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Kära Medlemmar

J

ag vill i denna ledare rapportera lite om styrelsearbetet under senaste tiden.
Självklart har vi tillsammans med lokala organisationskommittén jobbat med
programmet för gastrodagarna i Uppsala i Maj som nu ligger ute på hemsidan.
Det ser ut att bli ett bra och varierat program där många intressanta områden
inom gastroenterologin blir belysta. Mer information kommer i nästa nummers
ledare som skrivs av vår vetenskapliga sekreterare.
Som Ni kanske vet så har det en längre tid pågått ett arbete för att fusionera
FSGS och SEGP, ett arbete som stötts av styrelsen då vi anser att dessa föreningar
har så mycket gemensamt och skulle få en starkare röst i och med en sammanslagning. Av olika skäl har detta arbete försvårats och styrelsen har därför bett förra
vetenskapliga sekreteraren Hans Törnblom att hjälpa till i detta arbete. Vårt avtal
med MCI löper ut 2015 och vi påbörjar nu processen med att få ett nytt avtal.
I anslutning till det kan jag nämna att gastrodagarnas geografiska placering har
betydelse för arrangemangets kvalitet eftersom den lokala organisationskommittén
ges stor möjlighet att utforma programmet. Styrelsen ser därför gärna att större
orter med bra förutsättningar ansöker om att arrangera 2017-2019 och en annons
om detta ligger på hemsidan.
Gastroenterologin är i ständig utveckling och för att möta detta har en diskussion om styrelsens sammansättning initierats. Det är ju också känt att hepatologi och endoskopi är representerat i styrelsen medan flera andra nog så viktiga
ämnesområden saknar motsvarande representation. En blick på de vetenskapliga
programmen på internationella möten avslöjar att kolorektal cancer ges ett ökande
utrymme och där har vi inte heller någon klart ansvarig. I detta sammanhang
kan man även fundera på om man inte ska lägga ansvaret för internationellt
samarbete på någon i styrelsen. Ambitionen är att styrelsen ska skicka ett förslag
till medlemmarna som kan behandlas vid årsmötet i Maj.

Bästa Hälsningar
Wilhelm Graf

NR 1 · 2015 · volym 20
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Ordförande
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GIF-KURSEN 2014 PER LUNDBLAD

GIF-kursen 2014
Det var 19 - 21 november, på Sånga-Säby
konferensanläggning vid Mälaren några
mil utanför Stockholm, som GIF-kursen gick
av stapeln. Kursen gavs för 24:e året i rad.
2014 års upplaga fokuserade på Sjukdomar
i övre gastrointestinalkanalen.

G

IF står uttytt för Gastroenterologi
i Fokus, och ges i en treårig cykel.
– År ett är det övre GI, år två
nedre GI och det tredje ägnas åt lever, pankreas och galla, berättar Magnus Simrén som
är kursansvarig.
SGF äger programmet

De som går dessa kurser är nyblivna specialister, både inom medicin och inom kirurgi, alternativt är de i slutet av sin specialistutbildning.
– När man gått alla tre kurserna, får man
ett diplom och även en svensk lärobok i
gastroenterologi, fortsätter Magnus.
Han förklarar att det hela började med
att ett läkemedelsbolag anordnade kursen.
– När de sedan släppte den, tog SGF över.
Idag söker vi ett samarbete med tre sponsorer
– men det är alltså SGF som äger programmet, förklarar Magnus.
Från början var det Rune Sjödahl och
Lars Lööf som var ansvarig för kursen, men
när först Lars och sedan Rune avgick blev
Magnus utsedd till programansvarig.
– Jag hade tidigare varit Runes medansvarige vid en kurs.
Magnus är kursansvarig varje år och har
till sin hjälp varje år en ”medansvarig” som
varierar år från år beroende på kursinnehållet, och det här året när temat är övre GI
är Christer Staël von Holstein ansvarig för
kursen tillsammans med Magnus.
Opioider är ett korttidsläkemedel

Gastrokuriren anslöt till GIF-kursen på den
andra dagen. Professor Greger Lindberg
talade då om intestinal pseudo-obstruktion
och buksmärta. Han inledde med den diagnostiska definitionen på kronisk intestinal
pseudo-obstruktion (CIP), som baseras på
symtom och röntgenologiska fynd.
– Enteral dysmotilitet (ED) är en fysiologiskt definierad patientgrupp, men den
kliniska fenotypen är variabel. Det kan vara
CIP, men också IBS eller en funktionell
tarmrubbning av annat slag, sa Greger.
Han beskrev de problem som opioider kan
vålla, och gav en detaljerad beskrivning av
ett fall.
gastrokuriren 1 · 2015

Narcotic bowel syndrome (NBS) kännetecknas av utvecklandet av kronisk eller
frekvent återkommande abdominal smärta
som förvärras när man kontinuerligt ger,
eller ökar, dosen med narkotiska läkemedel.
– Opioider är ett korttidsläkemedel,
underströk Greger.
Patienten i Gregers fallpresentation var
dramatiskt dålig – hon låg och skrek på
avdelningen i tre veckor.
Han presenterade ett protokoll för hur
man sätter ut läkemedel som vållat NBS.
Det går ut på att man minskar dosen med
5 – 10 % om dagen – om det är möjligt.
I diskussionen som följde på Gregers presentation konstaterade han att man måste ha
en patient som är motiverad.
– Man måste försöka få patienten att förstå
att ett liv utan opioider är ett bättre liv. Men
så länge de tar dem, förstår de inte det, summerade Greger.
Hp vanlig orsak till dyspepsi

Professor Lars Agréus talade om outredd
dyspepsi.
Dyspepsi är väldigt vanligt – 25 % av alla
vuxna har dyspepsi någon gång. Det är att
betrakta som en folksjukdom, konstaterade
han.
Men det är få som söker för sin dyspepsi
– c:a 5 %, eller 1 % av alla vuxna konsulterar
läkare under ett år. Oftast ger undersök-

Lars Agréus

ningar ett negativt resultat.
Lars sammanfattade SBU:s rekommendationer om hur man ska handlägga dyspepsi.
Patienten kommer med vad som vid besöket
kallas för outredd dyspepsi, efter utredning
konstateras antingen organisk dyspepsi eller
funktionell dyspepsi.
Han talade också om Helicobacter pyroli
(Hp), som är en vanlig orsak till dyspepsi,
samt även cancer. Bakterien håller på att
försvinna i Sverige, och tack vare det som
Lars kallade för ”kohort-effekten” kan man
förutsäga att den kommer att minska även
i framtiden. Men Lars kunde också visa att
i Sundsvall 2010 så var 13 av 24 somaliska
invandrare med epigastralgier under 45 år
seropositiva mot Hp.
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Han avslutade med att presentera en
algoritm för handläggning av dyspepsi (se
illustration).
– Hjälps vi åt med att lansera det här, får
vi en bättre sjukvård – och vi slipper onödiga
skopier, avslutade Lars.
Utandningstest eller faeces antigentest

Dagen fortsatte med fyra parallella gruppdiskussioner. Alla deltagare gick runt bland
dessa enligt ett schema, och deltog därför i
samtliga.
Lars var ledare för ett av dem, och där
utvecklade han ämnet Helicobacter pyroli
med diagnostik och behandling.
– Guldstandard för test är positiv odling
och/eller histologi, sa han.
Använd inte helblodstest, och använd serologi bara för att utesluta infektion, var två
råd Lars gav.
Utandningstest (UBT) eller faeces antigentest (F-Hp) är de tester som Lars rekommenderade, och han underströk att man
alltid ska använda UBT eller F-Hp för kontroll av behandlingseffekt.
Behandlingen är på 1 vecka och består av
protonpumpshämmare 20 – 40 mg x 2 samt
två av följande tre läkemedel: klaritromycin,
amoxicillin och metronidaxol.
Sätt inte ut ASA vid ulcus

Per Hellström talade om ulcus i sin grupp.
– Risken för ulcus är hög med ASA och
NSAID, konstaterade han.
ASA har dock en positiv profylaxeffekt för
kardiovaskulär sjukdom.
– Så om patienten kommer in med en
ulcusblödning, och står på ASA, ska man inte
sätta ut det. Man gör denne en otjänst då,
eftersom konsekvenserna av kardiovaskulär
sjukdom är värre.
Efter en ulcus-blödning är risken låg för ny
blödning om Hp eradikerats. Risken reduceras ytterligare med profylax med protonpumpshämmare.
– Den går nästan ner till noll. Men trots
eradikering är den kvarstående blödningsrisken hög om patienten står på non-ASA
NSAID.
Risken för blödning förstärks med flera
läkemedel, summerade Per.
Utvärdera behandling av funktionell dyspepsi

Pontus Karling presenterade i sin grupp ett
fall av funktionell dyspepsi.
– Att ge patienten en förklaring till sina
symptom är en hörnsten i behandlingen, sa
Pontus.
4

Han tillade att för att kunna göra det, bör
man känna till den bakomliggande patofysiologin.
Om patienten har nydebuterade symptom
och är över 50 år bör man genomföra en
gastroskopi. Om denne är yngre, ska man ta
en läkemedelsanamnes och Hp-diagnostik.
Finner man bakterien, ska den eradikeras.
– Men hittar vi bakterien, beror antagligen
inte patientens symptom på den.
Nästa steg kan vara provbehandling med
Iberogast eller andra symtomlindrande läkemedel.
– I andra hand – om epigastralgier är
dominerande symptom – kan man ge
H2-blockerare eller protonpumpshämmare
under 2 – 4 veckor.
Sedan ska en utvärdering ske – och det är
mycket viktigt, underströk Pontus.
– Har man inte fått en tydlig effekt är det
viktigt att man sätter ut preparatet!
Visar utvärderingen att behandlingen
haft effekt, ger man den sedan vid behov.
Om inte, kan man prova lågdos tricykliska
antidpressiva. Man kan också gå vidare med
gastroskopi, 24-timmars pH-mätning eller
ett ventrikeltömningstest.
Olika typer av gastrit

Bodil Ohlsson talade om gastrit i sin grupp,
och inledde med en fallbeskrivning. Därefter diskuterade hon ett antal frågor och svar
kring patienten.
The Sydney System classification har tre
typer av gastrit: Akut, kronisk samt speciella former, och Bodil gick igenom dessa i
tur och ordning.
– Akut gastrit är akut hemorragisk eller

Bodil Olsson

erosiv gastrit. Den kan bero på kemisk inverkan, läkemedel, trauma, sepsis, epitelskada
eller ödem. Initialt omfattar den hela ventrikeln, sedan är det en antral dominans.
Akut Hp-gastrit har polymorfnukleära
leukocyter och drabbar också initialt hela
ventrikeln, för att sedan bli kroniskt aktiv
framför allt i antrum. Bodil beskrev även
akut suppurativ gastrit.
– Kronisk gastrit kan vara non-atrofisk
(kronisk aktiv superficiell gastrit – Hp) eller
non-atrofisk (multifokal atrofisk gastrit,
också Hp), alternativt atrofisk corpusgastrit
– som kan vara autoimmun och eventuellt
bero på Hp.
De speciella formerna av gastrit är kemisk
eller reaktiv gastrit (NSAID mm.), lymfocytär gastrit, granulomatös gastrit (icke infektiös), eosinofil gastrit samt andra infektiösa
gastriter.
– Gastrit är en histopatologisk diagnos.
Uppföljning av behandling är inte indicerad i normalfallet. Överväg differentialdiaggastrokuriren 1 · 2015
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Magnus Simrén

matstrupen, besvarade han sin egen fråga.
Det är en huvudindikation för utredning
med manometri efter att mekaniskt hinder
uteslutits.
– Även bröstsmärta, samt regurgitation
och reflux. Men en motilitetsutredning är
inte förstahandsåtgärd då.
Har en patient svårt att svälja både fast
och flytande är det ökad sannolikhet att det
finns en motorisk orsak bakom. Har patienten huvudsakligen svårt att svälja endast fast
föda, är det en ökad sannolikhet för att orsaken är mekanisk.
– Gastroskopi är basen i utredningen!
Sedan kan patienten gå vidare med
antingen esofagusmanometri eller eventuellt esofagusröntgen – den primära kliniska
misstanken avgör vilket. Kartlägg alltid anatomin innan funktionsutredning, uppmanade Magnus.
Sällsynt sjukdom lätt att förväxla med reflux

Hans Törnblom

noser och komorbiditet som förklaring till
symptomen vid fynd av gastrit, var Bodils
sammanfattning.
Gastroskopi grundsten i utredningen

Sista dagen inleddes med ett pass om motorik. Magnus Simrén talade om motilitetsstörningar i matstrupen.
Han visade två sätt att mäta esofagusmotorik – det gamla med manometri, och det
nyare med högupplösnings-manometri.
– Vilka symptom är det som innebär att
man bör tänka på motilitetsstörningar i esofagus? frågade Magnus.
Det viktigaste är dysfagi – upplevelse av
att mat och dryck passerar onormalt genom
gastrokuriren 1 · 2015

Akalasi är den mest väldefinierade störningen, och Magnus beskrev tillståndet som
avsaknad av framåtdrivande motorik med
en ”simultan tryckökning mellan stängda
dörrar”.
– Det vill vi verkligen hitta, eftersom vi
har bra behandlingsmetoder!
Debuten kan ske i alla åldrar, och det är
lika vanligt att kvinnor och män drabbas.
Det är en sällsynt sjukdom, incidensen
ligger mellan 0,5 – 1,5 per 100 000 invånare
och år. Prevalensen är 8 – 11 per 100 000.
– Vad etiologin beträffar tror man att det
ligger autoimmunitet bakom, men det kan
också vara en infektion. Patogenesen är förlust av nervceller i plexus myentericus.
Magnus underströk att det inte alltid är
så att patienten uttrycker att denne har just
sväljsvårigheter. Det kan vara så att de tycker
att de ”får upp” mat.
– Akalasi kan alltså förväxlas med reflux.
Det är en långsamt progredierande sjukdom som kommer smygande.
Diagnostiken består först och främst av
endoskopi. Det måste göras för att utesluta
annan genes. Röntgen av esofagus rekommenderas också.
– Diagnosen ställs med hjälp av manometri! Pseudoakalasi är en sällsynt variant av
sjukdomen, och då krävs CT eller ultraljud
för att driva diagnostiken vidare.
Bra behandlingar

Det finns tre typer av akalasi, och de delas in
efter olika manometrifynd. Magnus visade
manometri för alla tre, och påpekade att

det förefaller viktigt att skilja dem åt för att
selektera patienten för behandling.
– Typ 2 har bäst terapisvar, och typ 3 sämst,
sa han.
Behandlingen av akalasi är antingen
pneumatisk dilatation (ballongdilatation)
eller kirurgi – Hellers myotomi. Det är bra
behandlingar, fortsatte Magnus och visade
bilder på hur dessa går till.
– Andra varianter man kan använda är
PerOral Endoskopisk Myotomi (POEM),
injektion av botulinumtoxin i LES – vilket
hämmar nervfuntionen. Även läkemedel för
att relaxera muskulaturen i esofagus – men
det finns ingen tung evidens för dessa.
Magnus gick också igenom esofageal
hypokontraktilitet och sclerodermi.
– För esofageal hypokontraktilitet är
refluxbehandling A och O!
Gastroesofageal reflux är vanligt vid vissa
esofagus-motilitetsstörningar. Man kan
också ge råd kring födointag. Läkemedel
med relaxerande effekt på glatt muskulatur
har viss effekt på detta tillstånd, avslutade
Magnus.
Dietisten är viktig

– Om vi ställer diagnosen gastropares
och ska hjälpa patienten – vad är det då
vi vill påverka? Är det symptomen – eller
är det magsäckens tömning, frågade Hans
Törnblom inledningsvis i sitt föredrag om
gastropares.
Det finns flera riskfaktorer för att utveckla
magsäcksmotilitetsproblem: Diabetes (mest
typ 1), idiopatisk eller funktionell dyspepsi,
post-infektiösa eller post-operativa problem
m.m.
– Det är en väldigt spretig bakgrund, så
var inte för snabb med att sätta etiketten,
fortsatte Hans.
Kostbehandling är A och O.
– Det är inte high-tech, men det är viktigt
att man börjar i den ändan. Mindre måltider, ökat måltidsantal, liten partikelstorlek
– man ska kunna mosa maten med gaffeln –
fett- och fiberreduktion och näringstillskott
i form av dryck. Det behövs därför stöd av
dietist med specialkunskap!
Hans berättade att en studie i USA 2011
visade att i genomsnitt fick patienterna i sig
endast hälften av sitt energibehov.
– Det är svåra kostråd att följa! 2 % följde
kostråden enligt gastroparesmodell.
Det ledde i sin tur till en bristsituation för
flera vitaminer och mineraler.
– Men man kunde också visa att en aktiv
dietistkontakt ökade chansen att det dagliga
näringsbehovet tillgodosågs.
5
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GES – ett behandlingsalternativ för gastropares

