
Därför är vi med i Netdoktors nätverk av experter
Det finns i dag en stor okunskap bland 

många vuxna att även barn kan drabbas av 
reumatiska sjukdomar, så det är jätteviktigt och 

bra att lyfta detta ämne. Ökad kunskap leder till bättre 
behandlingsmetoder och har vuxna bättre kunskaper kan 

man lättare upptäcka om ens barn lider av någon sjukdom. ”

ANDERS FASTH, 
överläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus 

och professor vid Göteborgs universitet. 
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Därför är vi medlemmar på Netdoktor Barnreumatism
Det jag tycker är bra är att det finns någonstans att 
vända sig när man har frågor och funderingar kring 

olika saker (i mitt fall Barnreumatism) och att det 
finns läkare som kan svara utifrån medicinsk kunskap. 

Sedan är sidan också bra för att där kan man träffa på personer 
i samma situation och med samma funderingar och problematik 

som en själv - man känner sig lite mindre ensam.”

ULRICA ALMÉN, 
medlemskrönikör på Netdoktor Barnreumatism

Eftersom jag själv lider av ledgångsreumatism sedan 
fler år tillbaka är jag väldigt orolig att mina barn ska 

få liknande besvär. Därför blev jag lättad och glad 
då jag hittade väldigt mycket bra information om 

barnreumatism på Netdoktors hemsida.”

VIVEKA, medlem på Netdoktor Reumatism & Bechterew

Ett samarbete med 

Netdoktor Barnreumatism (JIA) och denna broschyr har tagits fram 
i samarbete med Reumatikerförbundet och med ekonomiskt stöd av 
läkemedelsföretaget Pfizer. Reumatikerförbundet driver reumatikernas 
frågor i samhället, ger stöd i vardagen och finansierar forskning. Allt 
redaktionellt material, som till exempel faktablad och artiklar, står 
under Netdoktors och dess medicinska experters oberoende kontroll. 
Samarbetspartners och annonsörer har inget som helt inflytande över 
det redaktionella innehållet.



En mötesplats för

  Barnreumatism

Ett samarbete med 



Sveriges ledande och  
mest interaktiva hälsoportal
Välkommen att bli en av de 10 000-tals människor som 
varje dag besöker Netdoktor. Här finns seriös, objektiv och 
kostnadsfri information om hälsa och sjukdomar. Du hittar 
också välbesökta mötesplatser, diskussionsforum, nyhetsbrev 
och fråga doktorn. 

Sedan starten i november 1999 har Netdoktor etablerat 
sig som Sveriges ledande Internetportal för allmänheten inom 
hälsa och medicin. Bakom Netdoktor finns ett nätverk av ett 
100-tal framstående specialistläkare och andra medicinska 
experter som dietister och barnmorskor. De samarbetar med 
journalister och webbutvecklare för att omvandla medicinsk 
kunskap till ett språk som alla förstår. 

Det är också Netdoktors användare som har hjälpt till att 
forma webbplatsen. Genom mötesplatser, diskussionsforum, 
frågespalter, bloggar, tester och tips har Netdoktor blivit 
Sveriges mest interaktiva hälsoportal med ungefär en halv 
miljon besökare per månad. 

Netdoktor har i dagsläget ett 30-tal olika mötesplatser inom 
olika områden. Varje område är en kombinerad mötesplats 
och informationsbank för den som vill veta mer om ämnet. 
Information och råd, personliga porträtt, nyheter och möjlighet 
att ställa frågor till Netdoktors experter finns. 

www.netdoktor.se



Barnreumatism – JIA (juvenil idiopatisk artrit) 
Totalt finns cirka 1000 – 1500 barn och ungdomar i Sverige 
som har långvarig ledsjukdom. Årligen insjuknar mellan 130 
och 230 barn och ungdomar i barnreumatism. Barnen får 
inflammerade leder som blir svullna, varma och ömmande. 
Smärtan är vanligtvis mest påtaglig vid rörelse och brukar 
försvinna i samband med vila. Netdoktor ger dig information 
om diagnosen, om behandlingar samt tips för en bättre vardag. 

Fråga doktorn
Inom området Barnreumatism arbetar Netdoktor med några av 
Sveriges ledande medicinska experter. Har du några frågor eller 
funderingar? Ställ en fråga eller läs tidigare publicerade frågor 
och svar. 

Patientporträtt
Läs om personer som själva har diagnosen JIA. De berättar om 
hur de upplever sjukdomen och hur de tycker det är att leva 
med de dagliga problemen. Ta del av deras upplevelser och låt 
dig inspireras. 
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Mötesplats 
Kom i kontakt med andra som har samma symtom eller diagnos 
som du själv, eller ditt barn har. Du kan skriva blogg- eller 
foruminlägg samt läsa vad andra medlemmar har skrivit. 

Expertchatt 
Vad vill du veta om barnreumatism och andra reumatiska 
sjukdomar? Under våra expertchattar kan du kommunicera i 
realtid med någon av Netdoktors experter. De frågor och svar 
som kommer in under chattens gång publiceras sedan på 
hemsidan så att alla kan ta del av innehållet.

Nyheter
Vill du veta det senaste från forskningen inom barnreumatism 
och andra reumatiska sjukdomar? Netdoktor presenterar 
nyheter så att du kan hålla koll på allt som händer. 
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