett dygn
senare kunde mannen gripas.
Det brutala mordet har lett
till förstämning i staden och
borgmästaren i Calella, Montserrat Candini, har uttryckt sina
kondoleanser till kvinnans släktingar och sin avsky för brottet.
TINA REMIUS STRÖMBERG TT

Chef nyhetsredaktionen Lena Karvik Bitr chef nyhetsredaktionen Anna Careborg
Nyhetschefer Petter Forslund, Mikael Larsson Utrikesredaktör Jesper Sundén
Kvällschefer Ida Berg, Malin S Ånell

	
  
	
  

Mikael Ek kan ta sig fram med kryckor och han har en elmoped och kan även köra bil. Tack vare de biologiska läkemedlen

mot psoriasis mår han trots al

Ojämlik vård för
psoriasissjuka
ORT OCH KÖN AVGÖR De biologiska läkemedlen har revolutionerat behandlingen av psoriasis. Men medicinerna är dyra
och förskrivningen varierar kraftigt beroende på var i landet man
bor. I Jämtland, Sörmland och Blekinge är det nästan omöjligt att
få behandlingen. Dessutom får män dubbelt så ofta som kvinnor
tillgång till de effektiva läkemedlen.
Nyligen avslutade den internationella psoriasisorganisationen
IFPA sin världskongress i Stockholm. 70 länder finns representerade och de har vittnat om psoriasisvårdens ställning i det egna

landet och den senaste forskningen. Resultaten är blandade.
– Situationen är hemsk
i många andra länder. Sverige
ligger bra till men det finns avgörande brister här också, säger

Tina Norgren, ordförande i det
svenska Psoriasisförbundet.
Det tydligaste exemplet gäller
de 20 procent av psoriasispatienterna som är svårast sjuka. Det är
en grupp som de senaste tio åren

har diagnosen psoriasis eller
psoriasisartrit. Mellan 250 000
och 300 000 personer har någon
form av sjukdomen. De tydligaste
symptomen är hudutslag, ledbesvär och nedsatt immunförsvar.

Psoriasis är en ärftlig sjukdom
och har ansetts vara kronisk. Men
Mona Ståhle på Karolinska Institutet har med sin forskning visat
att i vart tionde fall läker sjukdomen ut av sig själv.
SVD

FAKTA

En folksjukdom
Psoriasis är en folksjukdom. Det
innebär att minst 1 procent av
befolkningen är drabbad av sjukdomen. I Sverige är det nästan
3 procent av befolkningen som

	
  

Svenska Dagbladet torsdag 16 juli 2015

NYHETER 9

Kamp mot
sjukdomen
i över 20 år
I mer än 20 år har Mikael Ek
kämpat mot sin sjukdom. Drabbad av den svåraste varianten
av psoriasis har han varit nära
döden vid två tillfällen och gjort
åtskilliga ledoperationer. Men
den tidigare FN-soldaten vägrar
ge upp sitt aktiva liv. Senare
i sommar deltar han i seglar-SM.

vare de biologiska läkemedlen

d för
ka

mot psoriasis mår han trots allt ganska bra. FOTO: LINUS SUNDAHL-DJERF

fått allt bättre läkemedel där en
del kan bli nästan helt symptomfria. Men dessa biologiska läkemedel är dyra, de kan kosta omkring 100 000 kronor om året för
en patient.
Framför allt Jämtland, men
också Sörmland och Blekinge, är
snålast med att skriva ut medicinerna. Stockholm och Dalarna är
överlägset mest generösa av alla
landsting och regioner, enligt en
studie som gjorts av IMS Health.
Det är ett globalt analysföretag
inom hälso- och sjukvården, som
undersökt användningen av biologiska läkemedel bland drygt
90 000 patienter som fanns
registrerade i Socialstyrelsens
nationella patient- och läkemedelsregister 2011.
Studien visar också att andelen
män med psoriasis får biologiska
preparat i dubbelt så stor utsträckning som kvinnor. Och det
går igen i alla åldersgrupper.
– Det blir en väldigt orättvis
vård. Den bygger inte på patien-

tens sjukdomsgrad utan på okunskap och landstingsekonomin
när man säger att man inte har
råd. De som blir utan hjälp får ha
kvar sina svåra hudutslag, det gör
ont och den trasiga huden spricker och infektionsrisken ökar. Det
är också väldigt begränsande att
se annorlunda ut med alla utslag,
säger Tina Norgren.

3

procent av Sveriges befolkning
har diagnosen psoriasis eller
psoriasisartrit.

