Vilka är vi?

Hur kan vi hjälpa?

Familjär Medelhavsfeber och autoinﬂammatoriska sjukdomar
(FMF & AIS) Global Association grundades av en grupp
patienter, familjemedlemmar, läkare och forskare som alla
arbetar för samma sak.

Vi är mycket aktiva i våra online-grupper, som ger viktig
information till AIS-patienter över hela världen. Vi har också en
socialmedia-stöd/hjälplinje där patienter kan kontakta oss 24
timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, på ﬂera språk. Vi tar hjälp
av en medicinsk styrelse.
Vi organiserar möten och workshops för patienter och
producerar informativt material som kan vara till hjälp för
patienter. Vi strävar också efter att organisera workshops för
läkare

Idén föddes när patienter började söka och ansluta online,
letandes efter svar. Patienter och den medi-cinska samfundet
gick ihop och började dela sin erfarenhet och kunskap för att
hjälpa och stötta andra med autoinﬂammatoriska sjukdomar.
Vi är en global organisation som syftar till att öka
medvetenheten om alla autoinﬂammatoriska sjukdomar, och
förhoppningsvis bidrar vi till att öka möjligheten till en tidig
diagnos och lättare tillgång till behand-lingar. En plats där
människor möts för att hjälpa varandra, oavsett ras, språk eller
religion. Vi är som en utbredd familj som bryr sig djupt om alla
sina medlemmar. Vi har otroligt starka människor och alla
arbe-tar utifrån samma grundtanke: rättigheter, medvetenhet,
förståelse, acceptans, forskning, nya behandlin-gar och
patientsäkerhet samt förståelse för de speciﬁka sjukdomarnas
komplexitet.

Vad är vårt uppdrag?

Behandling
Eftersom dessa är genetiska sjukdomar(de ﬂesta), ﬁnns det
inget botemedel. Emellertid kan en god kon-troll av symptom
uppnås i många fall.
Alla dessa sjukdomar svarar oftast bra på kortikosteroider. På
grund av de allvarliga biverkningarna av kortikosteroider
måste dock andra alternativ beaktas. För FMF är det kolchicin
och biologiska läkemedel. Andra autoinﬂammatoriska
sjukdomar svarar inte bra på kolchicin och ett biologiskt
läkemedel bör an-vändas. Tyvärr är biologiska läkemedel
kostsamma och inte tillgängliga överallt.

Familjär Medelhavsfeber och
autoinﬂammatoriska sjukdomar

Vi är en röst för de människor som lider av
autoinﬂammatoriska sjukdomar. Vi strävar efter att stödja
patienter och deras familjer, vägleda dem och ge dem råd så
mycket och väl som möjligt.
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Tillhandaha en 24/7 stöd/hjälplinje
Ge patienter socialt och emotionellt stöd
Hjälpa patienterna att diagnosticeras snabbt och korrekt
Hjälpa patienter, som hittar våra onlinetjänster och utbilda
dem så att de kan vara deras egna fö-respråkare
Hjälpa patienternas familjer att hantera dessa sjukdomar i
bland annat hantering av lokala myndigheter,
utbildningsanstalter, arbetsgivare och med de eventuella
handikappen i sig
Öka medvetenheten framför allt inom det medicinska
samfundet
Ge värdefull och relevant information till patienter
Delta på relevanta konferenser för att ge patienterna den
senaste informationen kring sjukdomarna
Ansluta med forskare
Organisera / erbjuda fortlöpande yrkesutbildning för
vårdpersonal

Zurich – Schweiziska
Registrerats icke-vinstdrivande organisation
Non-proﬁt organization
info@fmfandaid.com
www.fmfandaid.org

Sällsynta men på riktigt!
Vi är sällsynta men tillsammans
är vi starka!

Vad är autoinﬂammatoriska sjukdomar?

Diagnos

Är dessa sjukdomar psykosomatiska?

Autoinﬂammatoriska sjukdomar (AIS) orsakas av en onormal
aktivering
av
det
medfödda
immunsystemet.
De
kännetecknas av intensiva episoder av inﬂammation som
leder till bland annat feber, utslag eller svullnad i leder. Dessa
sjukdomar medför också risk för amyloidos, en allvarlig
komplikation som kan leda till livshotande organsvikt. Dessa
sjukdomar/diagnoser är svåra att diagnostisera och är ofta
feldi-agnostiserade eller odiagnostiserade,i årtionden.

Några av dessa sjukdomar kan diagnostiseras genetiskt men
inte alla. PFAPA och Behçet kan till exempel inte
diagnostiseras genetiskt, bara genom en klinisk diagnos.

Nej, det är de verkligen inte. Autoinﬂammatoriska sjukdomar
(AIS) är en grupp av sällsynta, genetiskt deﬁ-nierade
sjukdomar
som
kännetecknas
av
återkommande
inﬂammation.
Dessa mycket smärtsamma sjukdomar är verkliga och kan
inte behandlas med en psykologisk inriktning. De kallas ofta
för ett osynligt handikapp.

Autoinﬂammatoriska sjukdomar drabbar både barn och
vuxna. Familjär Medelhavsfeber (FMF) och PFAPA är de
vanligaste sjukdomarna i den autoinﬂammatorisk kategorin.
Det bör dock nämnas att PFAPA är der enda tillståndet som
inte är genetiskt betonat och där barn faktiskt kan växa ifrån
den.