När det gäller läkemedel ska man vid
gastropares sätta ut mediciner med negativa effekter – opiater, antikolinergika och
GLP-1 analoger. När så skett ska diagnosen
bedömas igen.
– Innan diagnosen ställs ska man också
optimera den icke-farmakologiska behandlingen, dvs. ta hjälp av dietisten.
När det gäller läkemedel för gastropares
är evidensen svag, och baserad på gamla studier. Metoklopramid och domperidone har
likvärdig effekt på symptom, men domperidone har färre CNS-biverkningar eftersom
det är perifert verkande och inte passerar
blod/hjärnbarriären.
En studie från 1993 där man jämfört metoklopramid och erytromycin visade att båda
gav förbättring jämfört med baseline, men
att förbättringen av symptom var större med
erytromycin.
För de som inte svarar på behandling
finns, enligt en nordamerikansk algoritm
som Hans presenterade, tre alternativ: Nutrierande stomi, kirurgi eller Gastric Electric
Stimulation (GES). Den sistnämnda ansåg
Hans vara undervärderad.
Han presenterade därför GES mer detaljerat – en skäligen enkel ”pace-makerdosa”
beskrev Hans det som.
– I Göteborg använder vi oss av temporär
GES, därför att proportionen non-responders varierar mellan 0 och 50 %. Även för
att preoperativa kliniska parametrar är svaga
prediktorer för positiv respons – samt för att
GES är en dyr behandling.
I sin sammanfattning slog Hans fast att
adekvat nutrition är mycket viktigt vid
gastropares.
– En dietist behövs – vi läkare räcker inte
till!
När det gäller läkemedelsbehandlingen
måste man vara noggrann i sin observans
på biverkningar.
– Vi måste kritiskt granska att de verkligen
hjälper. Hellre att patienten har ett läkemedel för lite, än ett för mycket!
En permanent implantation av GES kan
övervägas vid svår refraktär diabetesgastropares.
– Vid övriga indikationer kan temporär
GES övervägas.
Epidemiologi och etiologi för EoE

”En sjukdom som fyller salar på möten
idag – en ny diagnos som intresserar många
läkare”.
Så karaktäriserade Magnus Simrén dagens
6

nästa ämne: Eosonofil esofagit (EoE), och
han presenterade även Magnus Ruth som
föredragshållare.
Den gängse definitionen på sjukdomen är
en kronisk, immun/antigen-medierad sjukdom karaktäriserad av symptom på esofageal dysfunktion och eosinofil-dominerad
inflammation i esofagus, sa Magnus Ruth.
Epidemiologin är mellan 1 – 10 per 100
000 och ökande. Etiologin består av en
Th2-medierad immunallergisk reaktion –
framför allt från födoämnen, men också
aeroallergen. Det krävs dessutom en genetisk disposition.
– Eosinofiler tillhör leukocytfamiljen och
är aktiva vid allergiska reaktioner samt vid
parasitsjukdomar. De aktiveras av Th-2 celler
och attraheras till inflammerad vävnad av
ett flertal ämnen, framför allt Eotaxin 3. De
avger granulae i inflammerad vävnad för att
oskadliggöra inkräktare som är för stora för
att fagocyteras, förklarade Magnus.
Det krävs en klinisk-patologisk sammanvägning för diagnos, och symptom relaterade
till dysfunktion i esofagus. Differentialdiagnoser är bl.a. GERD, Crohns sjukdom, akalasi, läkemedelshypersensivitet och vaskulit.
Symptom hos yngre barn är ätstörningar
och tillväxtrubbningar, i skolåldern kräkningar och buksmärtor och hos vuxna dysfagi för fast föda, bolus obstruktion samt
retrosternal smärta.
Komplikationer och behandling

Endoskopiska fynd vid EoE inkluderar
trachealisering.
– Det beror på fibrotisering av längsgående
muskulatur i matstrupen.
Man ser också längsgående fåror, vitaktiga
plack, att det är diffust trångt och en förekomst av strikturer.
– Man kan också se en väldigt skör ”crepe-paper mukosa” med slemhinneödem och
ömtålig slemhinna som får sår av skopet.
Men endoskopin kan också vara normal i
mellan 10 och 25 % av fallen! Inga endoskopiska fynd är dock patognonoma, underströk
Magnus.
Komplikationer till EoE är motorikstörningar av samma typ som vi stöter på vid
refluxsjukdom.
– Det kan också vara förträngningar
och strikturer eller en främmande kropp
i esofagus. Hälften av dem som vårdas för
främmande kropp i matstrupen i Sverige,
har EoE!
Behandlingen består av topikalt fluticason eller budesonid, samt protonpumpshämmare.

Magnus Ruth

– Man kan även ge systemisk kortisonbehandling. Kostbehandling har seglat upp
under senaste tiden. Det har tidigare använts
på barn, för att undvika steroider.
Nu kommer resultat som visar att det även
är effektivt på vuxna.
Dilation är ett alternativ, men Magnus
påpekade att 75 % får bröstsmärtor efteråt
och att patienten måste vara medveten om
det.
EoE är en kronisk sjukdom med fluktuerande symptomatologi. Den ger inte progress
till hypereosinofilt syndrom eller malignitet,
men recidiverar efter avslutad behandling.
– Överväg underhållsbehandling i samråd
med patienten, framför allt vid striktur
och/eller smalkalibrig esofagus, främmande
kroppsanamnes eller perforationsvåra
symtom, avslutade Magnus Roth.
TNM viktigaste prediktorn för överlevnad

Cancer i matstrupe och magsäck var nästa
ämne, och Jan Johansson berättade om detta.
Han började med esofaguscancer.
I Sverige tillkommer cirka 700 nya fall per
år. Hälften av dessa kommer till kurativt syftande terapi. Medelåldern är 65 år.
– 50 % av dessa har skivepitelcancer och
50 % adenocarcinom. Män drabbas 8 gånger
mer än kvinnor, och vita män drabbas fem
gånger mer än färgade, berättade Jan.
Barretts esofagus och övervikt är riskfaktorer vid adenocarcinom. Alkohol och rökning
är riskfaktorer vid skivepitelcancer.
Tumördiagnostiken beskrivs TNM, där
T står för lokalt tumördjup, N för lokala
lymfkörtel-stationer och M för fjärrspridning
till lymfkörtlar och övriga organ.
– TNM-indelningen är den viktigaste prediktorn för överlevnad!
Beroende på hur djupt in tumören växer,
avgörs hur man behandlar.
Utredningen för esofagus/ventrikelcancer
består av endoskopi med provexcision (px =
större vävnadsbitar som tas kirurgiskt) samt
gastrokuriren 1 · 2015
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CT thorax, buk och hals för stadieindelning
(N och M).
– I utvalda fall kan bronkoskopi, endoskopiskt ultraljud och CT – PET vara indicerat,
sa Jan och visade bilder och film på endoskopiska fynd.
Oklart CT-fynd är en indikation för PET.
PET kan också hitta metastaser.
När det gäller endoskopi vid ytligt växande esofaguscancer, rekommenderade Jan
att man ska ta den första biten så optimalt
som möjligt vid biopsi, eftersom det oftast
börjar blöda då.
– 7 – 8 biopsier är minimum!
Christer Staël von Holstein visade sedan
en film där förloppet vid endoskopisk mucosaresektion (EMR) demonstrerades.
Kirurgiska högvolymcentra presterar bäst

När man har lokaliserat cancern är den stora
frågan om man ska behandla den kirurgiskt
eller onkologiskt. CROSS-studien visar att
neoadjuvant och adjuvant behandling är
överlägsen enbart kirurgi.
– Vid kurativt syftande behandling av esofaguscancer är transthorakal esofagektomi att
föredra jämfört med transhiatal esofagektomi, pga. möjligheten till mer omfattande
resektion utan ökad morbiditet och mortalitet, konstaterade Jan.
Extensiv lymfkörtelresektion är endast
motiverad om max 8 lymfkörtlar är tumörpositiva. Fler tumörpositiva körtlar indikerar
systemsjukdom och värdet av botande kirurgisk intervention kan då ifrågasättas.
– Omfattande lymfkörteldissektion med
minst 23 utrymda lymfkörtlar ger i sig en
bättre långtidsöverlevnad vid tumörstadierna
I – III. Kirurgiska högvolymcentra preste-

rar bäst resultat, och onkologisk behandling
förbättrar långtidsöverlevnaden endast vid
komplett remission, sammanfattade Jan så
långt.
Låg socioekonomisk status är associerat
med distal ventrikelcancer

Han övergick därmed till ventrikelcancer.
Även här förekommer cirka 700 nya fall i
Sverige årligen.
– Genesen och epidemiologin vid ventrikelcancer är komplex. Det föreligger stora
geografiska, etniska och socioekonomiska
skillnader.
Vissa kväveinnehållande produkter – som
nitratinnehållande gödningsmedel och vissa
inlagda matprodukter – korrelerar till ökad
förekomst av ventrikelcancer.
– Frukt, grönsaker och kostfiber tycks ha
en skyddande effekt. Lågt socioekonomisk
status är associerat med distal ventrikelcancer, fortsatte Jan.
Efter resektion av esofagus och ventrikelcancer ska man alltid följa upp patienten för järn och B12, och ge substitution.
Pneumokockvaccination ska alltid ges vid
splenektomi.
– Värdet av tumörinriktad uppföljning är
tveksamt ur rent medicinsk synpunkt – men
betyder ofta mycket för patienten, slog Jan
fast.

ålder – samt att man tar reda på vilken typ
av anemi det rör sig om. Har man ingen
tydlig ledtråd gör man gastroskopi och/eller
koloskopi – vilket man kan göra i samma
session.
För behandling av anemi ska man ge blod
vid ett Hb under 70.
– Det finns bra studier som visar att mortaliteten stiger om man ger blod vid Hb upp
till 90. Transfundera därför inte om patienten har 70 eller högre. Var inte överambitiös,
uppmanade P-O.
Man ska kontrollera järn, och substituera
vid behov. Även P-O underströk att man ska
behålla lågdos ASA.
– Man ska ha inställningen att det är
cancer till dess att motsatsen är bevisad, fortsatte P-O och påminde om att det behövs i
genomsnitt tre koloskopier för att hitta en
cancer.
Obskyr blödning

Vid kolonutredning är koloskopi den
rekommenderade metoden för utredning av
tjocktarmen. CT-kolografi är ett alternativ

”Det är cancer tills motsatsen är bevisad”

Den sista föreläsaren på 2014 års GIF-kurs
var Per-Ove Stotzer som talade om kronisk
blödning från mag-tarmkanalen.
Basal utredning av blödning inkluderar anamnes, associerade symptom, ASA,
NSAID, andra sjukdomar, riskfaktorer och

Per-Ove Stotzer

När man har gått alla tre kurserna blir man diplomerad.
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när koloskopin är ofullständig, eller inte går
att utföra.
– Traditionell kolonröntgen ska dock utgå.
Det finns ingen plats för den idag – så glöm
det, fortsatte P-O.
Om man inte hittar blödningskällan kallas
detta per definition för obskyr blödning.
Frågan är vad man gör då?
– Hos oss måste man göra två skopier, och
oftast hittar man något andra gången.
Det finns flera orsaker till falskt negativ
skopi.
– Betingelserna kanske inte är optimala
– framför allt inte om patienten kommer
in med blödning. Andra skäl kan vara att
patienten blöder intermittent, och alltså
inte under undersökningen, att skopisten
är oerfaren eller inte förstår fynden – eller
att synbarheten är varierande. Man behöver
inte skämmas för att göra om skopin!
Tunntarmen utgör 75 % av GI-kanalen
och är svårtillgänglig. Därför drar man sig för
att undersöka den, och diagnostiken blir sen.
Av de tillstånd i tunntarmen som förorsakar
blödning är angiodysplasier de vanligaste.
Crohns sjukdom och NSAID-inducerad
blödning är nästan lika vanliga.
Kapselendoskopi

P-O fortsatte med att gå igenom olika metoder att undersöka tunntarmen.
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– Tunntarmsröntgen hittar patologi i
endast 5 – 10 % av fallen. Det är alltså värdelöst.
Push-enteroskopi finner blödningskälla i
20 – 56 %. Man kommer maximalt ner till
jejunum, och proceduren är besvärlig för
patienten.
MR- och CT-enterografi är ungefär likvärdiga, och vid obskyr blödning ansåg P-O att
sensitiviteten inte är bra.
– Men det är ändå bättre än ingenting...
Kapselendoskopi är en bra metod som
finner patologi i 65 – 90 %. Man når dessutom hela tunntarmen.
– Men tekniken är endast diagnostisk –
man kan inte göra något åt det man ser.
Det är smärtfritt, och har få komplikationer. Komplikationen som förekommer är att
kapseln fastnar. Men det är en dyr metod.
Kontraindikationer för kapsel är oförmåga
att svälja kapseln samt om det finns risk för
striktur (där kapseln kan fastna).
– Sammanfattningsvis kan man ändå säga
att kapselendoskopin är bättre än andra
metoder – men den är inte 100 %. Det måste
man komma ihåg!
Ballongenteroskopi (DBE) tillåter undersökning av hela GI-kanalen och tillåter även
terapi. Den är dock besvärlig för patienten
som måste vara sederad.
– Det är en resurskrävande metod, man

får hålla på ungefär i två timmar.
P-O berättade att de på SU nästan alltid
har gjort en kapselundersökning före man
gör en DBE – så de vet vad de letar efter.
– Med DBE når vi två tredjedelar av tunntarmen uppifrån, och en tredjedel nerifrån.
Ta reda på varför patienten blöder

En metaanalys av 10 respektive 11 studier som
jämfört DBE med kapselendoskopi fann att
metoderna var likvärdiga.
– De är komplementära: Det finns en tendens till att det man inte hittar med DBE,
det hittar man med kapseln – och vice versa.
Prognosen för tunntarmsblödning beror
mest på grundsjukdomen, sammanfattade
P-O.
– Störst risk för återfall är det vid angiodysplasi eller negativ utredning.
Angiodysplasier är oftast multipla, och en
majoritet av dem kommer aldrig att blöda
– och 50 % av dem som blöder avstannar
spontant.
– Kom ihåg att en obskyr blödning är en
ej färdigutredd blödning! Och att då ska man
ta reda på varför patienten blöder, avslutade
P-O.

Per Lundblad

Gastroenterologi i Fokus
Sjukdomar i lever, galla och pankreas
23-25 november 2015
Plats: Sånga-Säby konferens, Stockholm/Ekerö
Kursen vänder sig i första hand till nyligen färdiga specialister inom medicinsk
gastroenterologi och kirurgi samt ST-läkare i slutet av sin specialiseringsutbildning.
Inbjudan skickas ut i maj.

Moderatorer:
Magnus Simrén, Gastrosektionen/Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Per Stål, Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset

Arrangörer
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Mikroskopisk kolit –
en kontinuerlig utveckling
Det var först på 80-talet som diagnosen mikroskopisk kolit (MC) började ställas. Det är
ett samlingsnamn för en grupp kroniska
diarrésjukdomar, de två vanligaste är kollagen kolit och lymfocytär kolit. Inkomplett
mikroskopisk kolit (MCi) är en tredje subgrupp som man håller på att studera.

liniskt kännetecknas mikroskopisk
kolit av kronisk oblodig diarré och
en makroskopiskt normal, eller
nästan normal, kolonslemhinna där mikroskopisk undersökning av biopsier kan påvisa
karakteristiska förändringar.

des ett internationellt samarbete, förklarar
han.
Andreas blev ansvarig för att skapa detta
samarbete, och han tog därför kontakt med
läkemedelsföretaget Dr Falk Pharma i Hamburg som blev sponsor för studien.
– Via Falk kunde jag få kontakt med dem
som arbetade med MC i Europa, och bygga
upp ett europeiskt nätverk.
Det resulterade i skapandet av European
Microscopic Colitis Group (EMCG). Gruppens medlemmar möttes för första gången i
Stockholm år 2010.

