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Bästa medlemmar!

S

venska Gastrodagarna i Uppsala har just avslutats och vi kan med stor glädje
konstatera att deltagarantalet var rekordhögt på 694. Under senare år har
svensk gastroenterologi vuxit sig allt starkare och SGF utgör en viktig röst i
sammanhanget. Efter två år som vice ordförande i föreningen är det med mycket
stor glädje och entusiasm jag tar över ansvaret för att leda SGF den kommande
mandatperioden. Tack för förtroendet ni givit mig. Jag vill också passa på att tacka
avgående ordförande Wilhelm Graf och endoskopiansvarig Urban Arnelo för allt
värdefullt arbete ni gjort. Wilhelm sattes på prov direkt som nyvald ordförande i
samband med Congrex konkurs, men med ett effektivt och metodiskt upphandlingsarbete kunde vi snabbt få en ny arrangör på plats. Urban har tillsammans
med endoskopiutskottet gjort mycket värdefulla insatser för bl a kvalitetssäkring
av endoskopiutbildning på olika nivåer.
Jag vill också rikta ett stort tack till den lokala organisationskommittén för
Gastrodagarna i Uppsala under ledning av Mari Thörn. Programmet höll hög
klass och var variationsrikt och jag hoppas att flertalet av Er var nöjda. I dagarna
skickas individuell utvärdering ut till alla deltagarna och Era synpunkter är viktiga
för planering av kommande Gastrodagar.
Avslutningsvis vill jag välkomna Hans Strid som ny vice ordförande och Gabrielle Wurm Johansson som ny endoskopiansvarig i styrelsen. Den nya styrelsen
har alla förutsättningar att bli ett bra team, redo att fullfölja påbörjade projekt
och inte minst ta tag i nya utmaningar. Jag önskar Er alla en skön sommar!
Marie Carlson

Ordförande

Tack för mig!

I

fyra år har jag ingått i SGF:s styrelse varav de senaste två som ordförande.
Det har varit en oerhört intressant och stimulerande tid med många frågor
på agendan. Har i skrivande stund just lyssnat på årets Ihre föreläsning på
gastrodagarna och lärt mig mycket om monitorering av IBD. Föreläsningen höll
hög klass och präglades, i likhet med hela programutbudet, av både djup och
bredd. Jag kan konstatera att en del av de mål jag satte upp inför styrelsearbetet
har uppnåtts medan andra ambitioner inte helt har infriats. Årsmötet tog igår ett
principbeslut att uppdra till den nya styrelsen att utarbeta ett modifierat förslag
till ny styrelsesammansättning baserat på det förslag som styrelsen skickat ut till
medlemmarna och den diskussion som var vid årsmötet. Det är glädjande och
bäddar för att styrelsen har god kompetens att möta de utmaningar vi står inför
i framtiden.
Målet att öka den kirurgiska närvaron vid gastrodagarna har inte helt uppnåtts
och detta är något jag hoppas att den nya styrelsen fortsätter att jobba med. Det
är med en positiv känsla jag lämnar styrelsen och jag vill rikta ett tack till alla i
SGF som jag haft förmånen att arbeta med och lära känna.
Wilhelm Graf

1

MIKROSKOPISK KOLIT PER LUNDBLAD

2

gastrokuriren 1 · 2015

GASTRODAGARNA PER LUNDBLAD

Gastrodagarna år 2015
Det var 690 deltagare som kom till årets upplaga av Gastrodagarna, som ägde rum 27 - 29
maj i Uppsala. De hälsades välkomna av SGFs
ordförande Wilhelm Graf. I sitt välkomstanförande påpekade Wilhelm att Uppsala är
Sveriges fjärde stad, räknat i antalet invånare
och han berättade även en del om stadens
historia.

S

om vanligt var det tre parallella föreläsningssessioner som pågick under
de tre dagar kongressen varade, förutom för Högtidsföreläsningen och de två
Hedersföreläsningarna som låg för sig så att
alla kunde lyssna.
Dessa gavs av internationella föreläsare,
och den första hölls direkt efter väkomstanförandet.
Det var Prof Rajiv Jalan från Storbritannien som gav Högtidsföreläsningen till
Ulrika Bromés minne.
Överraskande data om beta-blockerare
CLIF organ failure score

Prof Jalan talade om akut kronisk leversvikt
(ACLF), och inledde med att definiera tillståndet.
– Det är en akut försämring av en redan
existerande kronisk leversjukdom, vanligtvis relaterad till en utlösande händelse och
associerad med en ökad mortalitet inom
tre månader p.g.a. multiorgansvikt. Detta
enades man om i en konsensus från 2014,
berättade han.
För att ställa diagnosen ACLF måste man
skilja tillståndet från akut leversvikt och
dekompenserad cirrhos – och därför ha en
definierad patofysiologi.
Antalet inläggningar på sjukhus för ACLF
ökar kraftigt i USA, och har i princip tredubblats sedan år 1990. Man delar in sjukdomen i stadierna ACLF 1, 2 och 3. Siffran
står för antalet sviktande organ, 3 för tre eller
fler. Prof Jalan presenterade även ”Chronic
Liver Failure consortium score (CLIF) som
används för att diagnostisera ACLF. Denna
poängberäkning kan enkelt utföras med
hjälp av en app som man kan hämta på clifconsortium.com.
– Vid CLIF-AD poäng under 45, har
patienten låg risk att avlida, en poäng mellan
54 och 60 innebär en medelstor risk och vid
en poäng över 60 hög risk för dödlig utgång.
Det är dessa patienter vi behöver identifiera tidigt – för att kunna göra något åt
denna risk, underströk Prof Jalan.
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Patologin för ACLF är komplicerad, eftersom ett mycket stort antal molekyler är
inblandade – totalt handlar det om sex
organ.
– Men antalet vita blodkroppar och CRP
är signifikant associerat med ökande allvarighetsgrad av ACLF, påpekade Prof Jalan.
Han visade studier från 2013 som bekräftade detta. I studien fann man också att den
högsta mortaliteten rådde för de patienter
som tidigare inte haft dekompenserad cirros.
Ett område som är kontroversiellt är
beta-blockerare vid ACLF. Dessa anses innebära en högre mortalitet vid refraktär ascites, spontan bakteriell peritonit samt akut
alkoholhepatit.
– Därför tittade vi på våra 1000 patienter
för att se hur det gick för dem. Det visade
sig att en grupp hade högre mortalitet – och
det var de som inte hade beta-blockerare.
Det mycket överraskande resultatet är att
beta-blockerare skulle utgöra ett skydd med
minskad mortalitet som följd – och det är
första gången som detta påvisas, betonade
Prof Jalan.
I sin sammanfattning sa Prof Jalan att
ACLF skiljer sig från akut dekompensation
av cirros.
– Patofysiologiskt karaktäriseras själva syndromet ACLF av en ökad känslighet och en
minskad organtolerans.
För denna patientgrupp ska komma ifråga
för transplantation, gäller det att selektera de

Rajiv Jalan

patienter som inte är för sjuka för att kunna
transplanteras.
– Det så kallade MELD-score underestimerar risken för mortalitet, påpekade han.
Nya terapier kommer att komma som ett
resultat av den förbättrade förståelsen av
patiofysiologin, sa Prof Jalan också.
Dansk enhet för tarmsvikt

Ett symposium under parallellsessionerna
hade titeln Kort tarm – komplikationer och
behandlingar.
Prof Palle Bekker Jeppesen från Danmark
var förste talare, och han talade om tarmsvikt.
– Ta den politiska och etiska debatten,
uppmanade han.
Med det menade han att patienter med
tarmsvikt ska ha samma rättigheter när det
gäller tillgång till behandling vid erfarna
3
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behandlingscenter som patienter med andra
organsviktande sjukdomar.
Efter att ha beskrivit konsekvenserna av
obehandlad tarmsvikt, beskrev han hur
medicinavdelningen på Rigshospitalet i
Köpenhamn har byggt upp en enhet för
handläggandet av dessa patienter. Det är en
enhet som präglas av ett multidisciplinärt
omhändertagande.
– Om patienten har sepsis, så måste den
handläggas innan tarmens funktion och
nutritionsstatus kan återställas. En god nutritionsstatus är mycket viktig innan man
kan överväga rekonstruktionskirurgi. Den
intestinala anatomin måste definieras så vi
kan formulera en plan för handläggandet av
patienten, sa Prof Jeppesen.
Infektioner stort problem

Han beskrev de många olika personalgrupper som ingår i det multidisciplinära teamet,
och förklarade att det är många komplikationer som kan tillstöta vid tarmsvikt.
– År 2010 hade vi 258 patienter med tarmsvikt på Rigshospitalet, och det tillkommer
hela tiden nya. Idag är cancer den viktigaste
bakomliggande orsaken – IBD som orsak
minskar, medan komplikationer till andra
operationer än IBD ökar, konstaterade Prof
Jeppesen.
Han fortsatte med att beskriva infektionsrisken – kateterinfektion är den vanligast förekommande infektionen. Man
bör ta hjälp av mikrobiologiskt kunniga
för att välja rätt antibiotika. För patienter
som är septiskt och systemiskt instabila bör
man också avlägsna infektionskällan, dvs.
avlägsna katetern.
– Helt säkert är att om man har med svampinfektioner att göra så kommer man inte
tillrätta med det utan att ta bort katetern,
fortsatte han.
Om feber och/eller blodinfektionen fortsätter efter att katetern avlägsnats, kan det
vara en indikation på endokardit eller septisk
trombos.
För parenteral nutrition i hemmet (HPN)
är de mest fruktade komplikationerna kateterinfektioner, central ventrombos samt
intestinal failure disease – IFALD. Prof Jeppesen visade en sammanställning av studier
som visade att för vuxna stod IFALD för
mellan 4 och 5 % av död för patienter på
HPN. För barn varierade siffrorna mellan
14 och 60 %!
Intestinal transplantation är endast för
patienter som inte kan handläggas med
HPN. Femårsöverlevnaden för de som
genomgår en sådan är idag ungefär 50 %.
4

– Centralisering, organisation, multidisciplinärt teamarbete, visioner, strategier samt
forskning är nyckelbegrepp för att framgångsrikt behandla patienter med tarmsvikt, summerade Prof Jeppesen.
En balansgång

Dr Gustaf Herlenius är transplantationskirurg, och han talade om tarm- och multivisceral transplantation.
– Tarmtransplantation har funnits ganska
länge nu, och är del av det utbud som kan
erbjudas patienter med tarmsvikt, konstaterade han.
Den första transplantationen gjordes år
1990 i Uppsala, och utfördes på ett barn.
Huddinge gjorde nästa – den första på en
vuxen – 1996. Båda patienterna avled dock
i sviterna av komplikationer.
– De två första fallen illustrerar väldigt
väl de svårigheter som finns med tunntarmstransplantation – immunogenicitet,
fortsatte Dr Herlenius.
Den immunologiska utmaningen består
i att om man inte har immunosuppression så tillstöter en mängd komplikationer,
som ischemi, reperfusion och sensitisering av donatorns antigen. Om man häver
immunosupprimeringen så uppstår barriärskada.
– Det är en balansgång! Kirurgin är inte
det stora problemet, utan det är det som sker
efteråt, förklarade han.
Tarm kan man transplantera på många
olika sätt – det beror på de abdominella förutsättningarna hos patienten. Man kan även
inkludera andra organ.
– Vi försöker skräddarsy de graft vi använder till de behov som finns hos patienten.
Tarmtransplantation etablerad behandlingsmetod

Patienten får alltid en temporär ileostomi, så
att man kan monitorera den tranplanterade
tarmen.
– På global nivå har man nu utfört 2887
transplantationer, och idag lever 1416 av
dessa patienter. Vanligast förekommande är
operationen i USA. Det är dock intressant
att notera att antalet center där man utför
transplantationen har minskat – det här är
svåra patienter att handlägga, sa Dr Herlenius.
Korttidsöverlevnaden har förbättrats, men
problem kvarstår kring långtidsöverlevnaden. Det är oklart varför det förhåller sig så.
Men han underströk att de nordiska resultaten står sig väldigt bra vid en internationell
jämförelse.
– Fokus har förskjutits till tarmrehabilite-

Gustaf Herlenius

Palle Bekker Jeppesen

ring – dvs. att undvika transplantation. Det
har gett resultat, antalet transplantationer
har minskat. Det har mycket med multidisciplinärt omhändertagande att göra – det är
så vi ska jobba!
Tarmtransplantation är idag en etablerad
behandlingsmetod med samma patient- och
graftöverlevnad som övrig transplantation
av solida organ, summerade Dr Herlenius.
– Majoriteten av patienterna blir fria från
näringsdropp efter transplantation, avslutade
han.
Nytt läkemedel vid tarmsvikt

Vid ett annat tillfälle under Gastrodagarna
träffades Nätverksgruppen för tarmsvikt
för ett uppstartsmöte. Per Hellström ledde
mötet.
Man diskuterade det nya läkemedlet
Revestive, som gruppen utarbetar ett dokument om användandet av.
Läkemedlet är dock mycket kostsamt, men
gruppen anser att det finns situationer där
kostnaden kan försvaras. Prof Åke Nilsson –
som var närvarande under mötet – har gjort
en förhandsutvärdering där slutsatsen är att
Revestive minskar det intravenösa behovet
vid kronisk parenteral nutrition vid korttarmssyndrom.
– I de prövningar som gjorts har man gett
Revestive i 3 - 4 månader och sett viss effekt.
gastrokuriren 3 · 2015
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Studie på kvinnor med endometrios

Bodil Ohlsson

Det intressanta är att om man fortsätter, så
fortsätter också effekten. Vi har data från 12 18 månaders användning, och ser en ökande
effekt för vissa patienter, sa Prof Nilsson.
Erfarenheter från centra som idag använder Revestive är att vissa patientgrupper
framträder:
Extremt kort tarm med höga flöden,
mycket stor benägenhet för kateterinfektioner t.ex. hos patienter med ischemisk
påverkan i kvarvarande tarm och följande
bakteriell translokation. En annan kategori
är de med komplicerad kärlsituation som
gör att central ingång är svår samt enstaka
patienter med andra särskilda omständigheter – som extremt svår Crohns sjukdom
med malnutrition, fistelproblem etc. Detta
trots optimal anti-inflammatorisk och kirurgisk behandling.
I gruppen diskuterade även att upprätta
ett register. Det finns ett äldre, existerande
sådant som inte är aktivt idag.
Gruppen ska hålla ett nytt möte i Malmö/
Lund i slutet av augusti.
gastrokuriren 3 · 2015

Under en session med fria föredrag presenterade Bodil Ohlsson en studie på gastrointestinala symptom hos kvinnor med
endometrios. Det var klinikerna för gynekologi och internmedicin vid Skånes Universitetssjukhus som genomfört studien.
– Syftet var att undersöka förekomsten
av gastrointestinala symptom hos kvinnor
med endometrios, och att undersöka ifall
symptomen är associerade till menstruation, lokalisation av endometrioslesioner
eller behandling med antingen opioider
eller GnRH analoger – och om den hormonella behandlingen påverkar symptomen, sa
Bodil.
I studien fann man att dessa patienter har
GI-symptom i högre utsträckning, jämfört
med kontroller från befolkningen. De som
behandlas med opioider har fortfarande mer
ont under behandlingen än de som inte får
opioider. Även patienter med aktuell, eller
genomgången GnRH-behandling har mer
symptom än de som inte har det.
– Vi fann också att patienter med tarmnära
lesioner har mer illamående, men för övrigt
inga mer besvär, jämfört med icke tarmnära
lesioner.
Hennes konklusion var att kvinnor med
endometrios och magtarmbesvär har två
olika diagnoser.
– Därför måste vi bli bättre på att utvärdera effekt av läkemedel – och seponera vid
utebliven effekt, konstaterade Bodil.
Kirurgi vid Crohns sjukdom