Några sjukdomar från denna kategori
– Familjär Medelhavsfeber (FMF)
– Tumörnekrosfaktorreceptor associerad periodisk
Syndrom (TRAPS)
– Cryopyrin Associated Periodic Syndromes (CAPS)
(CINCA/Muckle Wells/FCAS)
– PFAPA-Syndrom
– Mevalonatkinasbrist (MKD) eller Hyper IGD-syndrom
(HIDS)
– Brist på interleukin en receptorantagonist (DIRA)
– Kronisk icke-bakteriell osteomyelit/osteit (CRMO)

I andra fall, som FMF, även om ett genetiskt test kan göras,
ﬁnns der ibland inga signiﬁkanta mutationer. Därför är der så
viktigt att läkare också kan diagnostisera patienten utifrån
kliniska symtom. Ca. 20% av alla FMF-patienter har inga
mutationer alls och ytterligare 20% har bara en mutation. En
vanlig missupp-fattning är att patienten behöver ha två
mutationer för att diagnostiseras med FMF.

Utlösare
Vissa utlösare kan vara fysisk ansträngning, stress, kyla /
värme, menstruation, vacciner, vissa livsmedel etc.

Osynliga handikapp och symptom
Vem behandlar autoinﬂammatoriska sjukdomar?
Eftersom dessa sjukdomar kanske inte alltid har fysiska
manifestationer hör vi ofta: "Du ser för frisk ut för att vara sjuk",
när det faktiskt måste göras en stor insats för att verka
"normal", även om patienten kan ha ont. Om inte patienten har
extrem smärta, svullna leder, hög feber, hudutslag, kräkningar
eller besvär, blir det svårt att se de osynliga handikappen.
Oavsett om du ser bevis på sjukdomen eller inte, är det viktigt
att förstå att smärtan är äkta, och begränsningarna är verkliga
och försvagande. Många patienter kan inte leva ett normalt liv
trots att de är under behandling. Det kan vara viktigt för dem
att få en handikappspension eftersom det är ett livslångt
försvagande tillstånd som ligger utanför deras kontroll.

De behandlas ofta av reumatologer eller immunologer, men
de kan också behandlas av annan läkare. Några av dessa
sjukdomar är så komplicerade att de kräver omfattande
lagarbete.
Det
inkluderar vanligtvis
familjen,
en
gastroenterolog, en kardiolog, en hudläkare, för att bara
nämna några. Eftersom de ﬂesta av dessa sjukdomar är nya
och nyligen är erkända, är de inte alltid en del av den
nuvarande medicinska träningen. Vår organisation välkomnar
läkare som vill lära sig mer om dessa sjukdomar eller få mer
övning genom att ansluta sig till våra läkare. Om de önskar
kan de också vara aktivt involverade med oss. Läkare som
samarbetar med oss och väljer att delta i våra hjälpgrupper
får se /höra alla sorters fall.

Skolutbildning
De vanligaste symptomen i dessa syndrom är återkommande
feber, buksmärta, led- och / eller muskelsmärta och / eller
svullnad, diarré, kräkningar, huvudvärk, svullna lymfkörtlar,
munsår, hudutslag, för att nämna några. Några av dessa
tillstånd kan orsaka konjunktivit och till och med
hörselnedsättning. Symtomen varierar från patient till patient,
liksom längden på skoven. Det ﬁnns ingen behandling som
gäller för alla. Den justeras från fall till fall.
I fallet med FMF är feberskoven vanligtvis 1-3 dagar.Skov,
episoder eller smärt-attacker, som de ofta kal-las bland
patienter, tenderar att vara allt mellan 3 till 7 dagar. I allvarliga
fall kan patienten uppleva smär-ta dagligen, och i andra är
patienten helt symptomfri mellan skoven. Skoven för andra
autoinﬂammatoris-ka sjukdomar kan vara i en vecka, en
månad eller ännu längre.

Erkänna dessa sjukdomar
Hemskolning är inte tillgänglig överallt. Särskilda
åtgärdsplaner bör göras för barn, som 504-planen i USA, som
ger barn med medicinska begränsningar chansen att utbildas
hemma(om inte skolan kan till-handahålla inkluderande
verksamhet). Det skyddar dem från eventuella rättsliga
åtgärder mot dem eller deras föräldrar på grund av repetitiva
skolavvikelser orsakade av sjukdomen. Beroende på
sjukdomens allvarlighetsgrad kan vissa ha ett praktiskt sätt
normalt liv, andra kanske delvis med förbättrade symtom och
svåra fall, kanske inte kan slutföra sin utbildning.
På grund av inﬂammation kan patienterna också drabbas av
trötthet, humörsvängningar, brist på koncent-ration, dåligt
minne och hjärnfog.

Dessa sjukdomar misstas ofta för infektioner, peritonit,
lunginﬂammation, epilepsi etc. Speciellt återkommande
feber, frekventa infektioner, akut buksmärta etc, bör göra att
alla läkare drar öronen åt sig. Livslånga onödiga behandlingar,
diskriminering och bristande förståelse kan ha en negativ
inverkan på patientens pedagogiska, sociala och
professionella liv.

Komplikationer
I nästan alla autoinﬂammatoriska sjukdomar kan patienten,
om den lämnas obehandlad, utveckla ett tillstånd som kallas
Amyloidosis, vilket skadar organen och kan vara dödlig. Vid
CAPS kan patienten ut-veckla dövhet eller allvarlig mental
retardation.