MC-klubben

Workshop i Basel

K

Andreas Münch är överläkare i gastroenterologi vid Universitetssjukhuset i Linköping,
och han har ägnat en stor del av sin forskning
till just MC. Han berättar att diagnosen för
första gången ställdes år 1976 i Malmö.
– Det var patolog Lindström som då
beskrev tillståndet. Det var en kvinna med
kronisk diarré, och en biopsi från rektum
visade ett förtjockat kollagent band. Han
kallade tillståndet för kollagen kolit, berättar
Andreas.
Sedan dess har det funnits ett speciellt
intresse för MC i Sverige. Det formades en
grupp av intresserade – den s.k. MC-klubben – inom SOIBD, berättar Andreas vidare.
– MC-klubben har bl.a. åstadkommit fina
epidemiologiska studier i Örebro. I gruppen
gjordes även en tvärsnittstudie som ledde till
framtagandet av kriterier för klinisk aktivitet för sjukdomen, och som idag används i
klinisk praxis. De kallas för Hjortswang-kriterierna, och har även visat sig värdefulla i
kliniska prövningar.

Under mötet i Stockholm satte mötesdeltagarna upp en diger och ambitiös agenda
för vad man ville åstadkomma. Förutom att
skapa en medvetenhet om MC ville man ha
sjukdomen klassificerad som en IBD-sjukdom, EMCG skulle bli en referensgrupp för
MC, verka för forskning, möjliggöra samarbeten, skapa nätverk med läkemedelsindustrin, genomföra utbildningsprojekt, skapa
forum för patienter samt söka sjukdomens
grundorsak och därmed ytterst kunna eliminera den.
Idag består gruppen av 26 medlemmar
från 10 europeiska länder.
– Sedan mötet i Stockholm har EMCG

haft bra tempo och upplevt ett stort uppsving, konstaterar Andreas.
Det första viktiga gemensamma arbetet
var att skriva ett statement-dokument om
MC, som publicerades i Journal of Crohn’s
and Colitis (JCC) nr 6 2012.
– Den blev antagen av dem direkt – de
hade väntat på att det skulle komma en artikel i ämnet. Enligt en poster på ECCO-kongressen blev artikeln sedan en av de mest
lästa texterna i JCC under hela år 2013.
Nästa viktiga milstolpe var en workshop

Andreas på sitt kontor i Linköping

Behov av internationellt samarbete

Det var år 2006 som Andreas gick med i
gruppen. Han förklarar att hans drivkraft för
att forska på MC beror på hans upprördhet
över att ha träffat så många patienter med
MC som har feldiagnostiserats, och därför
inte fått adekvat behandling.
– MC-klubben har initierat en klinisk
prövning, där lågdos Budesonid skulle testas
som underhållsbehandling. Studien startade
2008, och löpte initialt i Sverige. Men under
resans gång blev det uppenbart att det behövgastrokuriren 1 · 2015

Figur 1: EMCGs behandlingsalgoritm
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som anordnades den 3:e maj i Basel år 2012.
– Det kom 700 deltagare från 44 länder!
Programmet blev en stor succé, och mötet
innebar ett lyft för gruppen.
ECCO-kongressen 2013

I samarbete med Dr Falk Pharma har
Andreas och professor Stephan Miehlke i
Hamburg skapat informationsmaterial för
gastroenterologer, patologer, allmänläkare
och patienter.
– Syftet med det är att skapa en ökad medvetenhet om sjukdomen.

Andreas på ECCOs kongress 2013

Under ECCOs kongress i Köpenhamn
2013 (världens ledande kongress för IBD)
kom nästa genombrott: Det var där och då
som MC för första gången tog plats i det officiella programmet. Andreas stod själv i talarstolen och höll ett föredrag om behandling
av Budesonid-refraktär MC. Således kunde
han utvidga den publicerade behandlingsalgoritmen med förslag till behandling för
svårbehandlade patienter. (Dessa patienter
är dock sällsynta).
– Cord Langer är en patolog från Graz som
är mycket viktig för IBD – och författare

till ECCOs Guidelines för histopatologi vid
IBD – talade under samma kongress om MC
som en inflammatorisk tarmsjukdom. Hans
konklusion var att det var ett klokt beslut att
ta in MC i ECCOs riktlinjer och guidelines,
påpekar Andreas.
LINK-award vid UEG Week 2014

Via opublicerade data vet man att kroniskt
aktiva MC-patienter har en tydligt nedsatt
livskvalitet – sämre än hos patienter med
ulcerös kolit eller Crohn’s sjukdom.
– Att det förhåller sig så beror säkerligen
på att den vattniga konsistensen vid tillståndet leder till att patienten har en hög risk att
drabbas av fekal inkontinens – och det vet vi
är patientens största oro, tror Andreas.
Efter kongressen ansåg man i EMCG-gruppen att de nu hade kommit långt när det
gällde just att skapa medvetenhet, och den
interna diskussionen fördes därför om hur
framtiden skulle se ut. Dessa diskussioner
blev utgångspunkten för att planera ett
europeiskt register med syfte att harmonisera uppföljning och behandling av MC i
Europa. Under UEG Week 2014 fick de ett
pris – det s.k. LINK-award – för att realisera
detta.
LINK-award syftar till att svetsa samman
olika nationella föreningar. Det kan inte
sökas av en enskild person, utan av flera
nationer. Det var Andreas, i egenskap av
ordförande för EMCG, som fick ta emot det.
– Prissumman är på 100 000 Euro, så det
är en bra start. Det innebär att vi nu kan
realisera projektet som vi har gett namnet
Pro-MC Collaboration.
Inkomplett MC

Figur 2: MC Histopathology figure

12

Registret är i första hand ett forskningsregister, med syftet att prospektivt studera naturalförloppet för nyinsjuknade MC-patienter,
följa upp dessa patienter efter standardiserat
protokoll och behandla dem enligt EMCGs
behandlingsalgoritm (se separat illustration).
– I nästa steg hoppas vi även kunna utöka
det med en biobank – vi vill samla in material för experimentella studier.
EMCG har även initierat en europeisk
multicenterstudie – BUG-3 – som inkluderar
patienter med kronisk diarré och histologiska
fynd som inte helt uppfyller de klassiska
kriterierna för MC – s.k. inkomplett MC.
Frågan man ska söka svar på är om också
dessa patienter svarar på Budesonid?
– För att presentera det nya konceptet
inkomplett MC har representanter från
European Society for Pathology (ESP) och
EMCG skrivit en artikel som beskriver tydgastrokuriren 1 · 2015

studier på sin hemklinik i samarbete med de inom Fellowshipprogrammet relaterade universiteten och etablerade nätverk.
Fellowshipet inkluderar även personlig utveckling, ledarskap och
gemensamma vidareutbildningsaktiviteter. Stipendieprogrammet
individualiseras efter sökande och kan komma att inkludera
del av lön samt finansiera de till projektet knutna kostnaderna
såsom statistikkonsult-tjänster, etiktillstånd, laborativa resurser
och analyser, forskningssköterskor, med mera som krävs på plats.
Projektperioden är två år.

MIKROSKOPISK KOLIT PER LUNDBLAD

•
• Forskningsprogram (max 5–10 sidor inklusive refe

innehålla rubrikerna: Projekttitel, Vetenskaplig sam
Övergripande mål, Frågeställning, Bakgrund, Proje
Etiktillstånd, Budget, Framtidsplaner.
• Resursintyg från verksamhetschef (exempel finns
Ansökan skickas elektroniskt i PDF-format som ett d
info@ihrefellowship.se
Läs mer om programmet och ansökan på www.ihr

liga, praktiska viktiga riktlinjer för att ställa
diagnosen. (se figur 1).
Fyra framgångsrika år

Andreas står också som första namn för en
studie på lågdos Budesonid som underhållsbehandling av klinisk remission vid kollagen
kolit. Det är en randomiserad, placebo-kontrollerad studie som löpte under 12 månader, och resultatet publicerades i GUT 25
november 2014.
Den visar att oral Budesonide i låg dos
(medelvärde 4,5 mg per dag) resulterade i att
för patienter med kollagen kolit så vidmakthöll 61, 4 % sin remission – att jämföra med
16,7 % i placebo-gruppen.
– Den hälsorelaterade livskvaliteten kunde
bibehållas i låg dos Budesonid-gruppen. Det
var också få biverkningar hos dessa, samtliga
som förekom var av icke allvarlig art, berättar
Andreas.
Slutsatsen av studien är alltså att det är
fördelaktigt – och säkert – att fortsätta med
en underhållsbehandling i lägre dos för dessa
patienter, eftersom andelen återfall annars
är hög.
Det har alltså hänt väldigt mycket sedan
gruppen träffades för första gången i Stockholm, och Andreas är mycket nöjd med
utvecklingen så här långt.
– Inför framtiden så önskar EMCG att
växa ytterligare, samt att MC erkänns som en
inflammatorisk tarmsjukdom inom gastroenterologin – och därmed får en självklar
ställning både inom forskning och på framtida kongresser, avslutar Andreas.

Per Lundblad

AnnonsUtlysning2014.indd 1

Stipendium 2015
Härmed ledigförklaras stipendium
ur Bengt Ihre-fonden om 100 000 kr.
Stipendiesumman kan fördelas på

ett eller flera stipendier.
Stipendierna är avsedda för vetenskapliga projekt inom den kliniska
patientnära forskningen, som lön
för pre- eller postdoktoral vetenskaplig utbildning företrädesvis utomlands eller för metodutvecklingsarbete vid utländsk institution.
Stipendiet utdelas till läkare/forskare, vilka är medlemmar i Svensk
Gastroenterologisk Förening och
delas ut i samband med Svenska
Gastrodagarna i Uppsala, 27-29/5,
2015.

Ansökan, som inte kräver ett särskilt
formulär, skickas via e-post till Björn
Lindkvist och skall vara honom tillhanda senast den 27 februari 2015.
Ange ”Ihre-stipendium 2015” som
ämne i e-postmeddelandet.
Stipendiekommittén utgörs av före-

gående samt nuvarande ordförande
i SGF. Ansökan ska innehålla beskrivning av planerad forskningsverksamhet med kostnadskalkyl om
max 3 A4-sidor och curriculum vitae.

För ytterligare information
Referenser
Münch A, Bohr J, Miehlke S, Benoni C, Olesen M, Ost
A, Strandberg L, Hellström PM, Hertervig E, Armerding P, Stehlik J, Lindberg G, Björk J, Lapidus A, Löfberg R, Bonderup O, Avnström S, Rössle M, Dilger K,
Mueller R, Greinwald R, Tysk C, Ström M; on behalf
of the BUC-63 investigators. Low-dose budesonide for
maintenance of clinical remission in collagenous colitis:
a randomised, placebo-controlled, 12-month trial. Gut.
2014 Nov 25. [Epub ahead of print]

Kontakta Björn Lindkvist
Vetenskaplig sekreterare
Svensk Gastroenterologisk Förening
E-post: bjorn.lindkvist@vgregion.se

För figur 1
Langner C, Aust D, Ensari A, Villanacci V, Becheanu G,
Miehlke S, Geboes K, Münch A; The Working Group
of Digestive Diseases of the European Society of Pathology (ESP); The European Microscopic Colitis Group
(EMCG). Histology of Microscopic Colitis - Review
with Practical Approach for Pathologists. Histopathology. 2014 Nov 8. doi: 10.1111/his.12592. [Epub ahead
of print]
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Kvällsmöte om tarmsvikt
Antalet patienter med tarmsvikt ökar. Därutöver har det kommit ett nytt, men dyrt,
läkemedel – Revestive – för behandling av
vuxna patienter med korttarmssyndrom. I
mitten av november hade Gastrokliniken
SUS Lund-Malmö i samverkan med NPS
Pharma en utbildningskväll i Lund.

I

ngvar Bosaeus är adjungerad professor
i klinisk nutrition, och överläkare vid
Enheten för klinisk nutrition, Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) i Göteborg.
Han inledde kvällen med att ge en historik över behandlingen av tarmsvikt i Västra
Götaland-regionen.
Sepsis vanligt

Under sent 50-tal skedde en utveckling av
någorlunda fungerande intravenösa näringspreparat, berättade Ingvar.
Cirka tio år senare kom fungerande centrala venkatetrar, och under tidigt 70-tal
introducerades långtids parenteral nutrition
i hemmet.
– Behandlingen av svår tarmsvikt vid den
här tiden var ”tankning” på sjukhus under
veckor och månader. Vi hade en förfärande
hög infektionsfrekvens, sepsis var extremt
vanligt förekommande, fortsatte Ingvar.
– Vi upptäckte snart att det var för krångligt att sköta dessa patienter polikliniskt på
en vanlig kirurgmottagning, så vi inrättade
en Korttarmsmottagning på Sahlgrenska i
ett eget hörn.
Mottagningen började med de första hempatienterna år 1981. Att den på den tiden
kallades för Korttarmsmottagningen berodde
på att det var just den korta tarmen som var
patienternas problem, förklarade han.
Tarmsvikt ”utan fast bostad”

År 1997 flyttades verksamheten till Östra
Sjukhuset i Göteborg, och fick efterhand
etablerade rutiner. Ingvar beskrev undersköterska Christina Andersson som ett ankare
under många år. Vid denna tid började man
också ersätta begreppet korttarm med ordet
tarmsvikt.
– Rent generellt kan man säga att det
handlar om patienter med ett omfattande
vårdbehov, sa Ingvar.
Han påpekade att de flesta andra organ i
kroppen som kan svikta har kunnat få ”tak
över huvudet” i olika specialiteter.
– Men tarmsvikt är fortfarande utan fast
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bostad, och får tigga mat och husrum hos
barmhärtiga kirurg- eller gastroenheter.
En parenteral-beroende tarmsvikt (som
svår tarmsvikt kallas) kostar ungefär som
en hemodialyspatient. I Göteborg har man
cirka 120 patienter från 18 till 90 år, medelåldern är 68 år, och två tredjedelar är kvinnor.
– Mer än 30 % av våra patienter har parenteral nutrition eller vätska, och mer än 40
% har jejuno/ileostomi – plus 10 % som har
kolostomi.
Patienterna ökar i antal

I ett material på 106 patienter som Ingvar
visade är IBD den vanligaste orsaken till
tarmsvikt. Dessa patienter står för cirka
hälften av fallen.
– Men vi har inte haft någon nyrekrytering
från IBD under de sista 10 åren – troligen
beror det på bättre kirurgi och inflammationsbehandling. Därför trodde jag att jag
skulle kunna gå i pension tillsammans med
patienterna, men det blev inte så, fortsatte
han.
Det beror på att andra patientgrupper ökar
i antal. Främst är det kärlkatastrofer – som
beror på andra bakgrundssjukdomar än IBD.
Även postoperativa, komplicerade fistlar och
malignitet är två vanligt förekommande orsaker till tarmsvikt.
På mottagningen i Göteborg arbetar kolorektalkirurg, nutritionsläkare, sjuksköterska,
dietist och undersköterska.