Hur många med Crohns sjukdom behöver
kirurgi efter fem år? Daniel Sjöberg, Medi-

cinkliniken Falun-Ludvika, presenterade en
studie där man undersökt det.
Man hade använt sig av IBD-kohorten i
Uppsala-regionen (ICURE), och där identifierat 268 patienter med Crohns sjukdom.
Data visade att efter ett år hade 12,7 %
av dessa genomgått tarmresektion, efter fem
år hade denna siffra endast ökat till 14,8 %.
Daniel jämförde detta resultat med tidigare
studier, där man funnit en högre frekvens av
resektioner. Han presenterade även en metaanalys som jämförde antalet tarmresektioner
per årtionde – och som även den visade att
antalet gått ner.
– Det händer något! Troligen är det en
effekt av att man tidigare sätter in TNF-hämmare som vi nu ser, sa han.
Frågan är om det även finns andra förklaringar än läkemedel?
– Jag tror det att det finns en skillnad även
när det gäller strategi: Man vågar idag vänta
längre med operation – för att ge läkemedlen
en chans att verka, avslutade Daniel.
Fekal markör för monitorering av sjukdomsaktivitet

Anders Lasson, Medicinkliniken Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, presenterade en prospektiv, randomiserad, kontrollerad studie
där man undersökt farmakologisk behandling på monitorering av fekalt kalprotektin
hos patienter med ulcerös kolit.
Årligen drabbas upp till 50 % av patienter med ulcerös kolit av ett återfall. Tidigare
studier har visat att hög nivå av fekalt kalprotektin hos asymptomatiska patienter innebär
ökad risk att drabbas av återfall.
– Vårt syfte var att undersöka om monitorering av fekalt kalprotektin, som markör på
tidig inflammatorisk aktivitet, kan användas
för att styra den medicinska behandlingen –
för att bibehålla remission hos dessa patienter, förklarade Anders.
Man delade in patienterna i studien i två
grupper – en kontrollgrupp och en interventionsgrupp. Båda grupperna skickade in ett
avföringsprov en gång per månad under 18
månader. Om fekalt kalprotektin från någon
i interventionsgruppen visade sig överstiga
300 mikrogram per gram, bad man om ett
nytt prov efter en vecka. Om detta nya prov
fortfarande visade över 300 mikrogram, doshöjde man oralt 5-ASA tills värdet gick ner
till under 200 mikrogram.
– Konklusionen är att trots avsaknad av
signifikant skillnad mellan de båda grupperna, tycks doshöjning av oralt 5-ASA vara
ett effektivt sätt at minska återfallsrisken hos
asymptomatiska patienter med kalprotektin
5
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högre än 300 mikrogram per gram, summerade Anders.
Att använda en fekal markör för monitorering av sjukdomsaktivitet är ett nytt behandlingskoncept. Ytterligare studier inom detta
område behöver genomföras, avslutade han.
Fekal mikrobiota vid kollagen kolit

En studie på intestinal dysbios vid kollagen
kolit presenterades av Adam Carstens från
Ersta sjukhus och Örebro Universitet. Syftet
var att kartlägga den fekala mikrobiotans
sammansättning vid kollagen kolit och jämföra denna med en köns- och åldersmatchad
normalpopulation. Man ville även värdera
eventuella skillnader eller likheter med mikrobiotan hos patienter med inflammatorisk
tarmsjukdom (IBD).
Skillnader i operativa taxonomiska enheter
(OTU) mellan patientgrupperna beräknades
med Wilcoxons test.
– Vi fann att patienter med Crohns sjukdom skilde ut sig från de övriga med en lägre
grad av alfadiversitet. Det har man sett tidigare, berättade Adam.

Adam Carstens
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De fann också att ett flertal OTU tillhörande familjen Ruminococcaceae var signifikativt underrepresenterade i kollagen
kolit-gruppen.
– Minskad förekomst av dessa bakterier
har tidigare associerats med Crohns sjukdom.
Slutsatserna av studien är att sammansättningen av den fekala mikrobiotan vid
kollagen kolit skiljer sig från friska kontroller
på OTU-nivå.
Psykologiska faktorer har störst betydelse

Börje Jonefjäll från Medicinkliniken, Kungälvs sjukhus och Sahlgrenska Akademin,
Göteborg, presenterade en studie på IBSlika symptom hos patienter med ulcerös
kolit (UC).
– Dessa symptom är vanligt förekommande hos dessa patienter i klinisk remission, påpekade Börje.
Syftet var att studera prevalens, låggradig
inflammatorisk aktivitet och psykosociala
faktorer hos patienter med UC i djup remission.
Han underströk att innan en UC-patients GI-symptom klassas som IBS-lika
bör tarmen värderas endoskopiskt, och andra
GI-tillstånd uteslutas.
Man fann att psykologiska faktorer,
snarare än låggradig inflammatorisk sjukdomsaktivitet, verkar vara av betydelse för
uppkomsten av IBS-liknande symptom.
– Patienter med UC i djup remission med
IBS-lika symptom upplever GI-symptom,
sänkt psykiskt välbefinnande och livskvalitet jämförbara med UC-patienter med aktiv
sjukdom. Detta poängterar betydelsen av ett
korrekt omhändertagande av denna patientgrupp, var Börjes summering.

Real-life data på vedolizumab

De första erfarenheterna av vedolizumab vid
IBD hos 24 patienter med tidigare svikt på
biologisk terapi, rapporterades av Charlotte
Höög, Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset.
Vedolizumab är en tarmselektiv antikropp
som blockerar alfa4beta7-integrin och minskar T-hjälparlymfocyters invandring till
tarmslemhinnan. Tidigare studier har rapporterat goda resultat.
– Vår frågeställning var: hur fungerar det
utanför studiemiljön, sa Charlotte.
Hon fortsatte att berätta att vedolizumab
300 mg vecka 0, 2 och 6 gav remission vecka
10 hos 25 % av patienter med IBD och med
utebliven, eller förlorad, effekt på TNF-hämmare.
– Effekten var bättre på UC än på Crohns
sjukdom (CD) – 33 % respektive 20 % i remission.
En partiell respons sågs hos 67 % (UC 33%
och CD 40 %).
– Det är ändå ett litet material, så jag
vill slå ett slag för att samla ett större – via
SWIBREG-baserade studien SVEAH, konkluderade Charlotte.
Norsk studie viktig för biosimilarer

Nya läkemedel för IBD – hur verkar de och hur
ska vi använda dem? Det var rubriken för ett
tandem-framträdande av Jonas Halvfarson
och Ola Winquist. Ola gav den immunologiska bakgrunden, och Jonas kommenterade
de kliniska erfarenheterna.
– Cytokiner och cytokinreceptorer
kommer att vara framtiden för behandling av
immunmedierade sjukdomar. Resan började
med TNF-blockad, sa Ola inledningsvis.
Jonas ansåg att om man ska generalisera,
så har de senaste TNF-hämmarna visat sig
ha effekt. Han illustrerade detta med data på
golimumab vid ulcerös kolit.
Ola fortsatte med biosimilarer.
– De har små skillnader jämfört med originalpreparaten. Framtiden får utvisa om det
har någon betydelse, sa han.
Jonas beskrev godkännandeprocessen för
biosimilarer, och underströk att det som ska
visas är likvärdighet med originalpreparatet.
– När det gäller extrapolering så är det
viktigt att debatten hålls levande. Men stora
ekonomiska intressen kring frågan gör att
det är extra viktigt med god debattetik, slog
Jonas fast.
Han beskrev den norska studien NORSWITCH, som ska – randomiserat och dubbelblint – byta ut original-infliximab mot
CT-P13 för att ett antal reuma-, gastro- och
gastrokuriren 3 · 2015
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hudpatienter för att se om dessa upplever att
deras sjukdom förvärras.
– Den studien kommer att ha stor betydelse för ur vi kommer att agera, sa han.
JAK hämmare

Ola fortsatte med att tala om IL-12 och IL-23
blockad.
– Signalerar man med IL-12 får man TNFalfa, och med IL-23 får man Th17, berättade
han.
Ustekinumab binder p40, och Jonas berättade att i en Fas II-studie, såg man ingen
effekt för patienter med Crohns sjukdom.
– Men i en subgrupp som hade haft tidigare failures med anti-TNF, visade studien
resultat. Jag tror att vi med tiden kommer att
få ett godkännande för ustekinumab.
JAK STAT signalering vid IBD var Olas
nästa ämne, och han beskrev JAK inhibitorn
tofacitinib.
– Tanken är att hämma JAK kineaser.
Tofacitinib hämmar IL-2, IL-4, IL-7, IL-9,
IL-15 och IL-21.
Jonas sa att preparatet har visat ganska
goda data för ulcerös kolit, men inte lika
bra för Crohns sjukdom.
– Fler JAK-inhibitorer är på väg, avslöjade
han.
IL-10 är den huvudsakliga anti-inflammatoriska cytokinen, och IL-10 knock-out möss
får IBD, fortsatte Ola.
Kliniska försök med IL-10 behandling har
i initiala prövningar visat effekt på steroid-resistenta patienter med Crohns sjukdom, men
de efterföljande prövningarna har varit negativa, kommenterade Jonas.
Alternativ för de som misslyckas med antiTNF

– Hur tar sig de vita blodkropparna till kärlväggen, frågade Ola och gav själv svaret –
adhesionsmolekyler ser till att de fäster på
skadeplatsen.
Denna process blockerades först med
natalizumab. Jonas berättade att de initiala
studierna visade en viss effekt för natalizumab, men att biverkan PML ledde till att
preparatet inte blev godkänt i Europa.
– För att komma runt detta problem,
blockerade man alfa4beta7 med vedolizumab, fortsatte Ola.
– Vedolizumab har goda kliniska resultat
vid ulcerös kolit – och det på mycket refraktära patienter, sa Jonas.
Vid Crohns sjukdom såg man också effekt,
men inte lika stark. När ska man då använda
vedolizumab och när ska man använda antiTNF?
gastrokuriren 3 · 2015

– Vi har inte ett bra svar idag på den
frågan. Men för patienter som misslyckats
på anti-TNF, eller är kontraindicerade, är
naturligtvis vedolizumab intressant, konstaterade Jonas.
Olika läkemedel för remission och underhåll?

Till sist talade de om SMAD7-blockad.
SMAD7 hämmar TGF-beta signalering, och
är uppreglerat vid IBD.
Jonas visade data på Mongersen, som är
en oral SMAD7-blockerare, vid Crohns
sjukdom.
– Studien har bara korta data, men visar
mycket hög svarsfrekvens redan vecka 2, och
även efter 28 dagar, berättade han.
Avslutningsvis beskrev de läget idag.
– År 2012 var bilden ljusare än tidigare,
och idag är den ännu mer positiv. Vi har fått
fler läkemedel vi kan komma att använda
oss av. Det ställer dock krav på att selektera
patienter till optimal behandling, summerade Jonas.
I den efterföljande diskussionen sa Ola att
han tror att vi i framtiden kanske kommer
att ha en typ av läkemedel för att inducera
remission, för att sedan växla till ett annat
– med bättre biverkansprofil – för underhållsbehandling.
Biomarkörer för IBD

Det kom att handla om IBD även under
Bengt Ihre-föreläsnngen. Moderator Björn
Lindkvist presenterade Prof Iris Dotan från
Israel som gav en state-of-the-Art föreläsning
om monitorering av patienter med IBD.
– Att monitorera dessa patienter med hjälp
av symptom räcker inte. Det finns ingen

Björn Lindkvist och Iris Dotan

korrelation mellan symptom, endoskopiska
fynd och sjukdomens utveckling, började
Prof Dotan med att slå fast.
Därför behövs det biomarkörer för IBD,
och hon gick därför igenom ett antal av
dessa.
– CRP är en pålitlig markör för Crohns
sjukdom (CD). CRP korrelerar med klinisk
och endoskopisk svårighetsgrad av sjukdomen – lika bra för tunntarm som för kolon,
konstaterade hon.
Däremot är inte CRP lika värdefullt vid
ulcerös kolit (UC). Prof Dotan sa att upp till
75 % av patienter med aktiv sjukdom kan ha
normal CRP.
Fekala markörer är markörer för intestinal
inflammation – alltså inte enbart för IBD,
påpekade hon.
– Det finns inte en kandidat bland dessa
som är överlägsen de övriga, men kalprotektin är den mest validerade.
Kalprotektin är även en effektiv markör
för att förutse post-operativ endoskopisk
remission hos patienter med CD.
9
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Läkning av mukosa

Monitorering av patienter med IBD år 2015
har en högre ambitionsnivå, nya strategier
och mer sofistikerade verktyg att tillgå, fortsatte Prof Dotan.
– Vi har nya ambitioner: Läkning av
mukosa. Nya verktyg som nya möjligheter
till bilddiagnostik och terapeutisk läkemedelsmonitorering. Treat-to-target är en ny
strategi.
Läkning av mukosa är ett nåbart mål som
går att monitorera och är associerat med ett
bättre utfall. Men då krävs en tidig introduktion av effektiv terapi för högrisk-patienter.
– Läkning av mukosa är också associerat
med mindre sjukhusvistelse och reducerat
behov av kirurgi, förklarade hon.
Kapselendoskopi har en potentiell roll för
att utvärdera läkningen. Kapseln kan klargöra om det finns skillnader mellan symptom och undersökningsresultat, kan visa nya
fynd och därmed påverka handläggandet
– och kan bedöma den terapeutiska framgången när det gäller läkningen av mukosan.
Framtiden är redan här

Därmed kom Prof Dotan in på att optimera
behandlingen efter att ha studerat effekten
av densamma.
– För antikroppar mot anti-TNF finns
det en koncentration-effekt korrelation hos
patienter med kronisk RA eller IBD. Höga
dalvärden är associerat med ett bättre utfall.
Att optimera behandlingen innebär en
potential till att individualisera behandlingen till patientens behov.
– När man har etablerat ett mål med
behandlingen, kan man individualisera
behandlingen genom att använda sig av terapeutisk läkemedelsmonitorering (TDM).
TDM, särskilt dalvärden, är en ny behandlingsstandard och det finns ännu många
obesvarade frågor kring detta.
När det gäller monitorering av patienter
med IBD, så är framtiden redan här, avslutade Prof Dotan.
– Och den handlar en multidisciplinär
uppföljning, individuell behandling, multifaktoriell monitorering och forskning, var
hennes sista budskap.
Guidelines för HE

Hepatisk encefalopati (HE) vid kronisk leversjukdom var rubriken på en föreläsning som
gavs av Staffan Wahlin.
Vid cirros är HE vanligt. 35 - 40 % av
patienterna utvecklar overt HE, 20 - 80 %
utvecklar minimal HE. Det är ett handikappande tillstånd med stark påverkan på
gastrokuriren 3 · 2015

livskvaliteten, berättade Staffan.
– Det är dessutom resurskrävande. Kostnaderna ökar i USA – men i Sverige finns
inga siffror på det, konstaterade han.
Varför finns det inte det? Staffan räknade
upp flera faktorer som är hämmande för
utvecklingen inom HE.
– HE har ingen egen ICD-10 diagnoskod
så vi kan inte skapa register, har en komplex
multifaktoriell patogenes och det finns ingen
universellt accepterad standard för vare sig
definition och nomenklatur, diagnos, klassifikation eller behandling.
Det finns dock lokala traditioner för vad
man behandlar med – men inga randomiserade studier.
EASL och AASLD kom ändå med Practice
guidelines för HE år 2014. Målet var att få
till stånd en standardiserad terminologi och
rekommendationer, fortsatte Staffan.
– Klassifikationen bör beskrivas enigt fyra
faktorer: Bakomliggande sjuklighet, om HE
är spontan eller utlöst, efter tidsförlopp samt
efter klinisk svårighetsgrad. För att beskriva
svårighetsgraden har man tagit fram West
Haven kriterier, sa Staffan och gick igenom
dessa fem kriterier.
Ammonium i blod stärker misstanke