Ljusterapi, salvor och så kallad
klimatvård där man vintertid
remitteras till anläggningar
i framför allt Spanien är andra
behandlingsmetoder för dem

Mikael Ek blev sjuk 1991 och psoriasisen har drabbat hans leder.

som har psoriasis med lindrigare
symptom. Även här finns begränsningar.
– Man har dragit ner lite varstans och norr om Uppsala är det
numera ingen som skickas på klimatvård, det anses för dyrt. Då är
det knappast vård på lika villkor,
säger Tina Norgren.
Psoriasisförbundet har tillsammans med Netdoktor gjort
en webbenkät med över 7 000
personer som har psoriasis och
eller psoriasisartrit. Den visar att
många har svåra problem med
leder men saknar diagnos eller
behandling, att en tredjedel inte
träffar någon vårdpersonal alls
för sin sjukdom och att var tredje
patient inte får någon särskild
psoriasisvård.
Mona Ståhle, en av landets ledande experter på psoriasis samt
professor på KI och överläkare på
Karolinska sjukhuset i Solna,
anser att det är allvarligt när det
finns behandling som patienterna
inte får.
– Det här är i högsta grad en

folksjukdom med fler än 250 000
patienter i Sverige. Genom de
biologiska läkemedlen som kom
2004 har möjligheterna till väldigt bra behandlingar ökat kraftigt men då måste alla få del av
det. Vi måste också bli bättre på
att ta hand om dem som inte är så
svårt sjuka. Kunskapen på vårdcentralerna måste bli bättre. Men
tyvärr är det här en patientgrupp
som inte är så uppmärksammad
och där sjukdomen inte uppfattas som så allvarlig, säger
Mona Ståhle.

”

placken, den torra huden eller
smärtan. Det är att man tappar
en del av sig själv, och det känns
som att man aldrig kommer att få
tillbaks den igen.”

Hon efterlyser ett samlat batteri
av vårdinsatser som sätts i gång
när patienten uppsöker vården
för sin psoriasis.
– Precis på samma sätt som
man gör inom diabetesvården.
Men förhoppningsvis blir det
mer fokus när nu Världshälsoorganisationen (WHO) uppgraderat psoriasis till gruppen allvarliga icke-smittsamma sjukdomar.
FREDRIK MELLGREN
08-13 58 59, fredrik.mellgren@svd.se

SÅ ÄR DET ATT LEVA MED PSORIASIS

”

Jag har inte kunnat vänja
mig vid tanken att visa
mig för andra än och det har att
göra med att jag inte gillar hur
andra reagerar. Många tror att
det jag har varit med om en olycka,

andra tror det smittar. Det är inte
rättvist att vissa ska leva sitt liv
utan bekymmer, och sen finns vi.
Vi som inte har ett annat val än
att leva med något som vänder
alla blickar mot en.

Man får helt enkelt försöka göra det bästa av
det. Jag har tur som har en underbar pojkvän och stöttande familj,
jag lider med de som inte har den
lyckan. Det värsta är inte klådan,

Ur Psoriasisförbundets och Netdoktors webbenkät

SvD hälsar på honom ute i Skarpnäck där han bor tillsammans
med Anna Linder. De gifte sig
2011 och hade just träffats via
internet när SvD mötte honom
första gången. Det var våren 2006
då det också pågick en världskongress om psoriasis i Stockholm.
Då var den stora nyheten att
sjukdomen inte bara drabbar
huden. Den kan också angripa och
bryta ner lederna och ha ett väldigt snabbt förlopp. Mikael Ek, då
42 år, var ett exempel på det. 1994
var han en hårsmån från döden
när de översta nackkotorna förskjutits så mycket att han höll på
att bli totalförlamad. Räddningen
blev en steloperation i nacken.
– Ja, det var nära och det var
det även 2008 då jag fick en väldigt aggressiv ledinfektion som
höll på att ta kål på mig. Jag stod
på antibiotika i elva månader för
att inte få blodförgiftning och för
att det inte skulle ge sig på hjärtat,
säger Mikael Ek.
Sedan 2006 har han gradvis blivit
sämre, men tack vare de biologiska läkemedlen mår han
ganska bra även om hans knän är
sneda och händerna förvridna.
– Just nu har jag ett skov och
har många utslag och ont i lederna. Och det är ett sorgearbete
varje gång det kommer, men så
vet jag ju att det blir bättre efter
några veckor. Men styrka, smidighet och uthållighet har blivit
sämre med åren och nu har jag
krympt 5 centimeter till. Sedan
jag fick sjukdomen 1991 har det
blivit 25 centimeter, berättar han.
Mikael Ek kan ta sig fram med
sina kryckor och han har en liten
elmoped och kan även köra bil.
Han tränar mycket med sjukgymnasten för att lederna inte
ska säcka ihop och han har också
lyckats hålla i gång som seglare.
Senare i sommar ska han ställa
upp i SM i segling.
– Jag är inte lika vältränad som
när jag var FN-soldat på Cypern
1985. Men det funkar, säger han.
Mikael EK har sin hudläkare och
reumatolog och en sjukgymnast
och har flera gånger remitterats
till klimatvård i Spanien, nu senast
i februari.
– Jag mår väldigt bra efter det
och är verkligen nöjd med den
vård jag får. Men det är sorgligt att
andra blir så dåligt behandlade.
Okunnigheten är tyvärr stor inom
sjukvården och många får nog
bara en gnälldiagnos i stället för
bra vård, säger Mikael Ek.
FREDRIK MELLGREN

	
  