Ingvar Bosaeus

– Sjuksköterskan är en nyckelperson, men
en hög specialisering är nödvändig, underströk Ingvar.
Han berättade också att de numera har
ungefär en infektionsepisod per 24 katetermånader.
Mycket kringarbete

Det finns tre centrala delar av behandling vid tarmsvikt. Den första utgörs av
nutritionsbehandling, och består av kostanpassning, kosttillägg, vätskeersättning,
supplementering samt enteral och parenteral
nutrition.
– De flesta har någon del av tarmen kvar,
gastrokuriren 1 · 2015
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och vår filosofi går ut på att utnyttja den så
mycket som möjligt, sa Ingvar.
Den andra delen är medicinsk/kirurgisk
behandling.
– Då kartlägger man anatomi och funktion. Resultatet kan bli förvånande – vi förstår inte alltid det vi upptäcker.
Man inriktar sig på att behandla grundsjukdomen, fistlar samt att dilatera stenoser. Tarmförlängning eller transplantation
övervägs.
– Farmakologisk behandling går ut på att
substituera, hämma flöden och optimera
polyfarmacin.
Tredje delen är social rehabilitering.
– Då handlar det om arbete och/eller försäkring, ekonomi, livskvalitet, anhöriga och
hemsjukvård. Det blir mycket kringarbete.
Ingvar förklarade att det framför allt är
fettlösliga vitaminer patienterna har problem
med, och att alla därför substitueras med
multivitaminer och B12 injektioner. Vitamin D-behovet är väldigt individuellt, och
substitueras därför efter provsvar.
Utökat kollegialt samarbete är viktigt

Professor Åke Nilsson beskrev därefter Tarmsviktsmottagningen vid Skånes Universitetssjukhus (SUS).
– För närvarande har vi 31 patienter med
parenteral nutrition i hemmet, och detta
antal är ökande. Det måste finnas minst 60
i Södra Regionen och vi behöver förbättra
överblicken. Fall som klarar sig peroralt har
jag inte räknat in, sa Åke.
De flesta av dessa är korta tarmar, främst
efter arteriell ischemi, men även portaocklusion. Man har ingen nyrekrytering av
patienter med Crohns sjukdom, men det
finns ”gamla” Crohn-patienter.
Åke tryckte på vikten av mer interkollegialt samarbete i regionen, och det finns flera
orsaker till det.
– Vi måste räkna med ett ökat antal överlevande tarmsviktspatienter framgent. Därför
måste vi ha en kunskapsspridning som ger ett
genomtänkt och likartat omhändertagande.
Det gäller att undvika att patienten hamnar
mellan stolarna, eller blir alltför beroende av
en enda vårdgivare, fortsatte han.
– Ett systematiskt samspel mellan gastroenterolog, kirurg, infektionsmedicin och
smärtenhet är därför viktigt!
Vårdteamet består av läkare, sjuksköterska
och dietist.
– Sjuksköterskans funktion för att undervisa patienten är central. Patienten ska ha
kunnandet och vara bekväm med rutinerna
– de ska sitta i ryggmärgen.
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Dietisten är viktig både för att bedöma det
parenterala behovet, och för att kontrollera
hur den perorala regimen fungerar.
Kemiuppgift att räkna på

Den utveckling vi kan förvänta oss är att
antalet fall ökar – och att det kommer att ske
en farmakologisk utveckling. Därför, ansåg
Åke, kommer vi att ställas inför konkreta
ställningstaganden där behandlingsvinster
ställs mot en hög läkemedelskostnad.
– Hemsjukvården utvecklas, och tarmsviktsvården måste vara på hög nivå när det
gäller säkerhet, patientdeltagande och logistik, konstaterade han.
Åke presenterade därför ett förslag att det
inom SUS ska tillsättas en interdisciplinär
– gastroenterolog och kirurg – arbetsgrupp.
Inom regionen bör man även skapa ett nätverk med intresserade representanter för
varje sjukhus.
– På nationell nivå bör vi ha en arbetsgrupp som arbetar i samverkan med SGF.
Då sker en kunskapsspridning med automatik.
Åke avslutade sedan med att presentera ett
patientfall. Under fallbeskrivningen ställde
han deltagarna inför en kemiuppgift:
– Om man förlorar cirka 100mmol/Na+
per liter stomiinnehåll med en hög stomi –
hur många gram NaCl motsvarar detta om
stomiflödet är tre liter per dygn? (Na har
molekylmassa 23 och Cl 35,5).
Det blev ganska tyst i salen en stund…
– Svaret är cirka 18 gram. Det går inte att
tillgodose detta, eller de tre litrarna vätska,
peroralt, konstaterade Åke.
Sju punkter att tänka på

Både Ingvar och Åke poängterade kärnpunkterna i behandlingen.
1. Vätske- och elektrolytbalans:
– Denna punkt är viktig! Vid jejunostomi
kan stora mängder vätska och Na förloras,
och dehydrering och Na-brist uppstår.
Notera vikt, törst, urinmängder och stomiförluster! Räkna med Na-förluster på ca
80-100mmol/L och ca 15 mmol/L K i stomiinnehåll.
Observera att ett lågt serum K kan bero
på den aldosteronproduktion som Na-brist
och dehydrering medför. Hitta regim med
peroral (po) vätskeersättningsmedel och
intravenös (iv) tillförsel som ger bra urinproduktion, normala serumelektrolyter och
normal utsöndring av Na och K i urin. Hög
stomi eller colon inkopplad gör stor skillnad
i möjligheterna att klara vätskebalansen med
po tillförsel.

Åke Nilsson

2. Energi- och proteinbehov:
Normalt sammansatt kost kan ges, med
individuell variation. Betydande andel
absorberas – ofta 50 – 80 % av energi- och
proteininnehåll. Fettreducerad kost ges när
colon är kvar.
3. De divalenta metalljonerna:
– Stor risk för Mg brist! Det finns även risk
för brist på Ca och Zn. Alltid po substitution
med Mg och Ca. Iv substitution med Mg
behövs oftast vid jejunostomi.
4. Vitaminerna:
– Ge alltid B12 som injektion. D-vitaminbrist är vanligt – alltid substitution. Det finns
viss risk för A- och E-vitaminbrist. Även med
normal kost finns en viss risk för brist på vattenlösliga vitaminer. Multivitamin-mineral
preparat ges po.
5. Motorikdämpande farmaka och protonpumpshämmare:
Rutinmässigt ges motorikhämmande
medel som loperamid eller kodeinfosfat. Protonpumpshämmare kan förbättra digestion
och minska stomiflödet något.
6. Komplikationsminimering – särskilt kateterinfektioner:
Infektion via venport är en allvarlig biverkning. Upplärning kring skötsel av subkutan
venport är därför viktig. Det krävs förtrogenhet med metabola komplikationer av
intravenös nutrition.
7. Bra organisation:
– Det måste finnas en tydlighet kring
ansvarsfördelning, samt smidiga kontaktvägar!
Tre subtyper

Danmark är ett ”himmelrike för klinisk och
epidemiologisk forskning om tarmsvikt”,
hävdade professor Palle Bekker Jeppesen.
Detta för att man i landet bl.a. har en
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centraliserad handläggning av alla patienter
med tarmsvikt, väletablerade nätverk och
centraliserade register.
För närvarande finns det 400 patienter
som har parenteral nutrition i hemmet – en
fördubbling av antalet har skett under vart
och ett av de sista fyra årtiondena, och platån
har man inte nått ännu.
– Så problemet är inte något som är på väg
att försvinna – tvärtom, sa Palle.
Han uppmanade alla att ta den politiska/
etiska debatt som detta ger upphov till.
– Tarmsviktspatienter borde ha samma
rättigheter när det gäller tillgång till vård på
specialistcenter som patienter med annan
organsvikt!
Tarmsvikt delas enligt Palle in i tre subtyper, varav den enklaste – typ 1 – följer på
abdominell kirurgi och avgränsas till vätskeoch näringssupport som krävs under några
dagar till veckor.
– Dessa patienter kan handläggas vid generaliserade enheter.
Typ 2 kännetecknas av stor tarmkirurgi
med septiska eller metabola komplikationer
som är reversibla med avvänjning av parenteral support inom en tidsperiod av 3 månader.
– Då måste man ha multidisciplinär intervention, och patienten ska handläggas av ett
specialistcenter!
Detsamma gäller för typ 3: Kronisk tarmsvikt som kräver parenteral support under
lång tid.
Negligerat område inom forskningen

Tarmsviktsenheten på Rigshospitalet i Köpenhamn har 30 sängplatser för patienter med

typ 2 och 3. Palle presenterade en översikt
av handläggningsstrategin och hur det multidisciplinära teamet arbetar där.
– Det går ut på att maximera den intestinala absorptionen, minimera besvären av
symptomen och undvika, reducera alternativt eliminera, behovet av parenteral support.
På så vis försöker vi åstadkomma den bästa
möjliga livskvaliteten för den individuelle
patienten, förklarade han.
Palle underströk att de har stort fokus på
utbildning av patienten – samt en standardiserad utformning av denna utbildning.
Man har även konstruerat en webbaserad
databas för patienter med parenteral nutrition i hemmet.
Det finns många komplikationer relaterade till tarmsvikt – de kan vara hepatobiliära, renala och pankreatiska. Patienten kan få
sjukdomar i skelettet, drabbas av hjärtsjukdomar samt respiratoriska eller infektiösa
sjukdomar.
– De biologiska läkemedlen för IBD har
inte tagit bort patienterna, men flyttat fram
tidpunkten för när de drabbas, sa han.
Tyvärr är tarmsvikt ett negligerat område
inom klinisk forskning, och kvaliteten på
evidensen för det konventionella handläggandet är därför låg.
– Centraliserade ”Centers of Excellence”
behövs så att det blir möjligt att göra stora,
internationella multicenterstudier – som kan
leda till att förbättra handläggandet av dessa
drabbade patienter, summerade Palle.
Positiva data från studier

Palle fortsatte sedan med att presentera

Palle Bekker Jeppesen

teduglutide (som marknadsförs under
namnet Revestive) – ett nytt behandlingsalternativ för vuxna patienter med korttarmssyndrom. Han började med att presentera
några studier.
Teduglutide är en rekombinant analog av
glucagon-like peptide-2 (GLP-2), ett ”ilealt
bromshormon”, förklarade Palle.
– Teduglutide har egenskapen att det ökar
höjden av jejunala villi, och även kryptans
djup. I prekliniska studier har man påvisat
att läkemedlet ökar tunntarmens vikt och
längd.
STEPS är en randomiserad, dubbelblindad Fas III- studie där man jämförde
teduglutide med placebo under 24 veckor.
Samtliga patienter gick därefter till STEPS-2
som var en open-label extension studie. Då
fick deltagarna 0,05 mg teduglutide per kg
kroppsvikt och dag i upp till 24 månader.
– Den visade att långtidsbehandling med
teduglutide var generellt väl tolererat. Den
övergripande hälso- och nutritionsstatusen
behölls, trots reducering av parenteral support.
Behandlingssvaret upprätthölls varaktigt,
och respons förekom hos patienter med
en stor spännvidd av kliniska särdrag vid
baseline.
– Dessa data stödjer alltså att man ger
teduglutide till patienter med korttarmssyndrom och tarmsvikt under lång tid.
Viktigt med vital diskussion

EMA godkände teduglutide för indikationen
korttarmssyndrom under 2012, samma år
godkändes det även av FDA. Att det inte
kommit i Sverige förrän nu beror på att
bolaget Nycomed som skulle marknadsföra
det blev uppköpta av Takeda. Därför har nu
NPS Pharma – som ursprungligen tog fram
det – köpt tillbaka läkemedlet.
gastrokuriren 1 · 2015
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– Man ska se upp med interaktioner med
andra läkemedel. P.g.a. den farmakodynamiska effekten av teduglutide, finns det en
potential för ökad absorption av andra läkemedel, påpekade Palle.
För patienter med en ökad risk för malignitet, ska man endast överväga teduglutide
om fördelarna väger tyngre än riskerna. Hos
patienter med aktiv gastrointestinal malignitet ska man inte ge teduglutide.
– Hos patienter med aktiv, icke-gastroin-

testinal malignitet, bör det kliniska beslutet
att fortsätta med teduglutide baseras på en
analys av risker och fördelar, sa Palle.
Ett antal patientfall presenterades, och diskuterades sedan av deltagarna. Man landade
i att det gäller att identifiera de patienter som
behöver teduglutide bäst – och som med
hjälp av läkemedlet kan höja sin livskvalitet.
– Det finns många patienter vi kan leta
upp där teduglutide kan vara till nytta. Men
där måste vi prioritera. Därför är det viktigt

med en vital diskussion kollegor emellan,
avslutade Åke.

Per Lundblad
Fotnot

Riktlinjer för vårdprogram vid tarmsvikt
finns på SGFs hemsida. Adressen är: www.
svenskgastroenterologi.se/sites/default/files/
pagefiles/vardprogram_vid_tarmsvikt.pdf.

Arrangör till Gastrodagarna
2017-2019 sökes
Svensk Gastroenterologisk Förening söker arrangörer till Gastrodagarna åren 2017, 2018 och 2019. Ansökan skrivs i fri text och bör
innefatta en kort beskrivning av lokala resurser samt förslag till kongresslokal. Offert ej nödvändig i detta skede. Representanter
för intresserade kliniker uppmanas att inkomma med ansökan till Björn Lindkvist, vetenskaplig sekreterare, Svensk Gastroenterologisk Förening per mail, bjorn.lindkvist@vgregion.se, senast den 1/3 2015.
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Teamarbete & personcentrerad vård
- nycklar till framtidens IBD-vård
”Vision IBD 2020” är ett globalt initiativ som
vill skapa förutsättningar för ett mer optimalt omhändertagande av personer med
IBD. Några av hörnstenarna är personcentrerad vård och ett multidisciplinärt team
runt patienten. I Göteborg hölls nyligen en
pilotutbildning för att förstärka IBD-teamet.

H

ur kan samhället, vården och
patienterna tillsammans ta tillvara innovationer och förändra
sjukvårdens strukturer och arbetssätt för att
uppnå en bättre hälsa för patienten? Hur
kan man möta framtida behov från en alltmer patientfokuserad vård? Det var några
av frågorna som diskuterades under de två
utbildningsdagarna som hölls på Göteborgs
energis konferenslokaler vid Heden. Utbildningen tog sin avstamp i ”Vision IBD 2020”.
– Syftet är att inspirera och ge verktyg till
IBD-team att inom givna förutsättningar,
förbättra och effektivisera omhändertagandet av IBD-patienter genom ett personcentrerat teamarbete, säger Susanna Jäghult,
sjuksköterska på Danderyds sjukhus samt
moderator och föreläsare under de två
utbildningsdagarna.
Initiativet till utbildningen har tagits av
biopharmaföretaget AbbVie. Inbjudna var
gastroenterologer, sjuksköterskor och andra
teammedlemmar som exempelvis dietister
och stomiterapeuter; det vill säga vårdpersonal som arbetar med personer med IBD.
– Det var en första pilotutbildning som vi
vill vidareutveckla utifrån den feedback vi
får från dagarna i Göteborg, säger Susanna
Jäghult.

”Om du vill föra en människa mot ett bestämt mål
måste du först finna henne
där hon är och börja just
där.”
Kierkegaard

I en slimmad hälso- och sjukvård med
hårda produktionskrav riskerar många
patienter att falla mellan stolarna och får
höra att ”det är inte vårt bord, ta kontakt
med reumatologerna” eller ”du kan få recept
på Asacol, men inte Levaxin, ring husläkaren” eller ”det får skötas av kirurgen”.
När kursdeltagarna fick reflektera över
begreppet patient listades följande ord: beroende, behov, utsatthet, stress, sjuk lidande,
ofrivillig, kund.
– Vi ser ofta patienter med behov, men
glömmer bort deras styrkor och resurser. Vi
glömmer också att ge patienter såväl rättigheter som ansvar, säger Susanna Jäghult.
Deltagarna fick även reflektera kring
begreppen patient och person och viktiga
skillnader. Alla människor är olika, ingen
individ är den andre lik; det innebär också att
vården behöver bli bättre på att se personen
bakom patienten, menar Susanna Jäghult.
– Patient är en roll som vi går in i, men
också ut ur. Vi är inte alltid patienter. Person

handlar om identitet, något som är unikt och
oersättligt. Det är en viktig skillnad att tänka
på när vi möter patienter i vården.
Den 1 januari i år trädde en ny patientlag i
kraft. Till skillnad från våra nordiska grannländer som antagit en samlad patienträttighetslagstiftning, har Sverige istället valt att
formulera lagen i form av skyldigheter för
vårdgivare och vårdpersonal. Med den nya
lagen vill regeringen stärka patientens ställning ytterligare, bland annat genom ökade
möjligheter till inflytande och delaktighet.
Det handlar om att vården måste bli bättre
på att kommunicera och dela kunskap med
varandra. Det handlar också om att utveckla
det pedagogiska samtalet, bli bättre på att

Susanna Jäghult, specialistsjuksköterska

Vad är en patient?

Föreställ dig att du tar in på ett hotell där
rummet du betalat för inte är städat. Det
fattas badhanddukar och du får plötsligt veta
att frukost inte ingår. När du ska betala debiteras du för fyra istället för tre dagar, ett fel
som inte går att åtgärda i receptionen eftersom personalen menar att det inte är deras
ansvar. Du hänvisas istället till ett kontor där
ingen svarar. Exemplet kan fungera som en
påminnelse om hur patienter många gånger
kan känna sig i mötet med vården, menar
Susanna Jäghult.
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lyssna och ta vara på patientens egna kunskaper och erfarenheter.
Personcentrerad vård ger vinster
Vid Göteborgs universitet finns Europas
enda forskningscentrum för personcentrerad
vård, GPCC.