Behandlingen ska också ske enligt en fyrstegsmodell – samma som för andra akuta
medicinska tillstånd. Det handlar om att
först initiera omhändertagande och vård,
därefter differntial-diagnostisera, sedan identifiera eventuell utlösande orsak och sedan
starta behandling.
– Vid känd cirros med milda symptom
kan behandling ske i öppenvården. Vid overt
HE krävs noggrann diagnostik och ofta slutenvård, sa Staffan.
Det är lätt att diagnostisera kognitiv dysfunktion hos den leversjuke, men det är svårt
att veta om det beror på HE. Staffan visade
en studie från 2013 som fann att hos akut
inlagda cirrotiker med medvetandepåverkan,
så var HE orsaken hos färre än hälften av
fallen.
– Diagnos av HE kräver tecken som pekar
mot tillståndet, sviktande leverfunktion
(och/eller portosystemisk shuntning) samt
inga andra uppenbara anledningar till cerebral dysfunktion.
Ammonium i blod stärker misstanke om
HE – om värdet är normalt, omvärdera misstanken. Staffan påpekade även att det finns
andra orsaker till förhöjd ammoniumkoncentration i blodet – t.ex. läkemedel.
– I en studie visade man att fler än 40 %
blev feldiagnostiserade när endast ammoni-

Staffan Wahlin

umkoncentrationen användes för diagnostisering.
I sin summering påpekade Staffan att
en systematisk bedömning innefattar aktiv
differentialdiagnostisering och letande efter
utlösande orsaker. Vid rekurrent och persisterande HE bör levertransplantation övervägas.
– Laktulos och åtgärd av utlösande orsak
är första linjens behandling, avslutade han.
Alkoholskola på levercirros-klinik

På Holbaeck sjukhus, Köpenhamn, har man
inrättat en klinik för rehabilitering av levern.
Frank Schiödt berättade om verksamheten
där.
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– Mortaliteten är hög vid dekompenserad
lever hos patienter med cirros – särskilt efter
HE. I en nyligen genomförd dansk studie låg
mortaliteten då på 64 %, förklarade Frank.
Levercirros-kliniken (LCC) är belägen vid
leverenheten på sjukhuset, och när patienten skrivs ut därifrån så träffar personalen på
LCC dem sedan varje vecka. De handläggs
till stor del av specialutbildade sjuksköterskor, och av läkare.
– Då handlar det om sjuksköterskekonsultation under en timma. När patienten
förbättras, ökas intervallet mellan besöken,
fortsatte Frank.
En läkare finns att tillgå vid behov, t.ex.
vid minimal eller overt HE. Alla cirrotiska
patienter som överlever HE erbjuds att
komma till kliniken, ett krav är dock att de
bor i sjukhusets upptagningsområde. Ungefär 85 % av dem accepterar erbjudandet.
Man har en ”alkohol-skola” där vissa, men
inte alla, patienter deltar tillsammans med
sin familj. Sessionen är cirka 4 timmar lång,
och en läkare, sjuksköterska samt dietist
medverkar.

Frank Schiödt

– Efter ett års verksamhet kunde vi se att vi
signifikant förbättrade överlevnaden för våra
patienter, jämfört med en kontrollgrupp.
Kliniken är öppen två dagar i veckan, men
patienter kan ringa och få kontakt dygnet
runt alla dagar. Just nu har man 29 patienter
inskrivna. Efter fem år har man en överlevnad efter 1 år på 74 %.
– Det verkar alltså som om en sådan här
verksamhet förbättrar överlevnaden efter
HE, men det krävs en RCT för att testa den
hypotesen, summerade Frank.
Nya läkemedel för IBS

Ytterligare ett tandemframträdande på
Gastrodagarna: Magnus Simrén och Hans
Törnblom delade talarstolen och talade om
IBS. Magnus inledde med att tala om prevalensen.
– Vi vet alla att IBS är väldigt vanligt. De
är inte bara ett väst-fenomen, prevalensen
ligger på 10 - 12 % i hela världen.
Magnus fortsatte med att tala om skillnaden mellan IBS-relaterad förstoppning (IBSC) och funktionell förstoppning (FC). Vid
FC har patienten enbart förstoppning, men
inga andra IBS-symptom som magsmärtor.
Han visade också att det finns ett betydande
överlapp mellan dessa båda diagnoser.
– Serotonin är inblandat vid IBS. Det
påverkar tarmens motorik och känslighet.
Därför forskar man på serotonin för framtagande av läkemedel, berättade Magnus.
Hans Törnblom beskrev de studier som
ligger bakom godkännandet av prukaloprid,
en 5HT4 agonist som marknadsförs under
namnet Resolor.
– De visar en ökning med minst en spontan tarmtömning per vecka. Även andra

symptom, som bloating, påverkades också
positivt, konstaterade han.
Hans beskrev även ondansetron, som går
i motsatt riktning – behandling mot diarré
(IBS-D).
– Studier visar att preparatet har resultat
mot diarré, men inte lika bra mot smärta.
Magnus fortsatte med att tala om linaklotid som minskar nociceptiv signalering.
Han redogjorde för försök på möss, där man
kunnat konstatera att med ökande doser så
minskar smärta hos mössen (man tittade på
hur smärtan registrerades på ryggmärgsnivå).
– Linaklotid har i studier visat sig lindra
förstoppning och smärta vid IBS-C. Det ger
en tidig effekt, och en signifikant skillnad
mot placebo över tid. Många patienter tilltalas av att det verkar lokalt i tarmen – och
inte systemiskt, sa Hans.
IBS-patienter har ökad visceral hypersensivitet

– Vi kan också interferera med gallan, sa
Magnus och redogjorde för det enterohepatiska kretsloppet.
Gallan kan påverka patientens tarmmotorik om den kommer ut i kolon. Man kan
mäta hur mycket galla man förlorar i kretsloppet, och han berättade att det har de gjort
i Göteborg.
– Det var 18 % av IBS-patienterna som
förlorade galla. Gallsaltabsorption är kanske
något vi ska titta närmare på?
Hans konstaterade att även här finns det
ett överlapp mellan patienter.
– Det är ett vanligt problem, framför allt
för patienter med IBS-D. Colesevelam är en
gallsyrebindare vid IBS. Det är väl värt att
pröva, men det fungerar inte på alla.
– Ingenting är någonsin 100 % när det
gäller IBS-patienter, inflikade Magnus.
IBS-patienter har en ökad visceral hypersensivitet. Hans berättade att han har studerat hur tarmen svarar på en måltid.
– Resultaten talar för att dessa patienter
har en störning i nervfunktionen i tarmen
– enterisk neuropati. Det finns även andra
studier som talar för detta.
Hjärnan är viktig

De båda beskrev Brain-Gut-Axis, och visade
att en metaanalys påvisar skillnader mellan
IBS-patienter och friska kontroller.
– Normalt minskar reaktionen i hjärnan
(s.k. habituering) vid upprepade stimuli. En
studie visar att hos IBS-patienter så sker inte
det, sa Magnus.
Hans underströk att det är viktigt för en
gastroenterolog att ha en arsenal av antidepressiva läkemedel att använda.
12
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– För att välja vilket man ska sätta in,
måste man först göra en symptomprofil. Gör
sedan en handlingsplan och starta med en låg
dos. Titrera långsamt och följ upp bieffekter,
följsamhet och effekt. Om svaret är tillfredsställande, fortsätt med minsta effektiva dos
i 6 - 12 månader. Trappa sedan ned för att
undvika abstinens eller utsättningssymtom.
Om svaret inte är bra, kan man byta till
en annan klass, pröva en kombination eller
överväga psykiatrisk konsultation.
Hans beskrev även tarminriktad hypnos.
– I Göteborg har vi en sjuksköterska som
har sådan utbildning. I en studie visade vi att
sådan behandling ger lika bra resultat som
läkemedel. Här kunde vi också se att de som
svarar, gör det i allmänhet tidigt.
Att använda internet för kognitiv beteendeterapi vid IBS har också visat sig framgångsrikt.
– Det fungerar alldeles utmärkt, och det
kommer vi att få se mer av i framtiden,
trodde Hans.
Förklaringsmodeller är viktiga

Mesalazine har visat sig i två studier på IBS
inte ge någon skillnad jämfört med placebo.
Dock var det en mycket stor placebo-effekt.
– Det verkar dock finnas en liten grupp av
patienter som svarar bra. Det är de som har
en låggradig inflammation, och vi måste leta
efter just dessa bland våra patienter, sa Hans.
När det gäller frågan om parasiter så har en
dansk studie visat en lägre förekomst vid IBS.
– Därför är det inte någon mening med
antibiotika. Dock har Rifaximin nu blivit
godkänt för IBS-D.
– Vi har idag en ganska stor arsenal av

farmakologisk behandling. Men vi måste
veta vilka symptom vi ska behandla, påpekade Magnus.
Föreläsningen avslutades med att de underströk att det är viktigt att tillhandahålla
förklaringsmodeller till patientens symptom.
Dessa kan utgöras av att de är ”ömtarmade”, att tarmen rör sig felaktigt, är känsligare för stress, kan inte göra sig av med gas
som bildas mm.
– Patienten behöver en sådan förklaring!
Tarmbakterier har en roll vid alkoholhepatit

Ingalill Friis-Liby talade om alkoholhepatit.
Inledningsvis presenterade hon journalutdrag där det vid varje besök noggrant var
antecknat vid varje konsultation att patienten missbrukade alkohol. Det blev väldigt
negativt.
– Bli mer objektiva när ni skriver, uppmanade hon.
Om man överskrider en tröskelnivå på
25-30 ram alkohol per dag så medför det
ökad risk för cirrosutveckling. Cirka 50 - 80
% av patienter med alkoholhepatit har cirros
vid debut – alltså inte alla.
– Mortaliteten för 28 dagar ligger upp till
50 %, fortsatte Ingaill.
Det föreligger en ökad risk för kvinnor
och för aktiva överkonsumenter. Ingalill
påpekade dock att de måste inte ha druckit
mycket direkt innan debuten – de kan ha
avstått i månader.
Kronisk alkoholhepatit är en neuroinflammatorisk process som ökar fibrosprogressen,
och leder till cirros i 40 % av fallen.
Patofysiologin är att CYP2E1 oxiderar till
acetaldehyd. Processen är inducerbar – dvs

Hans Törnblom

Magnus Simrén

ju mer man dricker desto bättre blir man
på detta. Acetaldehydrogenas konverterar
till acetat (inte inducerbart), vilket leder till
bildning av reaktiva oxygener med cytotoxisk
effekt av lipid-peroxidation som resulterar i
apoptos och nekros.
– Intressant är att alkohol bryter ner intestinala mukosabarriären, lipopolysaccarider
från gramnegativer tar sig då till levern via
portavenen. De binder till, och aktiverar
Kupfferceller – som resulterar i cytokinkaskad, hepatocytinflammation och mer apoptos och nekros. Tarmbakterier spelar alltså
en roll här!
Scoresystem för prognos

Det lönar sig alltid att sluta dricka, eller
åtminstone dra ner på konsumtionen.
– Därför är det viktigt att få patienten att
göra det. Om denne inte gör det – anmäl
eller remittera till beroendeklinik. Ingen
annan gör det – så ni måste, underströk Ingalill.
Biopsi är golden standard för diagnos, men
behövs inte alltid. Den bör dock alltid göras
när medikamentell behandling övervägs.
– För diagnostiken är också anamnesen
viktig – och ikterus, oproportionerligt högt
bilirubin samt inflammation.
9 poäng enligt Glasgow Alcohol Hepati14
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prednisolon 40 mg dagligen i 7 dagar. Om
Lille score då visar 0,45 eller högre, överväg
utsättning. Om Lille score ligger under 0,45,
fortsätt prednisolon till 4 veckor och trappa
sedan ner. Då kan man också överväga transplantation, antingen nu eller senare.
Alla cystor ger inte cancer

Paul Fockens och Urban Arnelo

Ingalill Friis-Liby

tis Scale (GAHS) identifierar patienter som
har dålig prognos, och därmed har att vinna
på kortisonbehandling. En studie från 2007
visade att 28-dagarsöverlevnaden var 78 %
med kortisonbehandling och 52 % utan.
Överlevnaden dag 84 var 59 % respektive
38 %.
Lille score identifierar dem som svarar på
kortison. Om patienten inte gör det, kan
behandlingen innebära en ökad risk för
patienten.

Den sista hedersföreläsningen var Frans
Bárány-föreläsningen. Det var Prof Paul
Fockens, från Holland, som talade om Pankreas-endoskopi 2015.
– Det är ett fält där det rör på sig mycket,
slog Prof Fockens fast.
Han fortsatte med att tala om pankreascystor. Prevalensen för dessa ökar med stigande ålder. Man måste dock komma ihåg
att cystor kan vara säte för cancer. Diagnostiken och övervakning sker bäst med
endoskopiskt ultraljud (EUS) och Fine
Needle Aspiration (FNA).
– Det är invasiva undersökningar som
kräver att patienten är sederad. Teknikerna
är operatör-beroende, och komplikationsriskerna är inte negligerbara. Men FNA
erbjuder en unik möjlighet att samla upp
vätska från cystan, påpekade han.
Därmed övergick Prof Fockens till att tala
om pankreascancer. En stigande mortalitet
illustrerar avsaknaden av medicinska framsteg för att behandla sjukdomen, ansåg han.
– För pankreatiska bilära neoplasier är
prognosen dålig – radikal kirurgi är inte
tillräcklig. Kanske detta är ett område för
neoadjuvant terapi? EUS-FNA är viktigt för
vävnadsdiagnostik, sa Prof Fockens.
EUS-FNA bör kompletteras med ERCPdrän. Använd en fullt täckt, självexpanderande metallstent, var hans råd.

Infektion främsta indikationen för intervention

När det gäller endoterapi för kronisk pankreatit finns det många åsikter, men lite evidens,
fortsatte Prof Fockens.
– Det lilla material som existerar pekar på
att endoskopisk terapi ska föredras framför
kirurgi för okomplicerad kronisk pankreatit.
När ska man då behandla invasivt? En
vägg av akut nekros bildas på ungefär 4
veckor, och att dränera tidigare än så är
inte att rekommendera. Det råder en trend
idag om att senarelägga och minimera invasiv behandling. En annan trend är att om
väggen av fibros inte är infekterad, så rör
man den inte.
– Den främsta indikationen för intervention är infektion. Men kom ihåg att feber
och högt CRP inte är bevis på att det är en
infektion, påminde Prof Fockens publiken.
Diagnos på infektion ställs med FNA,
blododling eller gasodling.
Nekrosektomi behöver inte alltid göras.
En studie visar att 40 % av infekterad nekros
kan upplösas med enbart drän. Nekrosektomi ska reserveras för ihållande och återkommande infektioner.
Det kan finnas många komplikationer
som kan tillstöta under eller efter endoterapi;
blödning och perforation var några som Prof
Fockens räknade upp.
I sin summering påpekade han att värdet
av screening för pankreascancer är tveksamt.
– Endoskopi vid kronisk pankreatit kan
vara värdefullt tidigt i sjukdomen. Betydelsen av EUS-guidad dränering av pankreatisk vätskeansamling är ordentlig etablerad
– men vi behöver evidens för att använda
stentar av större kaliber!

Behandlingsalgoritm

Patienter med svår alkoholhepatit har en klar
nackdel av regeln att de ska visa sig kunna
vara nyktra i 6 månader innan transplantation – de dör ofta inom 2 månader. Ingalill
Friis-Liby ansåg att alla fall är olika, och att
därför en personlig prövning behövs.
– Några fall accepteras i Sverige för transplantation idag. En fransk studie visade en
6-månaders överlevnad på 77 % för transplanterade, jämfört med 23 % för icketransplanterade. Men de som transplanterades var
en väl selekterad grupp!
Hon avslutade med att presentera en
behandlingsalgoritm: Behandla infektion,
prova med acetylcystein och nutrition med
sond. Om GAHS är över 9 – se vilka åtgärder
som kan vidtas för alkoholabstinens och ge
gastrokuriren 3 · 2015
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Han tackades för sin föreläsning av moderator Urban Arnelo.
En infektion som är tyst under lång tid

Vad behöver en gastroenterolog veta om de nya
behandlingarna för hepatit C?
Frågan utgjorde rubriken för en av de sista
föreläsningarna i Uppsala. Den gavs av Soo
Aleman, som inledde med att beskriva hepatit C (HCV).
– Sjukdomen överförs mest via blodsmitta.
170 miljoner beräknas vara smittade globalt
idag, vilket leder till 350 000 dödsfall årligen.
50 000 smittade beräknas finnas i Sverige,
en låg andel är diagnostiserade. Det beror
på att sjukdomen inte ger ifrån sig symptom förrän väldigt sent i sjukdomsförloppet,
berättade Soo.
Efter smitta spontanläker 25 %, resterande
75 % får en kronisk infektion. Av dessa får
inte 75 % leversjukdom – medan 25 %
utvecklar levercirros som i sin tur kan leda
till levercancer eller leversvikt.
– Jag tycker att gastroenterologer behöver
äga mer av handläggande och behandling av
dekompenserade HCV-infekterade patienter
i Sverige, ansåg Soo.
En revolution

Behandlingen fram till år 2013 känns redan
som rena stenåldern, fortsatte hon.
– Den bestod av interferon och varade i
48 veckor. Att ta interferon ger symtom som
påminner om att ha influensa. Lägg därtill
en låg (50 %) utläkningschans.
År 2014 kom de interferonfria läkemedlen
– sofosbuvir, simeprevir och daclatasvir. 2015
kom ytterligare en kombination av paritaprevir + ritonavir/ombitasvir/dasabuvir samt
kombinationen ledipasvir/sofosbuvir.
– De nya läkemedlen innebär en revolution – en oerhörd förbättring, sa Soo.
Hon liknade utbudet vid ett smörgåsbord,
och påpekade att när man väljer måste man
ta hänsyn till vilken genotyp av HCV patienten har, vilket fibrosstadium denne befinner
sig i, tidigare behandlingserfarenheter – och
priset på behandlingen. De nya, synnerligen
effektiva – även för de mest svårbehandlade
patienterna – och jämförelsevis biverkningsfria läkemedlen är mycket dyra.
De som inte bör behandlas

Det finns fortfarande ”problembarn”, och
först av dessa listade Soo patienter som är
drabbade av HCV genotyp 3-infektion.
– Utläkningschansen ligger på cirka 70 %
efter 3 månaders behandling. Efter 6 månaders behandling visar real-life data från cirrhospatienter på cirka 80 % utläkning.
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Behandlingen av dekompenserade patienter – målet med behandlingen av dessa är
framför allt att rädda dem med reversibel
dekompensation, fortsatte Soo.
Finns det då några dekompenserade som
vi inte ska behandla för HCV?
– Patienten får inte ha annan ko-morbiditet som innebär en förväntad kort livslängd, ej heller förväntad dålig compliance
till behandling och inte ett aktivt alkoholmissbruk. Eventuellt ska inte Child Pugh
C patienter med mer än 12 p och MELD
högre än 20 som ändå ska transplanteras,
behandlas. För dessa finns det bristfälliga
säkerhetsdata.
Vissa av läkemedlen (NS5A-hämmarna)
kan ge resistens, så det kommer nog en problematik med det, trodde hon.

Soo Aleman

De som får behandlas

Soo uppmanade alla att vid endoskopi bör
först titta efter om patienten står på HCV-behandling. Ger man midazolam till en patient
som står på viekirax kommer de att sova i tre
dagar på uppvaket efteråt...
– Koncentrationen av midazolam blir 400
gånger högre pga. ritonavir boostring!
Det höga priset på de nya läkemedlen har
inneburit att de som får behandling i nuläget
enigt nationella riktlinjer är patienter med
F3-F4 fibros, transplanterade samt de med
svåra extravaskulära manifestationer. Diskussioner om patienter med F1-F2 fibros pågår.
Soo ansåg att detta är diskriminerande.
– Dels för att de övriga som är smittade
känner sig stigmatiserade av sin HCV. Dessutom så finns de många som inte uppfyller
kriterierna, men har barn och är rädda för
att smitta dem.
Hon citerade smittskyddslagens 6:e paragraf: ”Den som bär på en allmänfarlig sjukdom
skall av behandlande läkare erbjudas den vård
och behandling som behövs för att förebygga
eller minska risken för smittspridning”.
– Remicade är det ingen som diskuterar,

trots att man ska stå på det hela livet. HCV
är botbart och ger därmed en tidsbegränsad
kostnad – vilket inte gäller för IBD, konstaterade Soo.
I framtiden trodde hon att det blir en
ännu större prispress på HCV-läkemedel,
pga. konkurrensen mellan olika behandlingsregimer. Soo såg också en minskning
av behovet för levertransplantationer för
HCV-infekterade patienter.
– Det betyder att det blir fler levrar till
andra patientgrupper, avslutade hon med
att understryka.
Per Lundblad
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Mag-Tarmfondens
stipendieutdelning 2015
y ordförande för Mag-Tarmfonden är sedan årsskiftet Hans Törnblom, som då tog över efter Henrik
Hjortswang.
– Professionen – dvs. SGF – och patienterna via Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka (RMT) arbetar tillsammans för att
stimulera till forskning via fonden, sa Hans.
Han tackade de företag som är guldgivare till fonden och kunde också berätta att
den snart, tack vare samarbetet med RMT,
kommer att få ett 90-konto.
– Då blir det ännu enklare att skänka
medel till fonden, fortsatte Hans.

han började med de fyra stipendiater som
belönats med 100 000 kr vardera:
Agneta Uusijärvi, specialistläkare, doktorand på ALB, Huddinge ”Etiologi vid
funktionella magtarmsjukdomar hos barn”.
Aldona Dlugosz överläkare Gastrocentrum
Medicin, Karolinska Universitetssjukhuset, ”Studies on eosinophilic and lymphocytic esophagitis”, Lina Lindström, ST-läkare,
med dr Gastrocentrum Medicin, Karolinska
Universitetssjukhuset samt Maria Elmberg,
överläkare, med dr, Ersta sjukhus, ”The role
of structural changes in the mucosa on the pathogenesis of colorectal cancer in patients with
inflammatory bowel disease - A Swedish populationbased case-control study.”. De kom alla
upp på scenen och fick ta emot en check på
prissumman.

4 x 100 000 kronor

3 x 200 000 kronor

År 2015 hade totalt 36 ansökningar kommit
in, och Hans tackade även den grupp som
lagt ner arbete på att ge råd för att utse vinnarna.
– I år har vi en miljon kronor att dela ut,
och det har vi fördelat på fyra stipendier på
100 000 kr, och tre på 200 000 kr, sa Hans.
Därmed började själva utdelningen, och

Sedan var det dags för de tre stipendiaterna
som belönats med 200 000 kr. För dem lästes
även en motivering till att de utsetts till stipendiemottagare upp av Hans.
Första namn var Johan Waern, ST läkare,
post-doc medicinkliniken SU/Sahlgrenska.
”Lentiviral genterapi av alfa-1-antitrypsinbrist”.

Traditionsenligt delades ett antal stipendier
ut vid en särskild programpunkt på Gastrodagarna.

N

– Johan tilldelas stipendium för ett projekt
som med elegant design utnyttjar genetisk
ingenjörskonst för att behandla en enzymdefekt vilket i förlängningen kan leda fram
till nya kliniska behandlingsmöjligheter, var
juryns motivering som Hans läste upp.
Nästa var Mats Lowen, ST-läkare, doktorand Mag-Tarmmedicinska kliniken,
Universitetssjukhuset i Linköping. ”Pathophysiological mechanisms in IBS”.
– Ges medel för ett intressant projekt som
studerar både centralnervösa mekanismer via
brain imaging och tarmrelaterade mekanismer med möjlig patofysiologisk betydelse
vid IBS, sa Hans.
Den manliga dominansen på den här
nivån bröts av Charlotte Hedin, Gastrocentrum Medicin, Karolinska Universitetssjukhuset. ”MIG-Bio STUDY: Microbiome,
Immunoglobin and Glycome Biomarkers in
IBD: Discerning pathologically significant
microbial-immune interactions in the context
of genotype.”
– Tilldelas medel för ett projekt som
utnyttjar en tvilling-kohort med IBD på ett
innovativt sätt och som innefattar delstudier som kan innebära en bättre förståelse
av tarmflorans betydelse och i framtiden

Fr.v. Agneta Uusijärvi, Aldona Dlugosz, Lina Lindström, Maria Elmberg, Johan Waern, Mats Lowen och Charlotte Hedin.
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Karouk Said

ge nya behandlingsmöjligheter, löd juryns
motivering.
Ska söka biomarkör

Charlotte fick även ge en kort muntlig presentation om vad hennes arbete ska syfta till.
– Vi måste förstå vilken del av den dys-

biotiska populationen som är viktig. Det
föreligger en högre grad av IgA-coating av
bakterier hos IBD-patienter, jämfört med
friska kontroller, sa hon.
Deras hypotes är att ökad IgA-coating av
tarmbakterier och immunglobulin glykolisering vid diagnos av IBD är potentiella
biomarkörer som kan användas att förutsäga
utvecklingen av IBD sjukdomsfenotyp, och
definierar en population av IBD-patienter
som är avsedda att kräva tidigare behandling
med biologiska läkemedel.
Charlotte avslutade med att tacka
Mag-tarmfonden för stipendiet.
Tre år senare

Ceremonin avslutades med att Karouk Said,
som fick stipendiet år 2012 kom tillbaka för
att tre år senare berätta hur arbetet med
forskningen har gått.
Syftet med hans studie var att undersöka

om upprepad cytologi och DNA-analys kan
innebära ökad diagnostisk potential när det
gäller diagnostisering av premaligna och
maligna dominanta strukturer i gallgångarna. Även om en kombination av olika
diagnostiska metoder kan öka specificitet
och sensitivitet av dessa metoder för diagnostisering av tidig CCA.
Karouk sammanfattade studiens fynd.
– Upprepad borstcytologi innebär en ökad
diagnostisk potential. FISH verkar inte förstärka borstcytologins roll i diagnostisering
av premaligna och maligna gallgångsstrukturer.
Kontrastuppladdning i gallgångsstrikturer
talar för premaligna/maligna förändringar.
Därmed var årets stipendieutdelning slut.

Per Lundblad

Funktionella mag-tarmsjukdomar och
gastrointestinala motilitetsrubbningar
Tid: 9-13 november 2015 (5 dagar).
Plats: Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.
Antal deltagare: 25 st.
Kursansvarig: Hans Törnblom, Perjohan Lindfors.
Syfte: Kursen syftar till att deltagarna självständigt ska
kunna handlägga de vanligaste kliniska problemen inom
funktionella mag-tarmstörningar och gastrointestinala
motilitetsrubbningar.
Sista anmälningsdatum:

2015-09-30 till hans.tornblom@gu.se
Kursavgift: 3 000 SEK inkl moms.
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Satellitsymposier under
Gastrodagarna
Tre satellitsymposier gavs vid sidan av det
ordinarie programmet under Gastrodagarna
i Uppsala.

E

tt personcentrerat omhändertagande
av patienter med kronisk magtarmsjukdom stod i fokus vid ett satellitsymposium sponsrat av Shire. Titeln var
Individen i centrum – personcentrerat omhändertagande av patienter med kronisk magtarmsjukdom.
Coping

Henrik Hjortswang inledde med att tala om
vad hälsa egentligen är.
– Det är ett abstrakt begrepp och beror på
vilken kultur man befinner sig i, sa Henrik.
Grovt uppdelat kan man tala om hälsa ur
två perspektiv – det ena perspektivet ligger
på sjukdom, och kallas för det biostatiska
perspektivet. Det andra om välbefinnande,
och kalas för det holistiska synsättet, fortsatte
Henrik.
Vad som avgör en individs livskvalitet
är också en individuell fråga, som är olika
mellan olika individer, påpekade han.
En person med kronisk sjukdom får en
sämre livskvalitet initialt efter debuten,
men sedan sker en nyorientering – man lär
sig hantera och acceptera sjukdomen, s.k.
coping.
– Det är detta vi kallar för response shift,
sa Henrik.

högre grad av oro, påpekade hon.
För att förbättra livskvaliteten för våra
IBD-patienter är den främsta uppgiften att
lindra symptombördan, bibehålla remission
och förhindra komplikationer, konstaterade
Katarina.
– Man måste också ge socialt stöd. Och
tillhandahålla hjälp att förstå sjukdomen
– utbildning, hjälp att hantera sjukdomen
– patient empowerment, samt hjälp att acceptera sjukdomen – via kurator eller psykolog,
sammanfattade hon.

IBD-patienter känner ofta oro

Vill leva ett normalt liv

Katarina Pihl Lesnovska talade sedan om
faktorer som påverkar den hälsorelaterade
livskvaliteten.
– En adekvat behandling är det som förbättrar livskvaliteten bäst, konstaterade hon.
De som lever i partnerskap har i allmänhet
en bättre livskvalitet i internationella undersökningar.
– Men det kan vi inte se i de skandinaviska
studierna. Vi har dock funnit att kvinnor
med Crohns sjukdom (CD) lever i större
utsträckning ensamma, fortsatte Katarina.
Patienter som lever med inflammatorisk
tarmsjukdom (IBD) känner ofta oro – för att
få cancer, för att bli opererade, få stomi eller
för att förlora kontrollen av tarmen var några
av de exempel som Katarina räknade upp.
– Kvinnor som har IBD rapporterar en

Bodil Ohlsson talade om kronisk förstoppning. Efter att ha redogjort för sekundära
orsaker till förstoppning – som man först
måste utesluta – fortsatte hon med att
beskriva flera, validerade, metoder att mäta
densamma.
Hon beskrev även VAS-skalan för psykologiskt välbefinnande och som korrelerar med
mental hälsa.
– Läkekonst – det var något vi talade om
mycket förr, men nu har det försvunnit,
fortsatte Bodil.
Hon beskrev de nya läkemedlen prukaloprid och linaklotid, och visade att de har
effekt på förstoppning och därmed också
livskvaliteten. Men ändå finns en diskrepans
mellan förbättring av symptom- score och
livskvaliteten, och varför är det så?
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Henrik Hjortswang, Bodil Ohlsson och Katarina Pihl Lesnovska.