Kenth Hultqvist, teamutvecklare och coach.

Personcentrerad vård utgår ifrån patientens upplevelse av situationen och individens
förutsättningar, resurser och hinder. Det är
ett partnerskap mellan patienter, anhöriga
och professionella vårdgivare.
Begreppet personcentrering understryker
att patienten alltid är en person med mänskliga resurser som vilja, värdighet och ansvar.
– Personcentrerad vård handlar inte om
att sjukvården har den totala kunskapen,
att patienter ska vara följsamma eller att de
klassas som kunder som konsumerar vård,
säger Susanna Jäghult.
Vid GPCC pågår flera forskningsprojekt
som studerar effekterna av personcentrerad
vård och hur man kan designa modeller
för att bli bättre på att tillvarata patienters
och anhörigas kunskaper, erfarenheter och
resurser. Omfattande forskning visar att när
patienter känner tillit och blir lyssnade på,
blir de mer trygga och behandlingsresultaten
bättre.
Studier visar att personcentrerad vård skapar vinster, både för patienten, för vården
och samhället. När det gäller patienter med
höftledsfraktur visar en studie att antalet
vårddagar kunde minska med 50 procent
och vårdkostnaderna skäras med 40 procent,
jämfört med den traditionella vården.
Andra vinster var att patienter som vårdades utifrån i en personcentrerad vårdform
fick signifikant bättre smärtlindring än kontrollgruppen, samt en signifikant minskning
av trycksår eller andra medicinska komplikationer, jämfört med den traditionella vården.
– Det finns även vetenskapliga belägg
för att multidisciplinära team och en personcentrerad vårdform skapar vinster även
för patientgrupper som personer med IBD,
säger Susanna Jäghult.

Margareta Danelius, chefsläkare Ersta sjukhus

Sverige på efterkälken

Sophie Vrang, chefssjuksköterska Danderyd
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Inom IBD finns såväl riktlinjer som styrande dokument som understryker vikten
av att IBD-teamet och vården ska ha ett
personcentrerat förhållningssätt, exempelvis
”N-ECCO guidelines 2013” samt ”Leading
change in IBD 2014” och ”Delphi consensus
statement- Calvert et al 2014”.
– En internationell studie gjord inom
ramen för IBD 2020 visar att Sverige har
en jämförelsevis lång väg att gå jämfört
med många andra länder när det gäller att
anamma ett personcentrerat förhållningssätt,
säger Susanna Jäghult.
På utbildningsdagen deltog även Margareta Danelius, gastroenterolog och chefläkare på Ersta sjukhus. Hon diskuterade
medicin-etiska frågor och begrepp som vär-

debaserade ersättningssystem, new public
management samt personcentrerad vård.
– När jag gick läkarutbildningen fanns
inte dessa begrepp. Jag kommer ihåg att jag
på Läkarstämman för några år sedan reagerade starkt mot personcentrerad vård och
tänkte att jag inte kommer att ta begreppet
i min mun. I dag ser jag styrkorna och fördelarna, även om det är viktigt att värna om
begreppen och definiera dem väl så att de
inte används som floskler och blir slagträn i
debatten, säger Margareta Danelius.
Hon lyfte även en chefs ansvar att skapa bra
team och att se till att medarbetare kommer
till sin rätt och får möjlighet att använda
sina styrkor i möten med olika patienter med
skilda förmågor och förutsättningar.
Arbetsmiljövinster

Katarina Pihl Lesnovska, IBD-sjuksköterska vid Linköpings universitetssjukhus diskuterade förutsättningar och möjligheter
för vårdens personal att arbeta med redan
befintliga team och vad som krävs för att bli
ännu bättre.
– En utmaning är de hierarkier som finns
inom sjukvården mellan yrkesgrupper, men
också mellan sjukvårdspersonal och patient.
Att skapa team som bygger på ett personcentrerat förhållningssätt har även visat sig ge
arbetsmiljömässiga vinster; studier visar en
ökad arbetstillfredsställelse, minskad arbetsbelastning, kortare vårdtider, bättre rekryteringsklimat och bättre förutsättningar för
kompetensutveckling.
Katrina Pihl Lesnovska diskuterade även
”IBD-patienten” utifrån ett personcentrerat arbetssätt: behoven av tillgänglighet, att
mötas med respekt och ömsesidigt förtroende, att ha tillgång till vård, att få vara delaktig i beslut och att få tillgång till kunskap
och information.
Hur motiverar du ditt team?

En kedja är inte starkare än dess svagaste
länk. Inom sportens värld är laganda, motivation och ett gott ledarskap nyckelord för
att nå framgång. Kenth Hultqvist, före detta
spelare och förbundskapten i bandy och i
dag verksam som föreläsare och coach för
individer och grupper, deltog under utbildningsdagarna för att inspirera och diskutera frågor kring ledarskap, teamutveckling
och förändringsarbete. I sina föredrag talar
Kenth Hultqvist om individen kontra laget
och om vikten av visioner. Han talar också
om betydelsen av attityder och den gemensamma värdegrund som krävs för att skapa
framgång.
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– Jag har arbetat med team och grupper i
hela mitt yrkesliv. Det är ingen skillnad om
du bygger upp en avdelning i en organisation, i ett företag eller i ett bandylandslag, i
grunden handlar det om mänskliga möten,
om förmågan att motivera och om att sprida
medarbetaransvar och bygga upp ett team.
Trivs personalen kan de flytta berg. Trivs
de inte går det ut över verksamheten, säger
Kenth Hultqvist.
Att bygga starka team är en process som
kräver kunskap.
Kenth Hultqvist har rest och arbetat
mycket i Ryssland. När han åker därifrån har
han i regel med sig en ”rysk docka” i bagaget.
Trädockan som består av många olika delar
och är fylld med allt mindre delbara dockor
inuti, brukar väcka hans barns stora intresse.
– Barnen brukar ofta fråga hur stor den
minsta dockan är längst in. För mig är den
ryska trädockan är bra symbol för de olika
roller vi har, såväl professionellt som privat.
Vem är jag då jag möter patienten, vilka
bilder projiceras och hur fungerar teamet
runt patienten? Dockan symboliserar också
själva livet med alla de svårigheter, hinder
och möjligheter som finns.
Att möta det oväntade

Under sin tid som förbundskapten myntade han uttrycket ”dagens normale”. Allt
går inte alltid enligt planerna, det inträffar
ständigt avvikelser och oväntade händelser
som omkullkastar de ursprungliga planerna.
– I Ryssland var det mycket som inte var
som i Sverige, tågen kom inte i tid, maten
smakade inte som vanligt, rutiner och traditioner var annorlunda. När spelare började
klaga och gnälla över att allt inte var som det

brukade vara, då påverkade det gruppen och
dränerade den på energi och glädje.
Här har ledaren en viktig roll för att försöka behålla energin, glädjen och motivationen i gruppen, menar Kent Hultqvist.
– Genom humor skapade vi tillsammans
uttrycket ”dagens normale” och kunde istället för att klaga och gnälla skratta åt olika
företeelser.
Det är också viktigt, menar Kent Hultqvist
att se möjligheterna och styrkorna i vardagen
och verkligen se till att fira de framsteg och
framgångar som uppnås.
Under utbildningsdagarna fick deltagarna reflektera kring teamet, hur det ser ut
i praktiken och vilka verktyg som finns för
att utveckla och stärka teamet.
En verksamhet, menar Kent Hultqvist,
kan ha tydliga mål och visioner, men på
grund av brister i samarbete, resurser, kunskap och kommunikation kan det uppstå
glapp mellan ledningens vilja och hur den
verkställs på golvet.
Forskning visar att det finns vissa saker
som förenar team som lyckas bättre än andra;
de har en tydlig värdegrund och en förmåga
att skapa visuella framgångsbilder som anger
en kompassriktning. De vet också när de har
hamnat i diket och har då förmågan och
verktygen att ta sig upp igen.
– På Bosön utbildas ledare för att hålla
världsklass i att skapa vinnande team. Även
om Sverige är ett litet land är vi ändå långt
framme.
Under kursdagarna fick deltagarna ta del
av kunskap kring evidensbaserad samtalsmetodik, men också fundera över lärandeprocesser och hur man stöttar individer från ett
oreflekterat till ett reflekterat förhållnings-

Vad utmärker ett högpreseterande team?

sätt. Deltagarna fick även vara med i tre olika
workshops för att diskutera hur det ser ut
i dag på arbetsplatserna; hur jobbar man i
team och hur fungerar det?
De fick även blicka framåt utifrån frågor
om hur de skulle vilja ha det; vilka ska ingå
i teamet, hur ska strukturen se ut, hur ska
patienten bli delaktig, hur ska teamet vara
optimalt tillgängligt och hur ska man arbeta
optimalt med kommunikation?
Slutligen fick varje team skapa en handlingsplan för att tydliggöra vilka förbättringar och mål som finns i verksamheten,
men också konkretisera vem som ska göra
vad och när.
Eva Nordin
Vill du veta mer?

Ta kontakt med Susanna Jäghult:
susanna.jaghult@ds.se
Läs mer om IBD 2020 http://ibd2020.org/

Framtidens gränslösa vård och hälsa
Sökmotorjätten Google har startat life
science-bolaget Calico, organisationen
Patients Like Me har etablerat världens
största mötesplats för patienter på nätet
och i Sverige har ICA köpt Apoteket hjärtat, en av landets största apotekskedja.
Nya trender, nya aktörer och innovationer har skapat nya arenor, utmaningar
och möjligheter för framtidens hälso- och
sjukvård.

M

ats Olsson är framtidsstrateg på
Kairo Future och höll en uppskattad föreläsning om framti-
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dens IBD-patient: ”Från tålmodig mottagare
till påläst aktör och medborgare”.
På bara några få år har tekniska innovationer skapat stora förändringar och möjligheter; i dag kan alla intresserade snabbt och
enkelt få tillgång till de senaste medicinska
nyheterna och forskningsrönen.
– Vi engagerar oss i nätverk i ökad omfattning. Ta bara Facebook, med en miljard
användare. Varje dag loggar 526 miljoner
människor in på tjänsten. Varje dag publiceras även fler än 58 miljoner Twitterinlägg
och 40 miljoner Instagrambilder. Vi har

fenomen i dag som förändrar beteenden och
som även påverkar dagens och framtidens
hälso- och sjukvård, säger Mats Olsson.
Patients Like Me

För drygt åtta år sedan etablerades ett
patientnätverk i USA som heter Patients
Like Me. Initiativet togs av en man med
ALS och hans två bröder som ville dela sina
erfarenheter av bemötande och behandling
i vården. I dag är det världens största mötesplats för patienter på nätet. Organisationen
arbetar för att personer med samma diaggastrokuriren 1 · 2015
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Långa telefonköer omodernt

Mats Olsson, strateg vid Kairos Future

nos ska byta information och erfarenheter
med varandra och på så sätt få en bättre och
effektivare vård.
– Nätverket har i dag omfattande data på
6 500 patienter med ALS. Utöver det finns
ytterligare 200 medicinska tillstånd där
patienter delar med sig av sina erfarenheter
kring bemötande och behandling. Totalt
loggar cirka 300 000 människor in på sajten,
säger Mats Olsson.
En högst relevant fråga, menar han, är vad
som händer då stora kollektiv som Patients
Like Me, hyser uppfattningar om prioriteringar och medicinska frågor som skiljer sig
åt från den etablerade vården och skolmedicinen?
En pågående trend är också att etablerade
vårdaktörer möter allt större konkurrens
från multinationella företag som exempelvis Google. Sökmotorjätten har startat life
science-bolaget Calico, California Life Company) som fokuserar sin verksamhet på äldres
hälsa och välmående. De rekryterar världens
främsta experter för att utveckla framtidens
nya konstellationer och arbetssätt.
Även Walmart, världens störta detaljhandelskedja med över två miljoner anställda,
har siktet inställt på att bli USAs främsta
vårdaktör.
– Det finns ett antal aktörer som definitivt
inte sitter stilla i båten utan arbetar med att
utveckla smarta verktyg och lösningar som
omfattar supersmarta sensorer, molntjänsgastrokuriren 1 · 2015

ter och artificiell intelligens. Det kommer
att påverka vårdens anställda och patienters
vardag, säger Mats Olsson.
Statistik över egna hälsodata

I Stockholms läns landsting framtidsvision
2025 nämns begreppet nätverkssjukvård. En
av flera heta diskussionsfrågor handlar om
den framtida interaktionen mellan patient
och vårdaktör, var någonstans kommer den
att äga rum? Trycket från patienter och den
tekniska utvecklingen driver på nytänkande
och kommer att förändra arbetssätten och
strukturerna i vården.
Med rätt stöd och utrustning kan patienter
exempelvis göra egentester och sköta mycket
av den provtagning som idag görs på vårdcentralen.
Vi har en utveckling mot en mer personcentrerad vård.
Med hjälp av allt billigare sensorer, mediciniska tester avsedda för konsumentmarknaden samt smarta telefoner och appar har
det blivit möjligt för gemene man att i en
aldrig tidigare skådad omfattning själv kunna
hålla koll på, föra statistik över och följa upp
sina egna hälsodata. Socialdepartementet
satsar 100 tals miljoner kronor på att stärka
patientens ställning, bland annat genom ett
hälsokonto där varje medborgare kan lagra
information och få en effektivare inblick i sin
hälsa och för att underlätta vid planering och
uppföljning av kontakter med sjukvården.

Mats Olsson berättade även om en långtidsstudie om morgondagens hälsokonsument
som Kairos Future startade 2007, Opinion
Hälsa.
Studien har kartlagt hur svenskarna förhåller sig till förändringar i omvärlden och
hälsosektorn.
– Vi har under åren kunnat följa hur krav
och förväntningar förändras och hur användningen av ny teknologi och digitala assistenter ökar bland medborgare och patienter.
I parallella projekt, exempelvis om framtida sociala medier och i en internationell
patientorganisationsstudie, har vi kunnat
studera hur patientföreningar och enskilda
patienter flyttar fram sina positioner. Ambitionsnivån ökar när det gäller att ta vara på
möjligheterna med ny teknik och nya principer för interaktion och informationsdelning,
säger Mats Olsson.
Sjukvården är numera den enda bransch,
menar han, där kallelser eller exempelvis labb- och röntgenremisser fortfarande
skickas ut på papper.
Vården har också långa telefonköer där
patienter försöker få kontakt med vården
eller boka om tider som inte passar. Patienter
kommer inte att acceptera detta i längden,
menar Mats Olsson. God tillgänglighet, en
god dialog och ett gott bemötande är krav
som i allt högre utsträckning ställs på vården.
– En av USAs främsta opinionsbildare
heter Eric Topol, kardiolog och forskare och
även författare till en nyutkommen bok, The
patient will see you now. Den sätter tummen
på framtidens hälso- och sjukvård och vart
utvecklingen är på väg, säger Mats Olsson.
Var kommer stora delar av vården att
bedrivas? Hur ska vården bli bättre på att
samla och strukturera data? Hur ska samarbetet mellan offentliga aktörer och privata
aktörer utvecklas? Och hur kommer teamarbetet att se ut där patienten i allt större
utsträckning kommer att vara en aktiv datagenerator?
Under IBD-utbildningen i Göteborg diskuterades frågorna i engagerade grupper där
deltagare öppet fick reflektera över framtidens gränslösa vård i en global värld.

Eva Nordin

Boktips: ”The patient will se you now” av
Eric Topol, amerikansk opinionsbildare,
verksam som kardiolog, forskare, författare.
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Nytt omhändertagande av patienter
med PU - endoskopisk intervention
I ett historiskt perspektiv har ulkus sjukdomen, som för drygt 150 år sedan varit en
relativt vanligt förekommande orsak till
lidande och död, avtagit stadigt i incidens
under föregående århundrade. Sannolikt
på basen av att förekomsten av Helicobacter pylori har reducerats i populationen, liksom introduktionen av effektiva läkemedel
mot både peptiska ulkus och Helicobacter. Dock har man under senare decennier
kunnat skönja en förändring till det sämre,
framför allt inom gruppen äldre kvinnor.