– Fibrer och osmotiskt verkande medel
kan förvärra buksmärtor och uppspändhet
– men öka antalet tarmtömningar, förklarade
Bodil.
Hon avslutade med att presentera strategier vid misstanke om IBS och IBS-liknande
symptom vid IBD.
– Först måste en basal utredning göras. 50
% av inremitterade patienter med misstänkt
IBS hade en annan organisk diagnos. Sedan
ska man bekräfta att de har symptom, informera och lära ut coping-strategier.
Det största önskemålet dessa patienter har
är att ”leva ett normalt liv”, fortsatte hon.
– Mindfulness och KBT kan provas vid
funktionell komponent vid IBD, avslutade
Bodil.
Best practice svårt att nå

Henrik summerade sedan symposiet med att
konstatera att tarmfunktionsrubbningar och
IBD är kroniska, komplexa sjukdomar med
insjuknande i unga år.
– De har betydande påverkan på hälsa och
livskvalitet. Det övergripande målet med
vården är att ge dem bästa möjliga hälsa,
och ibland lyckas vi med det.
Det är viktigt att involvera patienten – att
inte se denne som en biologisk maskin, fortsatte Henrik.
– Säkerställ att målet nås och bibehålls –
karaktärisera problemet, bestäm målet, välj
gastrokuriren 3 · 2015

gastrokuriren 1 · 2015

21

22

gastrokuriren 1 · 2015

SATELLITSYMPOSIER GASTRODAGARNA

åtgärd och gör täta kontroller. Det finns
behandlingsmöjligheter – men det är svårt
att nå best practice, konstaterade han.
Henrik påpekade även att SWIBREG är
ett annat verktyg som man kan använda för
att följa upp sina patienter.
Förutsättningar för bästa möjliga hälsa

Välmonitorerade personer med IBD är framtiden, var titeln på ett satellitsymposium
sponsrat av Abbvie. Det handlade om möjligheter till hembaserad monitorering.
Stefan Lindgren som var moderator förklarade att han hellre använder sig av termen
långvariga sjukdomstillstånd än kronisk
sjukdom.
– Tillståndet präglas av olika faser – även
med lugn aktivitet, framhöll han.
Stefan fortsatte med att säga att vi designar
sjukvården efter dem som är sjukast. 20 % av
patienterna konsumerar 80 % av sjukvårdens
resurser.
– Bästa möjliga hälsa – förutsättningarna
för det är tillgänglighet, delaktighet och
samverkan, kontinuitet och trygghet, flexibilitet och ömsesidigt hänsynstagande. Även
ett optimalt resursutnyttjande – och detta
sistnämnda är sjukvårdens ansvar att se till,
sa Stefan.
Han fortsatte med att påpeka att mycket
av arbetet med monitorering kan patienterna
sköta själva, och då är hembaserad monitorering ett bra arbetssätt.
– Alla patienter vill inte själva monitorera,
och då får man lösa det för dem. Men det är
många som både vill och kan!
Stefan underströk också att om något
händer ska patienten veta vem man ska ta
kontakt med.
– Målsättningen är inom två dagar. De ska
inte behöva börja om från början på akuten,
sa han.
Pilotstudie pågår vid fyra kliniker

Jan Petterson från Telia Healthcare var på
plats, och var noga med att understryka att
företaget inte är ett digitalt sjukhus. Han
beskrev Telia Homecare.
– Telia Homecare är en öppen kommunikationsväg för bl.a. monitorering, förklarade
Jan.
När oljan börjar sina i bilen tänds en röd
lampa, och det kan fungera som en bra liknelse för hembaserad monitorering, förklarade Jan. Telia Homecare medicinteknik kan
erbjuda mätutrustning för vikt, blodtryck,
puls rörelse och sömn.
– Vi kan också erbjuda kalprotektintest för
IBD och formulär och skattningar för t.ex.
short health scale.
gastrokuriren 3 · 2015

Jan Petterson, Sofia Mattson och Stefan Lindgren.

Processen innebär att läkaren respektive
vården beslutar om det är aktuellt att ta in
värden från egen vård. Patienten godkänner
sedan en elektronisk fråga från vården om att
få ut en kopia på patientens egen information. All information märks upp med vilken
typ av sensor den kommer. Informationen
lämnas ut och loggas, och sjukvården tar del
av den.
Idag pågår en teknisk pilotstudie där fyra
kliniker är med, berättade Jan.
Modell för bättre vård

Sofia Mattson är en patient med Crohns
sjukdom. Hon beskrev hur sjukdomen började.
– Debuten var smygande. Det dröjde över
ett år innan jag kom i kontakt med vården.
På vårdcentralen var det 3 månaders väntetid
till gastroskopi, och sedan sju månaders väntetid till koloskopi, berättade hon.
Sofia berättade att hon opererades för förträngning, och sedan fick hon reopereras.
– Sedan dess har jag stått på infliximab
under två och ett halvt år, men nu har jag
slutat och det har gått bra, sa hon.
Stefan frågade Sofia om vad som var viktigt för henne inom sjukvården.
– Att få snabb kontakt vid behov. Jag vet
många som måste ta ledigt en halv eller en
hel dag bara för att ta prover, svarade Sofia.
Hon förklarade att delaktighet betyder
mycket för henne.
– Det är viktigt att veta vad man ska reagera på – och vad jag kan släppa. Jag ignorerade mina symptom under lång tid, så jag
litar inte på mig själv. Hemmonitorering
låter mycket bra!
Stefan avslutade med att betona att hem-

baserad monitorering inte är en modell man
genomför för att spara pengar.
– Man genomför modellen för att patienten ska få en bättre vård!
Svaret vecka 14 bättre än vecka 6

Erfarenheter ett år efter introduktionen av en
tarmselektiv integrinhämmare diskuterades
vid ett satellitsymposium som var sponsrat
av Takeda. Förändrat fokus vid IBD? var titeln
på symposiet.
Jonas Halvfarson var moderator och han
presenterade Jan Marsal som redogjorde för
principerna för homing molekyler.
– Det är många steg som måste stämma för
att cytokiner ska kunna ta sig ut i vävnaden,
och vedolizumab hämmar den processen,
sa Jan.
Fördröjd verkan kan förklaras av verkningsmekanismen – som blockerar rekryteringen av nya celler. De som redan finns där
påverkas inte.
Studierna GEMINI I och II visar att svaret
vecka 14 är bättre än svaret vecka 6.
Dessutom visar det sig, om man bryter ut
de patienter som tidigare misslyckats med
anti-TNF behandling, att en väsentlig andel
även av dessa får en klinisk förbättring.
Data efter 104 veckors behandling är stabila, och talar för en kvarstående effekt om
man fortsätter att behandla.
Hur går det för de som switchar?

Charlotte Höög presenterade ett patientfall,
en man född 1995 med Crohns sjukdom.
Han har behandlats med 5-ASA, kortikosteroider och tiopurin och stod våren 2012
infliximab 5 mg/kg var 8:e vecka. Då söker
han för ett skov, och med hjälp av mento23
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meter fick åhörarna välja vad de ansåg man
skulle göra nu.
De flesta röstade för att täta intervallerna
med infliximab, på andra plats kom alternativet byta till annan TNF-hämmare.
Jonas frågade Jan hur det går för dem som
byter anti-TNF – s.k. ”switchar”.
– 43 % av dessa kommer i remission. För
dem som switchar till ett tredje preparat
kommer 36 % i remission. Man kan konstatera loss of response hos 5 - 15 % av dessa
patienter årligen, svarade Jan.
Charlotte återvände till sitt patientfall, och
det visade sig att de hade ökat dosen infliximab till 10 mg per kg var 8:e vecka. Våren
2014 sattes läkemedlet ut, och patienten fick
injektion metrotrexat 25 mg per vecka, men
planering att lägga till adalimumab.
Data på de första 100 patienterna

Eftersom patienten mådde bra, ville han
inte ändra sin medicinering. Man avvaktade därför adalimumab. Dock uppträdde
ett skov i december och kortikosteroider fick
sättas in. Koloskopi visar mild inflammation.
Nu satte man in vedolizumab, och efter 10
veckor i mars 2015 var patienten symptomfri,
vilket han även var i maj.
Efter ytterligare en fallpresentation visade
Jonas data från SWIBREG på de första 100
patienterna som behandlats med vedolizumab.
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– Än så länge täcker data ganska kort tid
(11 - 32 veckor) av naturliga skäl. Men man
ser att av patienterna – som samtliga haft
minst en anti-TNF tidigare – så har majoriteten haft en klinisk effekt. 15 av dessa 100
har slutat med behandlingen - 9 pga. inadekvat respons, och 6 pga. intolerans, berättade
Jonas.
Han avslutade med att presentera kommande studien SVEAH – en Svensk observationsstudie på Vedolizumab för utvärdering

av klinisk Effekt samt Användandet av
Hälso- och sjukvårdens resurser hos patienter med IBD.
– Målsättningen är att studera klinisk
effekt och hälsoekonomiska aspekter av
behandling med vedolizumab i klinisk
praxis, förklarade Jonas.

Per Lundblad
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Reflektion från Gastrodagarna
På läkarutbildningen på Karolinska Institutet kan man den sista terminen innan läkarexamen välja en 7.5 hp fördjupningskurs i buksymptom ”Akut och kronisk gastrointestinal
smärta och blödning, en integrerad kurs i klinisk medicin och kirurgi”. Som en del av
kursen passar vi på att med hjälp av stöd från SGF delta i Gastrodagarna.

S

tudenterna redovisar efter kongressen ett sammandrag av valda föredrag vid en
session för läkare i Stockholm vilket är av stort värde. I juni 2015 kommer dessa
väl förberedda läkare att dyka upp på era sjukhus från Hudiksvall till Helsingborg.
Håll utkik! Från kursledningens sida vill jag tacka SGF för detta utmärkta lärotillfälle.
Nedan följer studenternas tack i form av en krönika över deras intryck.
Ann-Sofie Backman

specialist i Gastroenterologi och hepatologi, Gastrocentrum
Karolinska universitetssjukhuset

Så var då dagen kommen, timmen slagen.
Fjorton vibrerande själar skulle få möjlighet
att åka på sin första medicinska konferens.
Stämningen var minst sagt laddad. Ända
sedan det uppdagades att just denna kurs
innebär en tre dagars vistelse på gastrodagarna har det varit något av en snackis och
föremål för avundsjuka bland de kursare som
haft den dåliga smaken att välja att fördjupa
sig inom något annat ämne än gastroenterologi.

bord av den senaste kunskapen inom såväl
gastromedicin som kirurgi, och botaniserade
bland olika utställares montrar späckade med
det senaste inom läkemedelsbehandling,
provtagning och medicinteknisk apparatur.
Då flera föreläsningar pågick parallellt gick
det naturligtvis inte att bevittna samtliga.
Presentationerna höll genomgående hög
klass och vi har valt att sammanfatta våra

reflektioner kring två av dessa i diktform
nedan. Värt att beakta är att de på intet sätt
är avsedda för kliniskt bruk och är skrivna
med glimten i ögat.
Torsdagens bal på Uppsala slott beskrivs
nog bäst som en succé. Även här var inramningen fantastisk. Middagen intogs i rikssalen under ledning av den exceptionellt
rappkäftade toastmastern Jacke Sjödin, som
med den äran skämtade, rimmade och sjöng
om i princip allt som inryms i en buk. Skeendet efter middagen är omöjligt att skildra
i text, vilket säkert delvis kan förklaras av
en viss medvetandegrumling allt efter att
kvällen fortlöpte. En reflektion från dagen
efter är dock att den främsta diskussionen i
salen efter Inga-Lill Friis fina föreläsning om
alkoholhepatit var den om rekommenderade
gränsvärden för riskbruk av alkohol.
Vi vill ta tillfället i akt att tacka SGF för
det generösa stipendium som gett oss studenter möjlighet att besöka Gastrodagarna
2015. De kliniskt givande föreläsningarna,
det inspirerande interprofessionella samarbetet och inte minst det trevliga sällskapet ger
oss en flygande start på vår blivande karriär.
Vi känner oss stärkta i vårt kommande

”Bland kloka medicinare,
skickliga skopister och
sond-ekvilibrister” *

R

esan tog sin början tidigt på onsdagen, på Stockholms centralstation. Tågbiljetter delades ut, kaffe
inhandlades i mängder efter en natts orolig
sömn, och snacket gick vitt och brett. Förväntningarna var stora, förhoppningarna
många, farhågorna vissa. Vad karaktäriserar
egentligen en gastroenterolog? Erfarenheter
från kliniken berättar en historia om handlingskraftiga intermedicinare med biologiska
läkemedel i ena handen och gastroskopet i
den andra.
Men hur ter de sig i flock? I efterhand kan
vi konstatera att de sömnlösa nätterna var
helt i onödan, och kurskamraternas avundsjuka helt befogad.
Årets gastrodagar hölls i Uppsala Konsert
& Kongress fantastiska lokaler, belägna mitt
i centrala Uppsala. Vi bjöds på ett smörgåsgastrokuriren 3 · 2015

På bilden finns förutom Ann,Sofie Backman, Charlotte Hedin och sektionschef för IBD/Motilitete
Gastrocentrum, Karolinska universitetssjukhuset studenterna: Oscar Eriksson, Cecilia Fredriksson,
Susanna Gustafsson Sanchez, Mats Hurtig, Karl Knoph, Lisa Landemar, Saga Persson, Anna Stjernlöf,
Carl Svanström, Alan Alwan, Eva Akay, Joline Asp, Magnus Bergkvist, Andreas Brynolf
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uppdrag att ta hand om ”era” patienter under
alla sena nätter på akuten den närmsta framtiden. Vi vill naturligtvis även tacka Ann-Sofie Backman, Charlotte Hedin, Stephan
Haas och Francesca Bresso som är ansvariga
för den kurs vi läser.

Carl Svanström och Andreas Brynolf

Fekal mikrobiotisk transplantation Peter Benno, Torbjörn Norén & Robert
Jan Brummer

Leverencephalopati, diagnostik och
behandling - Staffan Wahlin & Frank V
Shiodt

Som läkarstudent har man det hårt
Att leva på nudlar är både tråkig och svårt
För att bättra finansen och kunna leva en bit
Hoppas vi framöver kunna donera vår skit
För stackare med Clostridier är diarrerna
många
Och väntelistorna för proffsdonation allt för
långa
Efter denna föreläsning ter det sig klart
Att även studentskit kan vara användbart
När ryktet om fördelarna bivit med sprittt
Dags att starta business - ”gör det själv kit”
Bostadsbristen för studenter kan vi då
glömma bort
Toaletterna ersätts med ett uppsamlingskärl
av någon sort

Om en patient plötsligt bilr knäpp
Får du det inte lätt
Hjärnblödning, infektion eller encefalopati?
Det blir din uppgift att rota i
Ofta får man utreda och behandla orsaker
gånger flera
CT-skalle, antibiotika och inte minst laxera
Med det finns ändå en viss chans
Att patienten snart igen hamnar ur balans
Möjlighet finns att följa upp efter dansk
modell
Med frekventa besök hos en syster som är
snäll
Compliance är sådär men bra för de som
kommer dit
Då lever de längre, tränar med och dricker
mindre sprit.

Läkarstudenter termin 11
Karolinska Institutet
*Citat delvis stulet från Torbjörn Norén,
som föreläste under gastrodagarna.
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RESESTIPENDIER SGF

Resestipendier Svensk
Gastroenterologisk Förening SGF

SGF utlyser stipendier till Kongressresor under 2015 och 2016

Härmed ledigförklaras stipendier från
SGF. Stipendierna är avsedda för resor
till vetenskapliga kongresser inom
verksamhetsområdet och på som mest
12 000:-.
Vem kan söka?