D
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ut kontaminerat innehåll med kroppsvarm och skulle det läcka, så ska det komma blå Ser det inte ut att komma någon blå färg
Avklippta Blake-drän
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NYTT OMHÄNDER TAGANDE AV PATIENTER FREDRIK SWAhN

ur bukdränaget, avlägsnas både dränage och
sond. Patienten får börja dricka post-operativ dag 1 (POD1). Om status tillåter och allvarlig försämring inte tillstöter, får patienten
börja flyta fritt och ev. äta POD 2-3. På den
fjärde dagen gör vi en kontroll-gastroskopi
på endoskopienheten för att se om förslutningen ser ut att vara intakt och att OTSC
sitter orubbat kvar.
I ett flertal fall har patienterna mått så pass
väl i det här skedet att de har kunnat skrivas
ut samma dag efter kontroll-gastroskopin.
Vi fortsätter med peroral antibiotika och
PPI-behandling (behandlingstid har varierat
beroende på situation) och planerar patienten tillbaka för en poliklinisk gastroskopi
Samtidigt sprutar endoskopisten in metylenblått som läcktest
inom 1-2 månader senare och PAD-besked
meddelas.
Sam�digt	
  sprutar	
  endoskopisten	
  in	
  metylenblå�	
  som	
  läcktest	
  	
  
I korthet kan vi rapportera att behandlingen har varit framgångsrik så här långt
och av de nio som vi selektivt behandlat, har
ingen läckt postoperativt. En mer vetenskaplig presentation av den här fallserien kommer
att författas inom kort och vi hoppas att ni
kommer att finna den lika intressant som
dagens lilla blänkare.
Fredrik Swahn
Lars Enochsson
Matthias Löhr
Urban Arnelo
Lars Lundell

Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge, Stockholm

Ingen blå färg i dränagevätskan.

En naso-gastrisk sond på plats och sen är vi
färdiga.

En	
  naso-‐gastrisk	
  sond	
  på	
  plats	
  och	
  sen	
  är	
  vi	
  färdiga	
  

Ingen	
  blå	
  färg	
  i	
  dränagevätskan.	
  

Fredrik Swahn
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LYCKAD UPPHANDLING EVA NORDIN

Lyckad upphandling kräver
en nära dialog och samverkan
Efter nära 30 år var endoskopiutrusningen
vid Kirurgkliniken på Blekingesjukhuset
i Karlskrona körd i botten. En omfattande
och komplex upphandling resulterade i att
hela utrustningen byttes ut. Vinsterna blev
många. En viktig framgångsfaktor, menar verksamhetschefen Linus Axelsson, var
den nära dialogen och en tät samverkan
mellan leverantör och användare.

B

lekingesjukhuset består av två enheter med verksamheter på två orter,
Karlskrona och Karlshamn. Sjukhuset är organiserat i 16 kliniker med olika
vårdområden, flera kliniker har verksamheter
på bägge orter.
Blekingesjukhuset i Karlskrona ligger uppflugen på en höjd, från busshållplatsen krävs
en promenad i brant uppförsbacke.
På Kirurgkliniken möter verksamhetschefen Linus Axelsson upp tillsammans med Bo
Ohlin, bägge specialister i kirurgi med lång
erfarenhet av endoskopi.
– Det har varit en fantastisk utveckling
sedan slutet av 70-talet. Från början var
endoskopin främst ett diagnostisk redskap,
i dag har vi möjlighet att behandla många
olika slags tillstånd, säger Bo Ohlin, kirurg
och mellan 1986 och fram till nyligen ansvarig för mag-tarm endoskopiverksamheten i
länet.
I dag är han pensionär och timanställd på
kliniken.
– Jag fyller 67 år i december och får inte
lov att behålla min tjänst. Men jag arbetar
varannan vecka och jag tycker fortfarande
att mitt jobb är spännande och kul. Jag vill
också kunna dela med mig av mina erfarenheter till yngre kollegor, säger Bo Uhlin.

avdelning. Vi har också tre öppenvårdsmottagningar, säger Linus Axelsson.
På kirurgmottagningen finns sedan 1986
även en endoskopienhet.
– Vi har alltid värnat om endoskopin, det
har varit en viktig del under alla år som jag
har jobbat här. När jag var med och planerade den här verksamheten ville jag samla
alla som gör endoskopier till endoskopienheten på kirurgmottagningen. Det innebär att
gastroenterologerna på medicinkliniken gör
sina endoskopier hos oss. Tyvärr fick vi inte
med oss specialisterna i öron-näsa-hals, det
var synd eftersom instrumentparken inte har
kunnat utnyttjas optimalt, säger Bo Ohlin.
En stor andel av patienterna som tas om
hand på kirurgkliniken är patienter med
cancersjukdomar, många med tumörer i
mag-tarmkanalen och urinvägarna.
Precis som på många andra ställen i landet
har Blekinge inte en fullt utbyggd onkologisk och palliativ vård.
– Många patienter blir kvar hos oss på
kirurgkliniken och går inte vidare till en
onkologisk eller palliativ vårdenhet för
behandling. Kirurgkliniken har blivit den
största cancerkliniken på sjukhuset, säger
Linus Axelsson.
Någon motsättning mellan kirurger och
gastroenterologer finns inte på Blekingesjukhuset i Karlskrona, menar han.

– De har fullt upp med sina specifika
uppgifter som inte är kirurgi, exempelvis
inflammatoriska tarmsjukdomar och leversjukdomar. Vi har inte så många gastroenterologer tyvärr, vi skulle gärna vilja se fler och
att de tog lite till av endoskopidelen, säger
Linus Axelsson.
Kirurgkliniken i Karlskrona har ett nära
samarbete med Kalmar när det gäller avancerad övre gastrokirurgi.
– Vi skickar vidare patienter med leveroch bukspottkörteltumörer, och de skickar
oss patienter med magsäcks- och matstrupecancer som vi opererar.
Dominans och monopol

Från tidigt 1970-tal har Olympus, som grundades i Japan 1919 och är en av de ledande
tillverkarna av optisk och digital utrustning,
varit en dominerande leverantör av endoskopiutrustning vid kirurgkliniken i Karlskrona.
– De första instrumenten köptes in 1972.
Med åren blev instrumentparken allt större
och 1986 fick vi ett teknikskifte. Då övergick
man från att stå och titta i okular till att
få bilder på en skärm, det revolutionerade
vår verksamhet. Olympus hade nära nog
en monopolställning vid den här tiden och
andra leverantörer som Pentax och Fuji hade
inte så stora möjligheter att komma in på
marknaden. Så, under en period på 80-talet

Omfattande cancerverksamhet

Kirurgkliniken innefattar fem specialiteter
(kirurgi, kärlkirurgi, plastikkirurgi, urologi
och onkologi) och består av två mottagningar och två slutenvårdsavdelningar som
är indelade i flera sektioner, uppdelade efter
specialitet och subspecialitet. Kliniken har
cirka 220 anställda, vara ett 40-tal är läkare.
– Vår allmänkirurgiska verksamhet är uppdelad i gastrokirurgi, nedre gastrokirurgi och
bröstendokrin kirurgi. Vi har även en liten
barnkirurgisk verksamhet och en akutvårds30

Ny endoskopiutrustning på kirurgkliniken i Karlskrona.
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ville vi testa andra leverantörer och köpte då
in ett antal Pentaxinstrument till fördelaktiga
villkor, säger Bo Ohlin.
Men, det visade sig att avigsidorna med
att ha två olika fabrikat blev större än väntat.
Instrument av det ena fabrikatet passade
exempelvis inte i diskmaskinerna av det
andra fabrikatet.
– Det krävdes adaptrar och det blev både
omständligt och tidskrävande. Så när en ny
upphandling skulle göras enligt lagen om
offentlig upphandling 2013, bestämde vi
oss för att satsa på en enda leverantör, säger
Linus Axelsson.
Under flera år har landstinget haft dålig
ekonomi och inte investerat och mött upp
de behov som har funnits vad gäller upprustning och en modern endoskopipark.
Många av de befintliga instrumenten blev
ofta ivägskickade för reparation utomlands
och konsekvenserna blev avbrott i flöden och
onödiga väntetider.
– Det fanns en ganska stor frustration
bland oss på sjukhuset över alla de kostnader som uppstod på grund av reparationer
för att instrumenten var så slitna. Vi kom till
slut till ett läge då vi insåg att det inte höll
längre, siffrorna talade sitt tydliga språk. Vi
fick också politikerna att inse att vi behöver
en modern teknisk utrustning för att kunna
bedriva den här verksamheten, säger Linus
Axelsson.
Det fanns också brister i den fysiska arbetsmiljön; lokalerna och utrustningen hade inte
hängt med i utvecklingen. Monitorer skapade exempelvis ergonomiska problem med
bland annat nackbesvär.
Leverantörer testades

Upphandlingsprocessen har varit lång om
krävt omfattande arbete.
– Komplexiteten i en upphandling är stor,
det krävs rätt mycket arbete om man ska
utgå från fler parametrar än pris. Pris är lätt
att mäta, andra saker som är viktiga att ta
hänsyn till är svårare att mäta. Vi arbetade
väldigt strukturerat och hade ett omfattande
protokoll med en poängskala som vi utgick
ifrån när vi testade instrument från olika
leverantörer, säger Linus Axelsson.
Under ett antal veckor testade Kirurgkliniken endoskopiutrustningar från leverantörerna Pentax, Fuji och Olympus. Användare
fick bland annat värdesätta sikt, specialfunktioner, instrumentetens och diskmaskinernas
hanterbarhet och funktioner. Många möten
ägde rum mellan leverantörer och användare.
– Det är ju vi som är experter på den
utrustning vi använder och vi vet väldigt väl
vad vi behöver. För oss var det avgörande att
gastrokuriren 1 · 2015

Bo Ohlin, kirurg och Linus Axelsson, verksamhetschef vid kirurgkliniken i Karlskrona.

vara i en nära dialog med leverantörerna och
även få möjligheten att ändra i protokollen,
säger Bo Ohlin.
Instrumenteten har dock i vissa situationer
inte varit möjliga att testa på förhand, menar
Linus Axelsson.
– Exempelvis akuta ingrepp under extrema
förhållanden med exempelvis svåra blödningar. Här har vi fått använda rätt många
substitutmått och utifrån dessa gjort uppskattningar.
Mycket pengar har stått på spel, upphandlingen av endoskopiutrusning har varit en av
de största i Sverige och omfattat cirka 10-15
miljoner.
Av tre leverantörer klarade två, Olympus
och Fuji, av de specifikationskrav som ställdes.
– Vi fastnade till slut för Fuji då vi tyckte
att de var mest prisvärda. Vi bytte ut hela
vår endoskopipark och köpte ett terapigastroskop med dubbla kanaler som vi inte har
haft tidigare. Vi köpte dessutom ett smalt
instrument på fem millimeter i diameter, jag
brukar kalla det spagettiinstrumentet eftersom det är så tunt och böjligt. Det innebär
att vi numera kan gastroskopera barn ned till
tre-fyra månaders ålder. Det tunna instrumentet kan även användas på ”öronpatienter” som har tumörväxt i halsen något som
annars är svårt att komma åt, säger Bo Ohlin.
Viktigt med en nära och öppen dialog

Kirurgkliniken har även fått dubbla monitorer, vilket är en ergonomisk förbättring,
samt säkrare och bättre bildbehandlings- och
diatermisystem. Andra vinster är snabbare
flöden och en bättre arbetsmiljö.
Det har dock funnits en del barnsjukdomar; att byta fabrikat efter många år kräver

en viss omställning och hantering.
– Vi fick en del skador till en början
eftersom det visade sig att vi inte hanterade
instrumenteten på rätt sätt. Det krävdes
därför en utbildningsinsats för att förebygga
handhavandeskador, säger Linus Axelsson.
Hans bästa råd till andra som står inför en
liknande upphandling, är att vara nära sin
upphandlare och att de kommer ut i verksamheten för att få insyn i relevanta frågeställningar och behov.
Det handlar om att skapa en gemensam
bild och rätt förutsättningar, menar Linus
Axelsson.
– Det fungerar inte att skicka papper
mellan varandra och endast kommunicera
på mejl. Det krävs en dialog och att man
talar samma språk. Sedan handlar det om
att definiera det som behöver testas och även
det som inte går att testa och hitta sätt och
metoder för att utröna om utrustningen är
tillräckligt bra, även i extrema akutsituationer. Det är också viktigt att lägga tid på att
ta referenser och prata med andra som har
erfarenheter att dela med sig av.
Även mjuka variabler som hur instrumenten känns att använda och den upplevda
nöjdheten har tagits med i utvärderingarna.
– Den här nära och öppna dialogen mellan
leverantör och användare har varit extremt
viktig. Det handlar inte bara om att få rätt
utrustning, det handlar lika mycket om en
ömsesidig förståelse och acceptans av villkoren och förutsättningarna, säger Linus
Axelsson.

Eva Nordin
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Gå in på Svensk Gastroenterologisk
Förenings hemsida!

www.svenskgastroenterologi.se
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Välkomna till andra upplagan av
Svenska Kolorektaldagarna i Malmö!
Thursday April 16th
Pelvic Imaging and Diagnosis
MRI – what is new?
Endoscopic Ultrasound
Positron Emission Tomography
Advanced Adenomas and Early Cancers
Transanal Endoscopic Microsurgery
Endoscopic Submucosal Dissection
Chemoradiation alone
Case discussion
Neodjuvant treatment
Neoadjuvant treatment – to whom?
Complete Neoadjuvant Response
Head-on-Head: Surgery vs
Wait and see?
Postop Management and Sequeles
Optimal follow-up - COLOFOL trial
Outcome – from the patients view
Sexual dysfunction – how to manage

Friday April 17th
Advanced and Recurrent Rectal Cancer
Proton irradiation
Brachytherapy
Isolated Pelvic Perfusion (IPP)
Revisiting IORT
The role of targeted therapy
Minimizing Surgical Complications
How to implement ERAS
Perioperative optimization
Perineal Wounds – Mesh,
Flap or Suture?
Minimal Invasive Techniques
Laparoscopy
Robotics
Head-on-Head: LAP vs Robotics
ROLARR-trial
Transanal TME

Get Together
För detaljerat program, se: www.sfkrk.se
Anmälan till: pernilla.siming@med.lu.se
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REGISTER PÅ VÄG FRAMÅT JONAS F LUDVIGSSON OCH PÄR MYRELID

Register på väg framåt!
SWIBREG är Sveriges kvalitetsregister för
inflammatorisk tarmsjukdom, och startade
2005. Registret omfattar så väl barn som
vuxna och har i snabb takt vuxit sedan vi år
2007 passerade tusen registrerade patienter. I dagsläget beräknas 45 av 60 enheter
delta i registret. Antalet registrerade patienter i nuläget är nu över 29 000 (Tabell 1
redovisar situationen 2013-12-31).

B

usch et al redovisar in sin studie 61 344
IBD-patienter i det svenska patientregistret2. Detta gör att SWIBREG
för närvarande har en täckningsgrad på snart
50 %. Det är dock viktigt att understryka att
täckningsgraden är (i) betydligt högre i de
delar av Sverige där registret kom igång först
(i t.ex Östergötland, Örebro län, Region
Skåne ligger man på >80%). Vidare har vi
en högre täckningsgrad för patienter med (ii)
aktiv IBD – då vi koncentrerat oss på den
sjukaste patientgruppen, med störst behov av
medicinska åtgärder och där vinsterna med
ett kvalitetsregister är störst.
Under senaste året har registret arbetat
hårt med att utveckla förbättringsarbetet
inom SWIBREG, integrera PREMs (patient
reported experience measures), validera
IBD-diagnoserna i SWIBREG, delta i öppna
jämförelser (i samarbete med Socialstyrelsen)
och skaffa oss ökad kunskap om registrets
täckningsgrad, göra det möjligt för patienterna att rapportera in symptom, PROM
och PREM direkt till registret bland annat
via Mina Vårdkontakter, öka forskning baserad på SWIBREG-data, förbättra registrets
hemsida (Tabell 1).
Stort fokus ligger nu på att registrera
patienter med biologiska läkemedel. Dessa
utgör en hög kostnad inom IBD-vården men
har samtidigt lett till stora kliniska vinster.
Det är därför viktigt att noggrant följa upp
behandlingen med dessa läkemedel. Tanken
är att utnyttja SWIBREG för att följa biolo-
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gisk behandling med biologiska läkemedel,
både för att kunna ge en kostnadseffektiv
behandling till rätt patient och säkerställa
patientsäkerheten. När vi nu har tre olika
sorters biologiska läkemedel att välja mellan
är det väsentligt att enkelt och enhetligt
kunna samla information kring dessa läkemedels effektivitet och eventuella risker.
Detta för att hjälpa oss att välja rätt biologisk
behandling för den individuella patienten.
Till årsrapporten 2015 kommer vi att fokusera på täckningsgrad. Vi planerar därför att
göra en inventering av antalet registrerade
patienter vid varje enskild klinik under 2015
och redovisa data i Gastrokuriren i en uppföljande artikel.
Dessutom genomför SWIBREG efter
kontakt med Socialstyrelsen en validering
av IBD-diagnosen i SWIBREG och i Patientregistret.
1.
2.