Aktiv medlem i Svensk Gastroenterologisk Förening SGF.
Ansökningsförfarande

Skriftlig ansökan på högst en A4-sida
med planerad kongressresa, målsättning med resan och kostnadskalkyl
av den planerade resan. Till ansökan
bifogas ett kort CV inklusive medlemsnummer i SGF på högst en A4-sida.
Utdelning

Beslut tas löpande i samband med
SGFs ordinarie styrelsemöte. Sökande
meddelas mailledes.
Stipendiet utbetalas mot insänd
reseräkning med verifikationer. SGF
emotser en kort reseberättelse av stipendiaten
Ansökan

Ansökan skall skickas med e-post till
SGFs vetenskapliga sekreterare Björn
Lindkvist på adressen:
bjorn.lindkvist@vgregion.se
Välkommen med din ansökan!
Styrelsen SGF

gastrokuriren 3 · 2015
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Autoimmune pancreatitis new kid on the block
Det finns sedan några år en ny sjukdomsentitet inom pankreatologin med stor betydelse för hela gastroenterologiområdet och
internmedicinen. Det handlar om autoimmun pankreatit, en inflammatorisk sjukdom,
som framförallt manifesterar sig i bukspottkörteln. Autoimmun pancreatit, AIP, är en
mycket sällsynt sjukdom, men är trots det
viktig att känna till, eftersom den inte sällan
blir felbehandlad och därmed utsätts patienten för påtagliga risker.

V

i beskriver här sjukdomen och berättar om aktuella diagnostiska kriterier, indelning, och terapi.
Hittills finns fler publikationer angående
autoimmun pankreatit än antal rapporterade
patienter. Det återspeglar det stora intresse
för AIP som komplement till spektrat av
möjliga sjukdomar i bukspottkörteln.
Definition och klassifikation

Autoimmun pankreatit är en distinkt form
av pankreatit som kännetecknas kliniskt av
frekvent presentation med obstruktiv gulsot
med eller utan en bukspottkörtelmassa,
histologiskt av en lymphoplasmacytisk infiltration och fibros och terapeutiskt genom en
dramatisk respons på steroider [1]. Det finns
två olika subtyper som är definierade, båda
histologiskt och kliniskt.
Typ 1 är associerad med förhöjda serum-

värden av IgG4 och på histologiska snitt
kan man se att det är IgG4-positva celler
som infiltrerar i pankreas [2]. Dessutom har
AIP typ 1-patienter extrapankreatiska manifestationer av IgG-relaterad sjukdom, som
förstorade tår- och spottkörtlar, hosta och
dyspné som tecken på generell ”IgG4-sjukdom.” Den mest frekventa extrapankreatiska manifestationen är immun-associerad
kolangit (AIC). Från en samlad ”IgG4-sjukdomssynpunkt” är de organ som vanligast
är involverade: pankreas (91 %), lever och
gallvägar (58 %), diffus lymfadenopati (43
%), spottkörtlar (19 %) och njurar (11 %) [3].
Typ 2 är mycket mer sällsynt, cirka en
femtedel av patienterna med autoimmun
pankreatit (gäller även i Sverige) och har
visserligen många karaktäristika gemensamt
med typ 1-patienterna, men också några särdrag. Patienterna är yngre och sjukdomen är
lika vanlig bland kvinnor som hos män. En
viktig skillnad är att medan typ 1-patienterna
har signifikant förhöjning av IgG4 i serum
i två tredjedelar av fallen (och nästan 100%
i immunhistologi) har typ 2-patienterna
det i mindre än 10 procent av fallen, vilket
innebär att avsaknad av IgG4-förhöjning är
det normala för denna patientgrupp. Medan
typ 1-patienterna oftast har andra sjukdomar
med autoimmuna förtecken är typ 2-patienterna nästan enbart associerade med inflam-

		TYP 1		TYP 2
KÖN		

Män > 60%

Kvinnor >50%

Medelålder

62 år		

ca 40 år

S-IgG/IgG4

Förhöjt		

Sällan högt

Immunohistokemi Uttalad infilt av
		
IgG4 pos. celler
				

Sparsam/avsaknad
infilt av IgG4 pos celler

Histologi		

Rikligt med GELs

Avsaknad av GELs

Organ involvment Immun-associierad Nej
		kolangit (IAC);
		
Spottkörtlar, DM, RPF,
		Thyreodit,nefrit
IBD		

I stort sett ingen

Ca 20%, UC>CD

Epidemiologi

Vanligast i Asien

Vanliger i USA och Europa

Relaps		

I ca 30 %		

Mera sällan

Tabell 1: Karakteristika av autoimmune pankreatit (AIP), typ 1 och typ 2 (från ref. 4)
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matoriska tarmsjukdomar, speciellt Morbus
Crohn. Ikterus är ovanligt vid typ 2 och efter
en kortisonkur ser man nästan aldrig recidiv
[3-5].Bakgrund och epidemiologi
Sjukdomen beskrevs första gången av
Sarles från Marseilles redan 1961, dock utan
att han kunde förstå sammanhangen [6].
Namnet ”autoimmun pankreatit (AIP)” gavs
av Japanen Yoshida 1995 [7], och under en
lång tid kom nästan alla vetenskapliga rapporter om AIP från Ostasien. Det innebär
att det är fortfarande är en ”ny” sjukdom
ur klinisk och vetenskaplig synvinkel och
att det fortfarande kommer ny information
som kan spela roll för både diagnostik och
behandling.
I tidigare litteratur finns sjukdomen beskriven under en lång rad olika namn, varav
”lymphoplasmacytic sclerosing pancreatitis”
och ”non-alcoholic duct destructive chronic
pancreatitis” är de vanligaste. Frekvens måste
ses i förhållande till sammanhang[8]: i en
patientgrupp med akut pankreatit kan kan
AIP svara för ≈10, Samma frekvens återfinns i patientgrupper med misstänkt kronisk pankreatit. Hos barn och ungdomar
kan frekvensen vara 20 % – åtminstone i de
patientgrupper vi följer. [9].
Ett annat sätt att kvanitifiera förekomsten är att rapportera att i 1-3 procent av alla
kirurgiska resektioner av bukspottkörteln
(”Whipple” eller svansresektion) blir slutdiagnosen autoimmun pankreatit, vilket
innebär att man felbedömer denna speciella
form av pankreatit som en malign tumör i
cirka 5 fall per år i Sverige. Det gäller särskild
AIP typ 1 [8].
AIP är i och för sig en benign sjukdom.
Det bör inte förekomma någon mortalitet
vid autoimmun pankreatit, oberoende av
om diagnosen har ställts med eller utan
operation.
Vi har 36 patienter med konfirmerad
autoimmun pankreatit vid Gastrocentrum
vid Karolinska Universitetssjukhuset, en
enhet med speciellt intresse och kunskap
avseende pankreassjukdomer. Man kan
sannolikt förvänta sig 25-40 nya fall per år
i Sverige om man söker aktivt efter sjukdomen – hittills har dock väsentligt färre fall
påvisats. Den enda epidemiologisk studien
från Japan visar en incidens på 1/100.000 och
31
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prevalens på 2,2 [10].
Etiologi och patogenes

Etiologin till den autoimmuna pankreatiten – liksom vid andra autoimmuna sjukdomar – är okänd. Det är dock av betydande
intresse att en stor del av de insjuknade även
har andra manifestationer av autoimmunitet I AIP typ 1, exempelvis i lever (hepatit),
gallvägar (cholangit), spottkörtlar, tjocktarm
(ulcerös colit), njurar, lungor, artärer, retroperitoneum etc. Förekomsten av en eller
flera andra autoimmuna sjukdomar hos
samma patient stärker sannolikheten för
diagnossättande av autoimmun pankreatit.
Det finns i litteraturen en benämning av
IgG-associerade sjukdomar, vilka alla har
en ökad aktivitet av celler som producerar
immunglobulin G och särskilt immunglobulin G4 [3]. Histopatologi suggererar en
exobiotisk komponent, men vi kunde inte
påvisa Helicobacter pylori [11] i pankreas
trots en “molekylär mimicry” mellan H.
pylori och pancreas ubiquitin ligas [12].
Precis som i samband med andra autoimmuna sjukdomar finns flera speciella
autoantikroppar mot olika pankreatiska
autoantigener, båda mot duktaler (lactoferrin, karboanhydras typ II [13]) och azinärer
molekyler (SPINK1 [14, 15], trypsinogener
[14], ubiquitin ligas [12]).
Klinisk bild

Det finns inga tidigsymptom som kan leda
tankarna till autoimmun pankreatit. Pankreas har ju inte någon innervation som kan
ge upphov till information om körtelns tillstånd, utan det är först då körteln svullnat så
att den trycker på nerver, gallgång, ventrikel,
colon eller stora blodkärl som patienten får
symptom. Däremot finns typiska kliniska
profiler som man kan associera med AIP typ
1 eller typ 2.
I AIP typ 1 är det exemplevis en vuxen
man som insjuknar, oftast 40 år eller äldre,
men sällan någon riktigt gammal person.
Endast cirka en fjärdedel av de insjuknade
är kvinnor. Det vanligaste symptomet är
mekaniskt orsakad gulsot, det vill säga att
en inflammatorisk pankreashuvudtumör
trycker på choledocus eller att choledocusväggen i sig förtjockats. Denna typ av
kolestatisk ikterus gör naturligtvis inte ont,
men röntgen och ultraljud kan visa dilaterade gallvägar suprapankreatiskt och blodprover visar förhöjt bilirubin, något förhöt
ALAT (och något mindre högt ASAT) samt
förhöjda gamma-GT och alkaliska fosfataser.
Patienterna kan ha obehagskänsla i buken,
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men sällan direkt smärta och sällan ont vid
bukpalpation. Nydebuterad diabetes är vanligt och ses i synnerhet hos de något äldre.
Diarré är ovanligt och kan då tillskrivas
exokrin pankreasinsufficiens. Man bör söka
efter extrapankreatiska manifestationer av
igG-relaterad sjukdom som IAC eller IBD
som en manifestation av systemisk IgG-sjukdom, som kan förekomma hos upp till två
tredjedelar av alla patienter [8].. I den största
internationella serien av AIP-patienter har 50
% OOI [8]. Av dessa kommer en tredjedel
att utveckla recidiv. Det är värt att notera att
det huvudsakligen är cholangitis (IAC) och
inte själva pankreatitisen som är det återkommande symptomet. [8].
En patient med AIP typ 2 är mycket mer
sällsynt. AIP typ 2-patienterna utgör cirka
en femtedel av patienterna med autoimmun
pankreatit [8], och har visserligen många
karaktäristika gemensamt med typ 1-patienterna, men också några särdrag. Således är typ
2-patienterna yngre. och de uppvisar sällan
IgG4 förhöjning (drygt 20%)[8]. Medan
AIP typ 1-patienterna oftast har flertal OOI
är AIP typ 2 nästan enbart associerad med
inflammatoriska tarmsjukdomar. Ikterus är
ovanligt vid typ 2 och efter en kortisonkur
ser man nästan aldrig recidiv [5].
Diagnos

Efter en period av motsägelsefulla och förvirrande diagnostiska kriterier träffades en
grupp experter för att komma överens om
hur AIP ska diagnosticieras. Resultatet,
”International Consensus on Diagnostic Criteria in Autoimmune Pancreatitis (ICDC),
beskriver konsensus såväl när det gäller patologi [2] och klinik [1] som när det handlar
om terapi [8] och uppföljning av patienter
[5].
Den diagnostiska algoritmen [1] presenteras och förklaras: det finns två grundläggande
kategorier i båda typerna av AIP: säkert
(“definitive”) AIP eller sannolikt (“probable”) AIP. Indelning sker enligt nivå 1- och
nivå 2- kriterier. Histologi spelar stor roll i
detta men också serum IgG4 [1] (Tabeller 1 –
4). Kriterier är i båda fall radiologi (Imaging;
(separat i parenchym ”P” och gång [”duct” –
D]), serologi (S – IgG4), OOI och histologi
(H). Man kan även använda så kallad steroid
trial (Rt – response to therapy) under en tvåveckorsperiod, men då måste man säkerställa
att patienten följs upp tydligt och noggrant.
Där finns också en kategori där man inte
kan påvisa tillräckligt många kriterier för att
etablera diagnos (”AIP not otherwise specified”). Det får man bara göra om det finns

typisk bild i pankreasgången och steroid
respons [1]. Det leder till två olika algoritmer
som beskriver hur man kan diagnosticera
AIP (Fig. 1 & 2). Radiologi och histologi
är nyckeln. Att ställa diagnos med ICDC
kriterier har en hög sensitivitet (98%) och
specifitet (100%) [16].
Differentialdiagnos

De typiska patienten med AIP typ 1 –
pankreashuvudtumör, smärtfri obstruktiv
gulskot, nyligen diastogniserad diabetes
mellitus – pekar starkt mot pankreascancer,
en synnerligen allvarlig differentialdiagnos.
Skälet till att även icke-specialister skall
känna till denna ovanliga sjukdom är just
differentialdiagnostiken. Innan den autoimmuna pankreatiten blev mer känd i Sverige
– och utomlands – tolkades tillståndet så
gott som alltid som en resektabel pankreascancer, vilket i sin tur ledde till laparotomi och resektion. Detta är helt onödigt
vid autoimmun pankreatit och innebär dels
en betydande operationsrisk, dels att man
åsamkar patienten resttillstånd av operationen i onödan.
Fortfarande kan man inte avskriva diagnosen pankreascancer i alla fall av autoimmun pankreatit, men i nästan alla fall är 2-3
veckors fördröjning genom en kortisonkur
inte en farlig operationsfördröjning. I tveksamma fall kan då patienten förberedas för
operation under kortisonkuren för att sedan
inhibera ingreppet om patienten svarat väl
på medicineringen. Det finns sällan förkalkningar i pankreas hos patienter med AIP [17].
Om det förekommer förkalkningar kan AIP
misstolkas som vanlig kronisk pankreatit.
Det kan också hända att en patient med
AIP röker och dricker, men det är mycket
ovanligt. [8].
Terapi

En del patienter behöver ingen speciellt
terapi: sammanlagt ca. 10% [5], hos oss ca.
30% [18]. Fortfarande är dessa sjukdomar så
sällsynta att de bör behandlas av specialister.
Konsensus är en kortisonkur, initial 40-60
mg prednisolon per dag med nedtrappning
efter 4 veckor, därefter varje vecka/ minus 10
mg [5]. Respons på den första kortisonterapin är nästan 100% [5].
Det finns en annan tradition när det gäller
hur man trappar ner och avslutar steroidbehandling i Asien jämfört med Europa. I
Asien fortsätter patienterna på en underhållsterapi med låga doser, medan vi i Europa har
vana att trappa ned helt för att bli steroidfri
i samband med regression.
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Alternativen till kortison är annan immunsupprimerande behandling, varvid azatioprin är ett förstahandsval [5].
Endokrin insufficiens (diabetes mellitus)
och exokrin insufficiens behandlas enligt
standardriktlinjer. I båda fallen kan förbättring ske med steroidterapi [5].
De patienter som utvecklar ikterus
behandlas vanligtvis med stentning [19].
Eftersom den antiinflammatoriska effekten
av kortison oftast är dramatisk kan man i
flertalet fall vänta med stentning tills man
sett effekten av kortisonet. Om kortisoneffekten är tveksam bör patienten får en
koledocusstent som dock skall tas bort så
snart pankreasvullnaden hävts. Långtidsbehandling med stent skall inte behövas [19].

Autoimmun pankreatit, IgG4, Kronisk
bukspottkörtelinflammation, Duct centric
pancreatitis, Lymphoplasmocytic sclerosing
pancreatitis
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TRANSABDOMINELLT TARMULTRALJUD
FÖR GASTROENTEROLOGER
TERAPIINRIKTAD UTBILDNING
Tid: 10–11 november 2015
Plats: GEA, Blå Stråket 3, 4 vån på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg
Max antal deltagare: 12 st
Kursledare: Docent, överläkare Riadh Sadik och överläkare Gabriele Wurm Johansson
Syfte: För femte året i rad anordnar SU/Sahlgrenska en terapiinriktad utbildning i transabdominellt tarmultraljud
tillsammans med AbbVie under två dagar som vänder sig till ST-läkare och specialister inom gastroenterologi.
Kursen belyser baskunskap i transabdominellt tarmultraljud och varvar teori med praktik i form av föreläsningar och
handledarledda övningar i grupper om fyra. Övningarna syftar till att upptäcka, bedöma och skilja på patologiska
förändringar vid inflammatorisk tarmsjukdom, såsom bedömning av tarmväggen samt mätning av blodflödet. Under
dag 1 utförs övningarna på övriga kursdeltagare och under dag 2 på patienter. (Möjlighet finns att dela upp gruppen
efter eventuell tidigare erfarenhet.)
Sista anmälningsdag: 16 oktober 2015.
För ytterligare information och anmälan kontakta: gunilla.forsberg@abbvie.com

SEHUG150208

Kostnader: Utbildningen är kostnadsfri. Resa och boende betalas av deltagaren själv.
Välkommen!
Riadh Sadik, SU Sahlgrenska Göteborg, Gabriele Wurm Johansson, SUS Malmö och Jonna Braams, AbbVie
Inbjudan med anmälningsblankett kommer att skickas ut till huvudmän på gastrokliniker samt till läkemedelskommittéer.

AbbVie AB, Box 1523, 171 29 Solna.
Tel: 08-684 446 00. www.abbvie.se

UTBILDNING FÖR ATT FÖRSTÄRKA IBD-TEAMET
TERAPIINRIKTAD UTBILDNING
Tid: 1–2 oktober 2015
Plats: Scandic Grand Central, Kungsgatan 70, Stockholm
Föreläsare: Susanna Jäghult, IBD-sjuksköterska, Danderyds sjukhus, Katarina Pihl Lesnovska, IBD-sjuksköterska,
Linköpings Universitetssjukhus, Margareta Danelius, Gastroenterolog, Ersta diakoni, Michael Eberhardson, Gastroenterolog, Karolinska Universitetssjukhuset, Kenth Hultqvist, Inspiratör och fd förbundskapten i bandy
Syfte och mål: Att inspirera och ge verktyg till IBD-team att, inom givna förutsättningar, förbättra och effektivisera
sitt omhändertagande av IBD-patienter genom ett personcentrerat teamarbete. Efter utbildningen kommer teamet
att ha utvecklat en åtgärdsplan att arbeta utifrån, i vilken olika åtgärder har identifierats som kommer att förbättra
och effektivisera arbetet i teamet och därmed leda till en förbättring av omhändertagande av IBD-patienter.
Målgrupp: Kursen är avsedd för gastroenterologer, sjuksköterskor och andra medlemmar i IBD-teamet som
exempelvis kirurg, dietist, stomiterapeut, patolog och radiolog. Minimikrav för deltagande team är en läkare och en
sjuksköterska. Vi fokuserar på IBD-teamet, men verktygen kan appliceras på alla typer av vårdteam.
Sista anmälningsdag: 1 september 2015. Notera att antalet platser är begränsade, principen är först till kvarn.
För ytterligare information och anmälan kontakta: gunilla.forsberg@abbvie.com. Vid frågor kring arrangemanget
är du välkommen att kontakta: Cecilia Jädert, 0720-77 00 81, cecilia.jadert@abbvie.com.

SEHUG150207

Kostnader: Utbildningen är kostnadsfri. Resa och boende betalas av deltagaren själv.
Välkommen!
Susanna Jäghult, Danderyds sjukhus, Katarina Pihl Lesnovska, Linköpings Universitetssjukhus, Margareta Danelius,
Ersta diakoni och Cecilia Jädert, AbbVie
Inbjudan med anmälningsblankett kommer att skickas ut till huvudmän på gastrokliniker samt till läkemedelskommittéer.

AbbVie AB, Box 1523, 171 29 Solna. Tel: 08-684 446 00. www.abbvie.se
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KURSER SGF
SGF´s STYRELSE 2015

Kurs i basal endoskopi
Tid
9–13 november 2015
Plats
Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Marie Carlson
Ordförande
Sekt. för Gastroent. och Hep.
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala
Tel 018-611 42 49
marie.carlson@akademiska.se

Hans Strid

Antal deltagare
16 stycken

Vice ordförande
Gastrosektionen,medicinkliniken
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
hans.strid@vgregion.se

Kursarrangör
SGF i samarbete med Endoskopienheten i Malmö

Björn Lindkvist

Kursansvarig
Ervin Toth och Gabriele Wurm Johansson
Syfte
Kursen riktar sig till ST-läkare som är i starten av sin endoskopiska utbildning.
Deltagarna får introduktion till gastrointestinal endoskopi. Kursprogrammet
innehåller både teoretisk och praktisk utbildning, inkl. simulatorträning och
live-demonstrationer.
Sista anmälningsdatum
2015-09-30 till ervin.toth@med.lu.se
Kursavgift
4 000 SEK inkl moms

Basal utbildning i abdominellt ultraljud
för gastroenterologer, kirurger och
ultraljudsintresserade kollegor
Tid
14-16 oktober 2015
Plats
Skånes Universitetssjukhus Malmö
Antal deltagare
16 stycken
Kursansvarig
Gabriele Wurm Johansson

Vetenskaplig sekreterare
Medicinmottagningen
Blå stråket 5
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
bjorn.lindkvist@vgregion.se

Jonas Bengtsson
Kassör
Kirurg kliniken
SU/Östra
416 85 Göteborg
031-343 52 48
jonas.l.bengtsson@vgregion.se

Stergios Kechagias
Hepatologiansvarig
Mag- tarmmedicinska kliniken
Universitetssjukhuset
i Linköping
581 85 Linköping
stergios.kechagias@lio.se

Marjo Kapraali
Facklig sekreterare
Karolinska US, Huddinge
141 86 Stockholm
08-585 800 00
marjo.kapraali@karolinska.se

Gabriele Wurm
Johansson
Endoskopiansvarig
Department of Clinical Sciences
Endoskopienheten, Skånes universitetssjukhus, 205 02 Malmö.
gabriele.wurmjohansson@ki.se

Ulrik Lindforss

Syfte
Kursen riktar sig till blivande gastroenterologer och kirurger och även till ultraljudsintresserade kollegor av andra specialiteter som önskar basala kunskaper och
färdigheter i abdominellt ultraljud. Den teoretiska delen avhandlar grundläggande
kunskaper om ultraljudsfysik och organrelaterade föreläsningar med möjlighet för
frågor och diskussion. Mer än hälften av kursen består av praktiska övningar som
kommer att ske i små grupper.

Redaktör
Gastrocentrum Kirurgi
Karolinska Universitetssjukhuset
141 86 Huddinge
08-585 800 00
ulrik.lindforss@ki.se

Sista anmälningsdatum
2015-08-31 till gabriele.wurmjohansson@skane.se

ST-läkare, doctorand
Medicinmottagningen
Blå stråket 5, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset,
413 45 Göteborg
info@syg.se

Kursavgift
4500 SEK inkl. moms.
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SVERIGES YNGRE GASTROENTEROLOGER
SYG´s STYRELSE 2015

Bäste SYG-medlem
Vi har nått sista SYG- krönikan innan semestertiden och vi har precis landat efter några
riktigt intressanta och händelserika Gastrodagar i Uppsala!

G

astrodagarna i Uppsala startade
med en post- graduatekurs om portal- hypertension där bl.a. överläkare Antti Oksanen höll riktigt intressanta
föreläsningar. Lite ont om oss yngre kollegor,
men det kan nog bättras till nästa år!
Rekommenderar verkligen att ta chansen
att om man ändå planerar att gå på Gastrodagarna att även gå på post- graduatekurs
dessförinnan.
Gastrodagarna var annars väldigt välorganiserad med konsert- och kongress centret
i god närhet till centralstation och hotell.
Likaså var de utvalda ämnena intressanta för
de flesta involverade, vare sig man var gastroenterolog, kirurg, eller sköterska.
SYG- lunch och after-gastrodag

Vi i SYG kunde hålla en trevlig After- Work,
ett event som vi gärna ser som tradition på
Gastrodagarna framöver. Det var ett ypperligt tillfälle att dela erfarenheter och få sig en
bild av hur det är i resten av Gastrosverige.
Under torsdagen så höll SYG sin sedvanliga SYG- lunch, Hannes Hagström höll ett
spännande och interaktivt case om droginducerad multiorgansvikt, där MARS bl.a.
användes.
Årsmötet

Under vårt årsmöte blev de föreslagna ändringarna i stadgarna genomröstade, så nu
har vi en vice- ordförande som blev Ghazaleh Mohammadian, och en ny kassör, Axel
Josefsson. Vi har även utökat styrelseplatserna och vi har nu stadgar på mandatperioder för styrelsen. Vi kan därför välkomna
Ernesto, Iréne, Tanja och Daniel som nya
styrelsemedlemmar! Riktigt kul att få fler
kollegor med i styrelsen och då även ifrån
mindre orter, då det tidigare har varit dominerat ifrån universitetssjukhusen.
Under årsmötet redogjordes det tidigare
verksamhetsåret 2014/2015 där vi bl.a. har
fått en ny logga, en utökad spalt i Gastrokuriren, ett nyhetsbrev varje månad och
en facebookgrupp. Vi har även följt utvecklingen av common trunk i den nya GastroST tjänsten som trädde i kraft maj 2015.
gastrokuriren 3 · 2015

Detta i samråd med socialstyrelsen och
andra internmedicinska specialiteter och
fortsatta förhandlingar planeras till hösten,
då om målsättningar etc. I endoskopiutskottet, där vi har SYG- representanter, fortsätter arbetet för fullt med utformandet av en
basal- och nationell endoskopiutbildning.
Vi har även informerat angående den nya
Europiska Gastroexamen som hölls i april
2015, tyvärr var det inga svenska ST- läkare
anmälda.
”Nåja, vad är väl en bal på slottet?”

På Uppsala slott har inte bara Sturemorden
och Drottning Kristinas abdikering inträffat,
utan även Gastrodagarnas sedvanliga storfest.
Där intog hundratals gastrovänner middag
och sedan fyllde de dansgolvet… Som ögonvittne kan jag bekräfta att gastroenterologer
har bra dance- moves, så träna nu inför festen
på Gastrodagarna 2016, som då kommer att
hållas på vackra Gotland, Visby!
I detta nummer kommer vår vice ordförande Ghazaleh rapportera om DDW
i Washington och om Young Investigator
Meeting i Wien organiserat av UEG.
Annars vill vi i SYG- styrelsen önska er alla
en riktigt trevlig sommar och semester, så ses
vi till hösten 2015!

Valeria Castro
(ordförande)
ST-läkare, doktorand
Medicinmottagningen
Blå stråket 5, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset,
413 45 Göteborg
info@syg.se
Ghazaleh Mohammadian
(vice ordförande)
ST- läkare , doktorand
Gastrocentrum, Karolinska
Universitetssjukhuset
14186 Stockholm.

Emma Berg
(sekreterare)
ST-läkare
Gastrokliniken
Skånes Universitetssjukhus,
Getingevägen 4
221 85 Lund

Axel Josefsson
(kassör)
ST- läkare, med dr.
Medicinmottagningen,
Blå stråket 5, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset,
413 45 Göteborg
Ernesto von Greiff
(ledamot)
Västervik

Iréne Stenfors
(ledamot)
Skånes Universitetssjukhus

Sök medlemskap

Tveka inte att höra av er till oss på info@syg.
se och för er som ännu inte är medlemmar,
sök medlemskap via hemsidan http://www.
svenskgastroenterologi.se/ansökan-om-medlemskap Medlemskapet kostar 100 kr per år
och betalas till Plusgirokonto 468310-8.
Märk inbetalningen med ditt namn. Glad
sommar!

Tanja Ihle
(suppleant)
ST läkare, medicinkliniken
Sjukhuset i Torsby
Lasarettsvägen 8
68534 Torsby

Daniel Bergemalm
(suppleant)
Örebro

Josef Asamrisson
(suppleant)
ST- läkare
Medicinkliniken,
Mälarsjukhuset,
Kungsvägen 34,
633 49 Eskilstuna.

Valeria Castro

Ordförande i SYG
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På Gastrodagarna i Uppsala

After- Gastrodag med SYG- medlemmar.

	
  

Mimmi, Emma och Valeria vid monter.

	
  

Young investigators meeting i Wien
	
  

Varje år hålls Young Investigators Meeting
(YIM), en kurs för unga gastroenterologer
som är intresserade av forskning. I år höll den
åter hus i House of Gastroenterology i Wien
där 29 deltagare från 17 Europeiska länder
fick ta del av en intensiv och nyttig träning i
forskningens basala grunder.

F

öreläsningar om forskningsmetodik
och statistik varvades av personliga
presentationer från deltagarna och
med övningar som att till exempel skriva
abstrakt, skriva en översiktsartikel eller formulera en studieplan för ett givet forskarämne. Förutom basal kunskap som gavs, fick
man också träna på att interagera med forskare från hela Europa och lära sig om andra
förhållningssätt och forskningssystem. Kursrektorerna Gijs van den Brink från Amsterdam och Chalies Lees från Edinburgh gjorde
sina sista år och även Kate Fleming från Universitetet i Nottingham City Hospital, UK.
Deras passion och engagemant för kursen
kom fram i samband med kursmiddagen.
Jag deltog i YIM för att kunna lära mig bli
en bättre forskare. Trots att kursen passade
bäst för personer tidigt i sin forskningskarriär, gav de interaktiva dagarna även stimulans och utveckling hos de forskare som hållit
på en längre tid. Dessutom ges här även tillfälle att nätverka och få vänner i hela Europa
och detta är en stark anledning till att söka
denna kurs. Så för nästa år, sök!!
Ghazaleh Mohammadian
40

UEG house of Gastroenterology

UEG house of Gastroenterology

Floden Donau
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Digestive Disease Week Washington
Digestive Disease Week (DDW) hålls årligen i
en amerikansk stad och i år var det Washingtons tur att vara värd för ca 15 tusen delegater. Huvudstaden bjöd på varmt väder och
sol med skurar, inte bara av regn utan framförallt av senaste forskningen inom det gastroenterologiska fältet.

S

om alla stora kongresser var utbudet på
DDW enormt och avståndet mellan
de olika rummen långa. Trots det var
det välskyltat och med hjälp av hjälpsam
personal gick det smidigt att ta sig från ena
sidan av kongressen till den andra. Sessionerna bestod av allt från hepatit C behandling, endoskopiriktlinjer till föreläsningar på
kinesiska och karriär utveckling för yngre
doktorer.
Som ST-läkare finns på DDW mycket att
lära och förutom att lyssna på föreläsningar
kan man också sitta lugnt på ”Learning
Center” och titta på 20 tal videofilmer kopplat till endoskopi och andra interventioner
man kan titta på och sedan få CME credits
för. Dessa videofilmer går att köpa via American Gastroenterology Association (AGA).
Dessutom finns på DDW en ”hands-on training” del där man kan träna på bland annat
ultraljud och endoskopi.
En annan sak som är trevligt med kongressen är posterutställningen där man kan
dels möta sina egna kollegor och passa på att
diskutera kring dagens sessioner samt interagera med forskare, få höra om olika metoder
och få dela med sig av sin egen erfarenhet.
Här får man träffa allt från juniora forskare
till kända professorer i en avslappnad milö
där nya idéer kan komma fram.
Om du har möjlighet att åka, så åk! Du
kommer inte att ångra dig!