Ludvigsson JF, Myrelid P. SWIBREG Nationellt IBD-register i ny tappning.
Läkartidningen 2009;106:3014-15.
Busch K, Ludvigsson JF, EkstromSmedby K, et al. Nationwide prevalence of inflammatory bowel disease
in Sweden: a population-based register study. Aliment Pharmacol Ther
2014;39:57-68.

Tabell 1. Antal registrerade patienter i SWIBREG

[artikeln är en sammanfattning av SWIBREG: Årsrapport. Årsrapporten i sin helhet
kan läsas via www.swibreg.se]

Jonas F Ludvigsson

Universitetssjukhuset i
Örebro och Karolinska Institutet
Pär Myrelid

Universitetssjukhuset i Linköping
(Registerhållare)
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ÅRSMÖTE SGF
SGF´s STYRELSE 2015

Wilhelm Graf
Ordförande
Sektionen för Kolorektal Kirurgi
VO Kirurgi
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
wilhelm.graf@akademiska.se

Marie Carlson

Årsmöte SGF
Tid: Onsdag 27 maj 2015 kl 16.30
Plats: Uppsala Konsert & Kongress
Lokal: Sal A
Dagordning

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mötets öppnande
Frågan om stadgeenlig utlysning av årsmötet
Fastställande av dagordning
Val av mötesordförande och sekreterare
Val av två justeringspersoner
Genomgång av föregående årsmötesprotokoll
Genomgång av verksamhetsberättelse
Redogörelse av facklige sekreteraren
Rapport från endoskopiutskottet
Kassörens rapport
Revisionsberättelse
Beslut om ansvarsfrihet
Val av ny styrelse
Val av revisorer
Val av valberedning
Förslag till förändrad styrelsesammansättning.
Skriftligt förslag kommer att cirkuleras till
SGF’s medlemmar innan mötet.
17. Övriga frågor

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

Björn Lindkvist
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

Urban Arnelo
Endoskopiansvarig
Gastrocentrum Kirurgi K53
Karolinska US, Huddinge
141 86 Stockholm
08-585 800 00
urban.arnelo@ki.se

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

Valeria Castro
Ledamot (ordförande i SYG)
ST-läkare, doctorand
Medicinmottagningen
Blå stråket 5, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset,
413 45 Göteborg
info@syg.se
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SVERIGES YNGRE GASTROENTEROLOGER
SYG´s STYRELSE 2015

Bäste SYG-medlem
Vi börjar sakta men säkert gå mot ljusare
tider och arbetet inom SYG är i full gång.

V

i ser fram emot att möta er, våra
medlemmar, under Gastrodagarna
i maj! Detta är Gastrosveriges största
årliga event, som i år hålls i Uppsala.
Där håller vi i SYG inte bara vårt årsmöte
och bjuder på lunch med matnyttigt case,
men i år kommer vi även att vara lättillgängliga med vår alldeles egna monter, och vi
hoppas att ni följer med oss på ett glas eller
två på vår ”After- Gastrodag”.
Vi i styrelsen vill gärna bli fler, så vill du
engagera dig i frågor som rör din specialistutbildning samt nätverka, tveka då inte
att kontakta oss och vår valberedning! Vi
söker fyra nya styrelsemedlemmar, gärna
ifrån mindre orter, för att kunna sprida vår
representation.
I vår kommer våra SYG- representanter i
SGF’s Utbildningsutskott tillsammans med
andra internmedicinska specialistföreningar
forma den framtida ”Common Trunk” och
dess målsättningar. Vi väntar spänt på resultatet.
I detta nummer har vi styrelsemedlem
Hannes Hagström som har intervjuat en
av UEG Rising Star vinnarna 2015. Niklas
Björkström. Gratulationer Niklas!

Likaså får vi en rapport av Hannes ifrån
AASLD i Boston.
Till hösten 2015 kommer UEG Week
hållas i Barcelona, vi hoppas på att fler
SYG- medlemmar skall kunna medverka
på liknande kongresser. Därför kommer vi i
samarbete SGF dela ut stipendier till SYGmedlemmar för just kongress- resekostnader.
Vår styrelsemedlem Ghazaleh Mohammadian var på UEG Week i höstas, hon ger oss
sin rapport i detta nummer.
Vi i SYG- styrelsen önskar annars fortsatt
trevlig vår och vi ses på Gastrodagarna!

Valeria Castro
(ordförande)
ST-läkare, doktorand
Medicinmottagningen
Blå stråket 5, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset,
413 45 Göteborg
info@syg.se

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

Erik von Seth
(kassör)
ST- läkare.
Gastrocentrum, Karolinska
Universitetssjukhuset
14186 Stockholm

Hannes Hagström
(styrelseledamot)
ST- läkare, doktorand.
Gastrocentrum,
Karolinska
Universitetssjukhuset
14186 Stockholm

Valeria Castro

Ordförande i SYG
ST- läkare i Internmedicin
Gastroenterologi och Hepatologi
SU, Göteborg

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

Axel Josefsson
(styrelseledamot)
ST- läkare, doktorand
Medicinmottagningen,
Blå stråket 5, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset,
413 45 Göteborg

Ghazaleh Mohammadian
(styrelseledamot)
ST- läkare
Gastrocentrum, Karolinska
Universitetssjukhuset
14186 Stockholm.
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Intervju Niklas Björkström Rising Star
UEG utsåg nyligen 2015 års vinnare av
det prestigefyllda priset Rising Star, och i
år fick Sverige sin femte pristagare sedan
priset inrättades. Det är Niklas Björkström
vid Karolinska Institutet samt vid Gastrocentrum vid Karolinska Universitetssjukhuset som i år tillsammans med åtta kollegor från resten av Europa belönats.

F: Grattis! Först en klassisk sportfråga: Hur
känns det?
NB: Tack! Det är jättekul och hedrande. Det
är alltid väldigt roligt att se att det man gör
uppmärksammas också internationellt.
F: Kan du säga några ord om hur du började
forska?
NB: Mitt intresse började egentligen i gymnasiet tack vare en engagerad biologilärare
som uppmuntrade mig och jag började i
andra ring på Kalmarsundslaboratoriet studera övergödningens effekt på blåstång.
Sedan kom jag fram till att blåstång kanske
inte var ett så säkert kort, och började studera
bioteknologi på KTH i Stockholm. Där träf-
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fade jag på termin två den andra person som
hade ett tidigt inflytande på mig, Adnane
Achour som då var docent och föreläste om
immunologi. Där och då sade det verkligen
”klick” och jag insåg att det var immunologi
jag ville hålla på med. Dock tyckte jag att
förutsättningarna för att forska inom detta
var bättre på KI, och sökte till läkarlinjen
med målet att bli en forskande läkare.
Under utbildningen har jag också verkligen kommit att uppskatta det kliniska arbetet med patienter, som nästan är lika roligt
som att forska, även om inte det var planen
från början. Niklas disputerade 2011 på en
avhandling om hur så kallade natural killer
(NK)-celler utvecklas, differentierar och
fungerar vid virusinfektioner.
F: Vad var det som gjorde att du började
intressera dig för gastroenterologi och kanske
främst hepatologi?
NB: Immunologin i de här organen är speciell, och vi vet mycket mindre om hur immunologin fungerar här än i andra organ.

Det finns många sjukdomar som involverar immunsystemet, där det i många fall inte
finns någon behandling. Om vi kan förstå
de bakomliggande processerna bättre kan
vi förhoppningsvis diagnosticera, prognosticera och behandla de här sjukdomarna och
patienterna bättre i framtiden.
F: Kan du beskriva din pågående forskning?
NB: Jag håller framför allt på med NK-celler,
som vi vet har en tydlig roll i att försvara
kroppen från virusinfektioner och förhindra
uppkomst av cancer. På senare år har man
förstått mer om hur NK-celler agerar vid
inflammatoriska tillstånd, och jag studerar
om NK-celler är en bidragande orsak till
varför vissa sjukdomar uppkommer, eller om
det är så att NK-celler inte fungerar som de
ska och inte förmår förhindra att sjukdomar
uppstår.
F: Vilka sjukdomar är det som ni är intresserade av?
NB: Vi tittar ganska brett, men utgångs-
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punkten är alltid NK-celler. Ett par exempel är om NK-celler är en bidragande faktor
till att vissa patienter med fettlever utvecklar
inflammation (NASH) och hur NK-celler
agerar vid kronisk viral hepatit såsom hepatit C. Något som är gemensamt för många
leversjukdomar är också uppkomst av levercancer efter en lång tid med sjukdomen. Här
studerar vi vilken roll immunsystemet har i
varför vissa patienter får cancer och andra
inte; kan vi på något sätt använda vår kunskap för att prognosticera vilka patienter
som löper en ökad cancerrisk och kanske
behandla uppkomna tumörer med immunterapi – här pågår det studier bland annat
i USA och Japan där man ger patienterna
NK-celler med spännande resultat.
F: Du har ju tidigare fått ett flertal stora
anslag, bland annat från Mag-Tarmfonden.
Hur stor del av din tid ägnar du åt forskningen?

NB: Just nu ägnar jag all min tid till forskning på labbet vid KI. Dock försöker jag
samtidigt vara närvarande bidra till att driva
den kliniska och translationella forskningen
framåt vid Gastrocentrum. Jag är huvudhandledare åt tre doktorander, bihandledare
till sju och driver ett flertal projekt för att förbättra forskningen på kliniken, bland annat
brinner jag för att skapa förutsättningar för
biobankning.

F: Hur ser framtiden ut för din forskning?
NB: Jag satsar mycket på att verkligen få
igång min forskargrupp och få den mer
självständig. Jag hoppas kunna nå en punkt
när alla är självgående och då kunna titrera
in mer kliniskt arbete med målsättningen att
bli specialist i gastroenterologi inom en inte
för avlägsen framtid.
F: Återigen grattis!

F: Vad gör du när du inte forskar?
NB: Jag försöker passa på att hinna åka
skidor och flugfiska, ofta finns det lite tid för
detta när man är iväg på olika konferenser.
Förra veckan drog jag upp en tvåkilos
regnbåge (bilden ovan)! Den släpptes för
övrigt tillbaka. Jag är också editor inom
immunologi för PLOS One, bedömer olika
forskningsansökningar för KI och har tidigare bedömt ansökningar åt de Schweiziska
och Australienska forskningsråden.

Hannes Hagström

UEG Week 2014 i Wien
United European Gastroenterology (UEG)
är Europas största gastroenterologiska
organisation med 22 000 specialistmedlemmar inom kirurgi, medicin, pediatrik
onkologi och endoskopi och med möjligheter till samarbete och utbyte av kunskap.

D

etta utbyte av kunskap sker bland
annat via UEG Week (UEGW)
som hålls varje år i en europeisk
stad sedan 1992.
Jag fick möjligheten att delta på årets kongress i Wien och även få presentera en poster.
Som ST-läkare på en stor kongress kan man
ibland bli lite förvirrad. Man kan översköljas
av sessionernas utbud och det är ibland svårt

att vilken godisbit man ska välja. Men med
hjälp av seniora doktorer samt eget intresse
lär man sig till slut att lägga upp en plan för
dagen. I år hade dessutom de yngre gastroenterologernas nätvärk, Young GI-network,
ett mentorsprogram där man kunde få hjälp
med vad man ska välja på dagen och sedan
kunde man mötas på slutet av dagen för en
sammanfattning. Young GI-network hade
också en egen lounge på kongressen där man
kunde mingla runt med andra ST-kollegor
och få kontakter över gränserna. De anordnade även ett socialt program och möjliggjorde ännu ett tillfälle till att lära känna
andra kollegor och skapa nätverk.
Som ST-läkare inom gastroenterologi är

UEGW ett unikt tillfälle just för att skapa
nätverk och att få uppleva gastroenterologi
från hela Europa. Under dessa dagar kommer
man i kontakt med stora forskare som gjort
förändringar i Europa. Man kan mingla runt
i posterhallen, prata med industrins representanter och förbättra sina färdigheter inom
endoskopi och ultraljud med de workshops
som finns tillgängliga. Dessutom finns möjligheten att delta i UEG:s postgraduate kurs
där man två dagar före själva kongressen kan
uppdatera och utöka sina kunskaper inom
gastroenterologin.
I oktober kommer UEGW att ordnas i
Barcelona! Så finns möjlighet så åk, man
ångrar det inte!

Ghazaleh Mohammadian
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Reserapport från AASLD
i Boston 2014
AASLD, eller the American Association for
the Study of Liver Diseases, är den amerikanska leverföreningen som varje år anordnar ”the liver meeting”.

D

etta är världens största leverkonferens där framför allt hepatologer
men också bland annat infektionsläkare, barnhepatologer och prekliniska
forskare närvarar. 2014 hölls mötet i Boston
och undertecknad hade möjlighet att resa
dit för att presentera ett abstract. Cirka 9500
personer samlades i the Hynes Convention
Center, som ligger strategiskt placerat mitt
i Boston.
Med över 2000 abstracts och hundratals
föreläsningar går det inte att lämna en fullständig redogörelse, men det finns verkligen
något för de flesta, oberoende av intresse.
Mötet inleddes med en två dagar lång så
kallad post graduate-kurs, som i år fokuserade på inflammation och immunitet vid
akut och kronisk leversjukdom. I övrigt var
det ett stort fokus på hepatit C och de nya
revolutionerande direktverkande antivirala
läkemedlen, även om det i år kändes som om
andra ämnen fick ett större fokus.
Exempel på sådana ämnen som diskuterades flitigt var akut leversvikt och hur
detta ska handläggas, levertransplantation,
kolestatisk leversjukdom och NAFLD. Ett
mycket välbesökt seminarium handlade om
det aktuella ämnet värdebaserad vård inom
hepatologin, med exempel från norra Italien.
Säkerligen ett hett diskussionsämne framöver även här i Sverige.
Mötet lämpar sig både för forskande och
icke-forskande läkare, även om man nog ska
ha några år på nacken då tempot är relativt
högt och inte tillåter någon större chans för
inläsning. Det är också ett utmärkt sätt att
träffa kollegor både från andra delar av Sverige och internationellt.
Själv fick jag ett flertal idéer till nya forskningsprojekt och en inblick i hur man hanterar leverpatienter på andra ställen.

Hannes Hagström
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FSGS´s STYRELSE 2015

Hej alla!

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

Ann Tornberg
(vice ordf.)
VO Gastroenterologi
Universitetssjukhuset i Lund
221 85 Lund
ann.tornberg@skane.se

Agneta Aasa
(kassör)
Spec.sjuksköterska kirurgi
Kirurgkliniken
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
agneta.aasa@lj.se

Hoppas att ni haft sköna, lata och innehållsrika dagar under julhelgerna. Nu är
vardagen i full fart igen med allt vad det
innebär.