Ghazaleh Mohammadian
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DDW learning center
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Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige

FSGS´s STYRELSE 2015

Bästa medlemmar!
Först vill jag rikta ett stort TACK till lokala
organisationskommittén med Mari Thörn i
spetsen samt SGFs vetenskapliga sekreterare
Björn Lindkvist för fantastiskt väl arrangerade Svenska Gastrodagar i Uppsala. Det vetenskapliga programmet bjöd på hög kvalitet med en väldigt bra blandning. Jag hörde
flera som uttryckte problem med att välja för
det var så mycket som lockade. Dessa ”problem” är tecken på ett högt betyg! Att få gå
på bal på slottet var också något som verkligen uppskattades!

U

nder Svenska Gastrodagarna hade
FSGS sitt årsmöte. Vi hälsar extra
välkommen till vår nya ledamot
Maria Hjort! Maria har gjort en rivstart i
styrelsearbetet och under dagarna i Uppsala såg hon till att det nystartade nätverket för leversjuksköterskor hade sitt andra
möte. Tjugo sjuksköterskor deltog i mötet
så intresset är stort. Är du intresserad av att
ingå i detta nätverk så mejla till marie.a.andersson@vgregion.se.
FSGS presenterade arbetet med den
nationella kompetensbeskrivningen under
Gastrodagarna. Vi räknar med att kunna
lägga fram det slutliga dokumentet under
september eller oktober detta år. I detta
nummer av Gastrokuriren kan du läsa mer

om syftet och arbetet med en nationell kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom
gastroenterologi och hepatologi.
Vi hade även stipendieutdelning under
Gastrodagarna. Det är så roligt att få stötta
er sjuksköterskor i ert arbete med att förbättra vården för våra patienter. Vi säger åter
ett stort grattis till Katarina Pihl Lesnovska,
Hanna Dubois, Sofia Sjöqvist och Charlotte
Blank.
Nu är det dags att få njuta ordentligt av
sommaren. Jag önskar er alla en lat, varm och
solig sommar med mycket ledighet!
Lägg er i hängmattan och koppla av med
Gastrokuriren!

Susanna Jäghult
(ordförande)
Gastromottagningen
Danderyds sjukhus AB
182 88 Stockholm
susanna.jaghult@ds.se

Ann Tornberg
(vice ordf.)
VO Gastroenterologi
Gastrokliniken
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund
ann.tornberg@skane.se
Agneta Aasa
(kassör)
Spec.sjuksköterska kirurgi
Kirurgkliniken
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
agneta.aasa@rjl.se

Monica Wåhlin
(sekreterare)
Magtarmmottagningen
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
monica.wahlin@rjl.se

Marie Andersson
(ledamot)
Magtarmmottagningen
Södra Älvsborgs sjukhus
501 82 Borås
marie.a.andersson@vgregion.se

Susanna Jäghult

Carina Andersson
(ledamot)
Mag-tarmcentrum
Ersta Sjukhus
Box 4622, 116 91 Stockholm
carina.andersson@erstadiakoni.se

Eva Blackås
(ledamot)
Medmottagning 2 magtarm
mott, Blå Stråket 5
Sahlgrenska sjukhuset
413 45 Göteborg
eva.m.blackas@vgregion.se
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Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige

Nationell kompetensbeskrivning
inom gastroenterologi och hepatologi
Föreningen för sjuksköterskor inom gastroenterologi i Sverige (FSGS) verkar för att
patienter med gastroenterologisk sjukdom
ska få en säker vård med hög kvalitet. Föreningen främjar forskning, utveckling och
utbildning inom specialiteten, samt arbetar
för att samarbetet mellan sjuksköterskor utvecklas såväl nationellt som internationellt.

V

ården förändras ständigt och för
att kunna ge rätt behandling och
en god omvårdnad på avancerad
nivå krävs hög kompetens hos sjuksköterskor inom gastroenterologi och hepatologi.
FSGS anser att det är viktigt med ett nationellt dokument som skildrar den unika
kompetens som krävs för att arbeta inom
gastroenterologi och satte för ett drygt år
sedan ihop en arbetsgrupp med syfte att
arbeta fram en kompetensbeskrivning.
Dokumentet beskriver både kompetenser en
sjuksköterska innehar men också hur hon/
han kan utvecklas. Arbetet har skett i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening.
Syfte

Att på nationell nivå säkerställa kompetens
för sjuksköterskor inom gastroenterologi
och hepatologi för att möjliggöra att säker
vård med hög kvalitet ges till patienter med
gastroenterologiska sjukdomar och tillstånd.
Mål

•
•

Säkerställa den kompetensen som behövs för att ge patienter och närstående
en god och säker vård.
Utgöra en vägledning för landets läro-

•

säten för utformning, planering och
genomförande av utbildning
Utgöra ett stöd för arbetsgivare för att
säkerställa den kompetens som behövs
för en god vård inom gastroenterologisk
verksamhet.

Kompetensbeskrivningen

Arbetsgruppen har arbetat fram ett förslag på
kompetensbeskrivning som under våren gick
ut till en referensgrupp som kommit med
synpunkter. Nu pågår arbetet med att justera
referensgruppens synpunkter och planen är
att kompetensbeskrivningen ska godkännas
i september.
Kompetensbeskrivningen är uppdelad
i tre steg. Varje steg beskriver de kompetenser sjuksköterskan ska ha utifrån de sex
kärnkompetenserna: personcentrerad vård,
teamarbete och samverkan med andra, evidensbaserad vård, förbättringsarbete och
kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Svensk sjuksköterskeförening tillsammans med Svenska läkarsällskapet menar
att dessa kärnkompetenser är nödvändiga
för att bedriva en god och säker vård och
är kompetenser som alla professioner inom
sjukvården behöver ha. Arbetet med att
ta fram kärnkompetenser har bland annat
utgått från kartläggningsstudier i USA som
gjordes i syfte att finna orsaker till återkommande avvikelser i vården.
Både formell och reell kompetens beskrivs.
Formell kompetens i hälso- och sjukvården
förvärvas genom en högskoleutbildning med
yrkesexamen och legitimation för ett yrke,

till exempel sjuksköterska eller läkare, eller
genom specialistutbildning eller särskilda
kurser efter högskoleexamen där kunskaper
erhållits för att kunna utföra vissa arbetsuppgifter. Med reell kompetens för en uppgift
menas att man genom erfarenhet i sin praktiska yrkesverksamhet eller genom fortbildning har lärt sig uppgiften. Reell kompetens
är alltså kunskaper och färdigheter som vi
faktiskt har, oavsett hur vi lärt oss det.
Nyttan

•

•
•
•

En nationell kompetensbeskrivning visar vilka kompetenser som behövs på
en arbetsplats för att bedriva god och
säker vård.
Det ger en tydlighet i vilka kompetenser sjuksköterskan faktiskt har (både för
arbetsgivare och sjuksköterskan själv).
Det ger en tydlighet i vilka kompetenser
sjuksköterskan behöver (både för arbetsgivare och sjuksköterskan själv).
Det ger en tydlighet vid planering, skapande och genomförande av kurser och
utbildningar. Både då det gäller högskolepoänggrundande utbildningar samt
kortare kurser.

Susanna Jäghult

leg sjuksköterska, Stockholm
Marie Andersson

leg sjuksköterska, Borås

7th N-ECCO School, 16 mars 2016
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N-ECCO School är en one-day IBD-focused course som går av stapeln
dagen före 10th Nurses’ N-ECCO Netwoork Meeting och 11th Congress
of ECCO i Amsterdam, 16-19 Mars 2016.

Kursupplägg: En dags teoriutbildning.
Kursinformation: 1 heldag. Möjlighet att söka bidrag för resa/hotellkostnad.
För information: ww.ecco-ibd.eu/ecco16 alt. ann.tornberg@skane.se

Kursens målgrupp: Leg Sjuksköterska som arbetar med patienter med inflammatorisk tarmsjukdom, men som inte har så stor erfarenhet av specialiten.
Medlem i ECCO som IBD Nurse 2016 (25 eur).
Kursens mål: Att ge en grundläggande kunskap om inflammatorisk tarmsjukdom.

Välkommen med din anmälan senast 28 augusti 2015 via ann.tornberg@skane.se
Observera att det inte går att anmäla sig direkt till ECCO/N-ECCO.
Ann Tornberg
N-ECCO National Representative
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Hej alla medlemmar!
Maj månad innebär för de som inte är allergiker en underbar tid, med alla träd och blommor som slår ut. Ni som är allergiska mot våren kan kanske i alla fall glädjas åt varmare
väder och fågelsången. Maj innebär också att
det är dags för det årliga stora evenemanget
Svenska gastrodagarna, som i år hölls i studentstaden Uppsala med 650 deltagare. Sist
på programmet första dagen hade föreningen sitt årsmöte, protokollet från det mötet
kommer att läggas på hemsidan, när det är
justerat. Verksamhetsberättelsen för gångna
året finner ni också där.

D

e internationella hygienriktlinjerna
är under revidering och kommer
att läggas ut på hemsidan och meddelas i medlemsbrev när de är färdiga.
Programmet de tre dagarna på Svenska
gastrodagarna handlade mycket om den
gastroenterologiska sidan och för oss som
håller mest på med endoskopi var det lite
mindre.
SGF`s avgående ordförande Wilhelm Graf
öppnade mötet med att berätta lite om Uppsala. Här ligger Sveriges äldsta universitet.
Domkyrkan är nordens största och slottet
är en Wasaborg från 1567.
Dagens första föreläsning var Ulrika Bromees högtidsföreläsning som professor Rajiv
Jalan från London, England höll och hade
rubriken Acute on liver failure.
På eftermiddagen fanns det tre olika föreläsningar att välja på och de jag måste säga att
det fanns så många olika endokrina tumörer
som jag fick höra om idag- kunde jag inte
föreställa mig. Tråkigt nog blir få patienter botade, det handlade mest om palliativ
behandling. Kirurgi övervägdes alltid.
När skall man använda sig av Tips? Här
fick vi se en liten film om hur det gick till.
Vi fick veta att färre patienter som behandlats med Tips fick reblödningar än de som
fått konventionell behandling. Det gav även
bättre metaboliska effekter och mindre achites. Efter kaffet blev det satellitsymposium
med individen i centrum som (av mig) förkortad rubrik.
Årsmötet var ganska välbesökt och det blev
flera bra diskussioner och förslag. När alla
föreningars årsmöten var avklarade bjöds på
det välkomstmingel.
Onsdagen bjöd på vackert väder och efter
en trevlig frukost var det dags för dag två.

Den här dagen hade också många föreläsningar att välja och för min del var nog den
som handlade om kartläggningen av de skoperande sjuksköterskorna arbete, där enkät
hade skickats till dem och deras klinikchefer,
där man bland annat ville veta hur omgivningen läkare och patienter såg på dessa skopister. De visade sig att både patienter och de
flesta läkare tyckte det fungerade bra.
Praktisk omvårdnad vid endoskopi var
nästa rubrik och där har vi mycket att tänka
på för att patienten skall känna sig i centrum,
trygg och välinformerad. Att göra detta för
varje patient minskar deras stress och lindrar
obehaget av att genomgå en endoskopi, vare
sig det gäller gastroskopi eller koloskopi.
Postervandring är alltid intressant, det är
så många av våra kollegor som gör ett fantastiskt arbete på sina enheter.
På kvällen var det ”bal” på slottet. I rikssalen där det hade hänt många stora saker
under århundrade som gått, fick vi en god
middag och trevlig underhållning. Jacke
Sjödin var toastmaster (eller som han själv
översatte det ”herre över brödrosten”) och
hans rim uppskattades av alla. När middagen
var slut tog dansen vid.
Fredagen hade lika stort program som de
andra dagarna med bland annat fria föredrag, IBS endoskopiska behandlingar och
hedersföreläsning av professor Paul Fockens
från Amsterdam. Sedan var det lunch och
på eftermiddagen fler föreläsningar och som
avslutning på programmet var det Endoskopi-quiz med mentometer, lika roligt varje
gång. Vi kan bara tacka Uppsala för mycket
trevliga ”gastrodagar”, ni har gjort ett fantastiskt jobb. Nästa år kommer Svenska gastrodagarna att vara i Visby 11-13 maj. Jag hoppas
att vi ses då.
Vi i styrelsen önskar er alla en riktigt skön
sommar.
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Koloskopiscreening i
Norrbotten – Screesco
Screeningen startade 2014 i Sverige och
i Norrbotten startade vi v. 38 2014. Linda
Hansson och Ingrid Norlén-Fredriksson är
två sjuksköterskor som arbetar med studien
i Norrbottens läns Landsting. I dagsläget
består teamet av på skopistsidan fyra läkare, som uppfyller kraven för studien: Stefan
Spinnell, David Öberg, Bengt Sundbaum och
Christoffer Odensten.

D

å avstånden i länet är långa och
patientvolymen liten, har man valt
att lägga upp verksamheten på ett
speciellt sätt i Norrbotten för att få en bra
följsamhet. Istället för att alla patienter får
komma till länets största sjukhus, Sunderby
sjukhus som håller i studien, så åker man ut
med ett ambulerande team, bestående av två
sjuksköterskor och en läkare, till endoskopimottagningarna på något av länets fem
sjukhus. Vi brukar skämta att vi åker ut med
koloskopibussen, säger Linda.

Sjuksköterskorna håller i bokning, kallelse
och administrering av studien. Linda och
Ingrid håller koll på de personer som ska
kallas för direktkoloskopi, vilket sjukhus personerna tillhör. När tillräckligt många har
visat intresse för att delta, kallas dessa till sitt
närmsta sjukhus. Sedan åker teamet dit med
en av läkarna och de båda sköterskorna för
att undersöka dem.
De personer som har lämnat ett positivt
FIT-test kallas till Sunderbyn, då det ska ha
en snar tid, inom fyra veckor. Endoskopienheten vid Sunderby sjukhus har stående tider
för de med positiv FIT-test samt även till de
med direktkoloskopi boende i närområdet.
Följsamheten är stor och studiepersonerna
är välmotiverade, trots avstånden kommer
de på besöket till Sunderbyn även om de
kan ha mer än 40 mil enkel väg. De ser det
som en förmån och kan också ofta beskriva
tumörsjukdom i familjen eller andra i sin

närhet. Det Linda och Ingrid slås av är
att studiegruppen också ofta beskriver hur
tacksamma de är, särskilt de med positiva
FIT-test. Sköterskornas upplevelse är att
patienterna är välinformerade redan när de
kommer och det är sällan de uteblir från en
överenskommen tid. De nämner även att de
har en upplevelse av att dessa patienter kräver
mindre sederande och smärtstillande läkemedel i samband med sina undersökningar,
än ”vanliga” patienter.
Linda och Ingrid tycker att arbetet har
varit otroligt roligt, särskilt när de åker ut
till andra endoskopienheter, att få ta del av
hur de arbetar och lära sig av varandra har
tillfört nya kunskaper förutom uppdraget
med studien.

Susanne Andersson
Helena Risvall

Styrelsen har glädjen att tilldela följande utbildningsbidrag/stipendium:
Kungshusens Stipendium: 2015

Anna Antfolk, undersköterska, Södersjukhuset Stockholm
Olympus resestipendium 2015:

Åsa Appelgren Svärd, operationssjuksköterska KS Huddinge
Bostonstipendium till ESGENA/UEGW 2015:

Ulrika Tullberg, endoskoperande sjuksköterska Danderyds sjukhus

Rese- och utbildningsbidrag att söka just nu!
Getinges kurs i rengöring och desinfektion av flexibla endoskop till hösten.
Det ges kursavgift och logi. Kursen hålls vid två tillfällen under
hösten, i Getinge 15-16 oktober och i Stockholm 22-23 oktober.
Gå in www.segp.nu för mer information och ansökningsblankett

Sista ansökningsdag är 1 augusti
Välkommen med din ansökan!
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Utbildningsbidrag till SADE-mötet i Stockholm14-15 januari 2016

Sista ansökningsdag 25 augusti
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