I

FSGS sitter vi just nu och går igenom de
stipendieansökningar som kommit in.
Det är glädjande att fler och fler sjuksköterskor intresserar sig för att undersöka
och utvärdera arbetet med patienterna. Detta
gör att vården kan förbättras ytterligare och
våra patienter erbjuds ännu högre kvalitet
och tillgänglighet.
Något som är tydligt i Gastro-Sverige
nu är att allt fler visar intresse för att starta
sjuksköterskemottagningar för patienter med
leversjukdomar. Jag ser detta som ett väldigt
värdefullt arbete och det är glädjande att se
att det redan nu skapas ett nätverk för att
stötta varandra och sprida kunskap mellan
varandra. Tillsammans blir vi starka!
Svenska Gastrodagarna närmar sig (27-29
maj i Uppsala). När ni läser detta har deadline redan varit för inlämnande av abstracts
men jag hoppas på att flera av dessa är
skrivna av sjuksköterskor. Kom ihåg att alla
slags projekt, förbättringsarbeten eller liknande är av intresse. Vi är ett land som är
intresserade av att lära från varandra så sprid
er kunskap.

representanter från alla delar av gastroenterologi (lever, endoskopi, funktionell magtarmstörning, IBD) arbetar med detta och
kommer att presentera ett förslag på Svenska
Gastrodagarna fredag den 29/5 klockan 8.30.
Det huvudsakliga syftet med kompetensbeskrivningen är att säkerställa den kompetens som behövs för att ge patienter och
närstående en god och säker vård.
Kompetensbeskrivningen ska utgöra en
vägledning för landets lärosäten för utformning, planering och genomförande av utbildning samt utgöra ett stöd för arbetsgivare för
att säkerställa den kompetens som behövs
för en god och säker vård inom gastroenterologisk verksamhet. Den ska inte bara ligga
som grund för vad en sjuksköterska inom
gastroenterologi ska kunna utan också hur
hon/han kan utvecklas.
I detta nummer av Gastrokuriren kan ni
läsa reportage om Highlights från 2014 samt
Postgraduate Teaching 2014. Mycket nöje!
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Marie Andersson
(ledamot)
Magtarmmottagningen
Södra Älvsborgs sjukhus
501 82 Borås
marie.a.andersson@vgregion.se

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

Cecilia Sköld
(suppleant)
Medicinmottagning 1 Gastro
SU/Östra CKÖ
Diagnosvägen 11
416 85 Göteborg
cecilia.skold@vgregion.se

Kompetensbeskrivning

I FSGS arbetar vi nu med att ta fram en
kompetensbeskrivning för sjuksköterskor
inom gastroenterologi. En arbetsgrupp med

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

Susanna Jäghult
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Postgraduate Teaching 2014, Wien
I oktober var det åter dags för kongressen
UEG Week (United European Gstroenterology Week) i Wien.

D

et är en oerhört stor kongress som
funnits sedan 1992 och drar till
sig ca 14 000 personer från hela
världen. Två dagar innan själva kongressen
arrangeras Postgraduate Teaching. Själva
kongressen innehåller nya data, nya fynd,
nya mediciner, nya arbetssätt medan Postgraduate Teaching innehåller väldigt mycket
bra hands-on information och utbildning.
Under dessa två dagar kan man gå och
lyssna på föreläsningar om till exempel:
”What is important when diagnosing IBD?”,
”Diagnosing skin lesions in IBD”, ”When do
we need to asses liver function?”, Management of patients with faecal incontinence”,
”Non-alcoholic fatty liver disease and alcoholic liver disease”. Eller varför inte gå till
salen där det visades live endoskopi.
Postgraduate Teaching är en utbildning
som egentligen vänder sig till läkare som
håller på att utbilda sig till gastroenterologer
men där även ALLA vi andra kan få ut jättemycket av föreläsningarna. Jag har deltagit
på några Postgraduate Teaching-dagar och
många gånger känt att dessa dagar gett mig
mer än själva kongressen. Här kommer ett
kortare sammandrag av några av de föreläsningar under Postgraduate som jag deltog
på 2014.
Hudförändringar (Hindyckx P)

Patienter med Tiopurinbehandling har
en ökad risk för Non-melanoma hudcancer (basalcellscancer, skivepitelcancer).
Metotrexate ger dock ingen ökad risk.
Om behandling med Tiopurin sätts ut går
risken tillbaka. Det finns ingen ökad risk för
melanom vid Tiopurinbehandling. Vid biologisk behandling finns det istället en ökad
risk för psoriasisliknande hudförändringar.
Rökning ökar risken ytterligare.
Kombinationsbehandling anti-TNF och
annan immunosupprimerad behandling
minskar risken. Om psoriasis uppstår vid
behandling med anti-TNF rekommenderas
att påbörja behandling för psoriais och fortsätta med anti-TNF. Vid biologisk behandling finns också en ökad risk för melanom.
Det rekommenderades starkt att alla med
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immunosuppression ska ha årlig kontakt
med dermatolog.
Fistlar (Kamm M, d´Haens G)

Fistlar tar i regel LÅNG tid att läka. Det kan
ta så lång tid som 2,6 år (median). Kombobehandling med anti-TNF och tiopuriner
gör att ca 90 % läker eller förbättras. Över
40 % av patienter med Crohns sjukdom får
fistlar över tid.
Primär scleroserande cholangit (Tilg H)

Cirka 60-80 % av alla primär skleroserande
cholangit (PSC) hittas hos patienter med
IBD (colit-utbredning). Diagnos ställs med
hjälp av magnetröntgen, biopsi och lab.
Det finns idag ingen behandling. Cirka en
tredjedel av PSC-patienter utvecklar DALM
(Dysplasia Associated Lesion or Mass),
höggradig dysplasi eller CRC (kolorektal
cancer). När det gäller att hitta en cancer
plockar vi i regel för få biopsier. Det behövs
ofta så många som 35 –55 biopsier
Miljöfaktorer och IBD (Lakatos P, Uhlig H,
Rogler G, Jess T)

Miljöfaktorer bidrar troligen till att man
får IBD och hur sjukdomen utvecklas. Om

man får antibiotika de första levnadsåren
ökar risken för IBD. Effekten av antibiotika
verkar kunna sitta kvar en längre tid och då
öka risken för IBD.
Luftförorening ökar risken för tidig
Crohns sjukdom. Generellt ökar inte luftförorening risken för IBD men svaveldioxid
(SO2) och kvävedioxid (NO2) verkar kunna
fungera som riskfaktor för tidig IBD.
Hög höjd-resor och flygresor ökar risken
för skov (!). Det är även vara associerat till
flygtiden där studier visat att en restid på
över fyra timmar ökar risken ytterligare.
Värmebölja verkar öka risken för skov i
IBD. Efter en värmebölja ökar också risken
för gastroenterit (som är känt att öka risken
för skov).
Vaccination mot Pertussis och polio ger
en ökad risk för IBD (retrospektivt). Ingen
ökad risk för IBD efter smittkoppsvaccination eller BCG har hittats. MEN om BCG
ges före fyra månaders ålder ökar risken för
IBD. Dock finns en metodproblematik då
det är mest retrospektiva data.

Susanna Jäghult
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Highlights i Lund 20 november 2014
AbbVie AB arrangerar Highlights på tre
platser i Sverige för att så många som
möjligt ska få möjlighet att delta. Tanken
med Highlights är att deltagarna ska få en
uppdatering om vad som har hänt under
året inom respektive arbetsområde. Här
kommer ett referat ifrån ett välbesökt
Lund.

F

örst ut var Elisabet Johansson, dietist ifrån Avdelning för Klinisk
Näringslära (AKN), Lund och som
under tema Nutrition pratade om IBS och
FODMAP. Nyligen har så kallade FODMAP
dieter dykt upp och FODMAPs i kosten har
pekats ut som möjliga bovar när det gäller
att ställa till med besvär vid IBS såsom gaser
och diarré. Vad är då FODMAPs och vad
kan vara viktigt att känna till när det gäller
FODMAP dieter? IBS har länge mer eller
mindre framgångsrikt behandlats med olika
kostråd. Genom att utgå från varje persons
kostvanor kan man föreslå vissa justeringar
av kosten som man tror skulle kunna fungera
för att minska besvären av till exempel, gaser,
förstoppning, diarré etc. På senare tid har
FODMAPs pekats ut som möjliga bovar.
Fungerar då FODMAP dieten? Att följa
en FODMAP diet botar inte IBS men den
kan hjälpa de som i sin nuvarande kost har
ett högt intag av FODMAPs. Kolhydrater
i kosten kan finnas i olika former. De enklaste kolhydraterna kallas enkla sockerarter
eller monosackarider och dit hör glukos och
fruktos. Två monosackarider kan tillsammans bilda en så kallad disackarid, till dessa
hör vanligt bordssocker, sucros och laktos.
Mono-och disackarider smakar sött och tas
lätt upp av kroppen som energi (snabba kolhydrater) medan polysackarider ger söt smak
och tas upp långsammare eller inte utan
passerar hela vägen genom mag-tarmkanalen (t ex så kallade fibrer). Både enkla och
komplexa sockerarter är viktiga för oss. De
ger oss energi och en fungerande mag-tarmfunktion. Dock handlar det om balans, både
för mycket och för lite kolhydrater kan ge oss
problem. Vår moderna kost är dock vanligtvis rik på kolhydrater och problemen med
överkonsumtion med t ex fetma som följd.
FODMAP (Fermentable, Oligo-saccharides, Di-saccharides, Mono-saccharides And
Polyols) är kolhydrater med korta sockerkjedjor som inte tas upp så lätt av våra
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tarmar. Istället kan dessa öka vätskeutsöndringen ut i tarmen och bakterier kan använda
FODMAPs som energikälla. Detta genom
fermentering, en jäsningsprocess. Vid jäsning bildas korta fettsyror och gaser. Patienten får gaser och ont i magen. Effekterna av
FODMAPs är naturliga och förekommer hos
alla människor. IBS patienter upplever ofta
besvär av den ökade gasbildningen och deras
kost är ofta rik på just FODMAPs. I Australien, där FODMAP startade har intaget av
FODMAP visat sig generellt vara högt och
man har där också kunna visa att personer
som minskat sitt intag av FODMAPs fått
minskade besvär av sin IBS. FODMAP-kost
förbättrar alltså GI-symptom jämfört med
standardkost.
FODMAPs utgörs av flera olika grupper
av Fermenterbara kolhydrater. Oligosackariderna utgörs av frukto-oligosackarider och
galakto-oligosackarider (FOS och GOS).
Dessa kan vi människor inte bryta ner
eftersom vi saknar de enzym som krävs för
detta. Därmed blir de kvar i tarmarna och
för mycket av dem kan ge besvär. Oligosackarider finns i råg och rågprodukter, vete
och veteprodukter(pasta, couscous, vetekli),
persikor, kronaskockor och olika baljväxter,

lök, vitlök. Disackarider såsom laktos kan
vara en FODMAP men bara om tillräckligt
med enzymet laktas saknas i förhållandet till
mängden som intas. Mängden laktas och
därmed vår tolorans för laktos varierar.
Disackariden laktos finns i mjölk och yoghurtproduketr. Monosackarider kan också
vara FODMAPs om de inte kan tas upp i
tillräcklig stor utsträckning. Fruktos t ex
kan tas upp av tarmen men transporten är
beroende av annan föda med glukos. Monisackariden fruktos i överskott med mängden
glukos finns i körsbär, mango, fruktkonserver, vattenmelon, fruktjuicer och torkad
frukt, sparris, sockerärter, honung. Polyoler
eller sockeralkoholer som t ex sorbitol och
Mannitol tas upp långsamt och används som
sötningsmedel i lågkaloriprodukter och kan
ställa till med problem om man får i sig för
mycket. Polyoler som sorbitol finns i äpplen,
päron, aprikoser, nektariner och mannitol
finns i blomkål, champinjoner och vattenmelon. Sobitol, mannitol, xylitol används
som sötningsmedel i sockerfria tuggummin,
godis och choklad.
En så kallas FODMAP diet där man ersätter olika livsmedel helt skall man inte ge sig
på att prova på egen hand utan detta skall ske
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med hjälp av dietist. Normalt provas en diet
låg på FODMAPs under 4-8 veckor innan
man utvärderar effekten. Därefter återintroduceras de FODMAPs man uteslutit till
en nivå som kan toloreras. I Lund använder
man sig av listor över livsmedel och där livsmedel är uppdelade i tre färger ifrån att vara
lite FODMAPs till att vara mycket FODMAPs, mat-symtomdagbok och utvärdering
före och efter med hjälp av VAS-IBS-självskattningsformulär.
Det är viktigt att inte glömma att
FODMAP dieten inte handlar om att för
alltid utesluta FODMAPs utan om att man
minskar på ett överdrivet intag! Vid långvarig
FODMAPS diet kan man påverka tarmflorans sammansättning negativt vilket kan leda
till svårare sjukdomar på sikt.
Levertema

Nästa tema på Highlights var Lever med
Överläkare Hans Verbaan ifrån Gastrokliniken, SUS i Malmö. Hans började med
att presentera en retrospektiv sammanställning av levertransplanterade på Skånes
universitetssjukhus (SUS). Totalt 162 levertransplanterade patienter. De två första
levertransplantationerna var redan 1988 och
dessa två patienter är fortfarande vid liv. Den
äldsta transplanerade är 73,5 år (PBC) och
den yngsta 8 år (gallvägsatresi). Den största
andelen patienter som transplanterades var
på grund av Hepatit C (47) följt av PSC (20)
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och AIH (14) etc. Orsaken till de fulminanta
(8) var läkemedel som ACE hämmare, Tegretol och Paracetamol. Därefter gick Hans över
till att prata om en ny generation antivirala
läkemedel mot kronisk hepatit C – proteashämmare i kombination med nukleosidanaloger. Många fler patienter kan botas
med denna nya typ av läkemedel, jämfört
med interferonbaserad behandling – som
dessutom har betydligt sämre biverkningsprofil. Naturalförloppet vid kronisk HCV är
att man drabbas av en akut infektion, som
nästan alltid är tyst. Mellan 50 och 80 % av
de drabbade får en kronisk infektion som
så småningom kan leda till cirrhos och till
slut hepatocellulär cancer (HCC) för 2-4%
årligen. Tidigare var genotyp 1 svårast att
behandla. Idag är det genotyp 2-3 som är
svårast att behandla.
Fram till nyligen bestod standardbehandlingen av en kombination av läkemedel som
var associerade med allvarliga biverkningar.
Behandlingen bestod av både injektioner och
tabletter. Nu kommer flera nya läkemedel
mot HCV, och dessa har i studier visat sig
vara synnerligen effektiva. Att idag kunna
bota en patient som förut endast kunde
behandlas med levertransplantation är fantastiskt. De nya läkemedlen kallas för DAA:s
(direct acting antivirals). Proteashämmare
fungerar som så att de hämmar ett enzym
som viruset är beroende av och heter proteas. Dessutom finns det NS5A-hämmare,
NS5B-nukleotida (NUC), samt non-nukleotida polymerashämmare (non-NUC-NS5B).
Sofosbuvir finns tillgängligt och simeprevir
blev godkänd i maj 2014. Daclastavir blev
godkänd aug 2014 och Abbvies program med
ombitasvir och dasabuvir förväntas bli godkänt i dagarna. Ger man behandling med
sofosbuvir + daclatasvir så läker 90 % - med
eller utan ribavirin. Patienterna mår dessutom bra. Det är lite biverkningar. Det går
inte att jämföra med den äldre behandlingen.
Behandling som vi idag kan ge våra patienter med HCV är framgångsrik och kurativ,
men kostsam! Kostnaden för en 6-månaders
behandling ligger runt 1,2 miljoner kr. I de
länder där man har råd att betala för dessa
nya mediciner kan man nu erövra HCV!
Vidare så redogjorde Hans om ACLF, d v
s Acute-on-chronic liver failure för oss. Det
finns ingen globalt vedertagen definition
av ”ACLF”. Det är ett försök att prediktera
utfallet vid akut försämring av tidigare stabil
leverfunktion hos cirrotiker och karaterisera
vad som ligger bakom och hur detta inverkar
på förloppet. Det gäller att beräkna risken

(överlevnaden) utifrån graden av svikt, inte
bara beträffande levern, utan flera organ, d
v s CLIF-SOFA Score. CLIF-SOFA Score
inkluderar subscores ifrån lever, njure, hjärna,
koagulation, cirkulation och lungor. Hög
score – hög risk. Detta för att kunna identifiera patienter med hög risk att avlida i multiorgansvikt och att snabbt kunna vidtaga
specifika åtgärdet. Att nonchalera små förändringar kan medföra stora konsekvenser!
Endoskopi

Nästa område var Endoskopi och årets föreläsare var Gabriele Wurm Johansson, Specialistläkare vid Gastrokliniken, SUS Malmö,
Endoskopienheten. Först en genomgång av
BRAVO som är en kateterfri 24 timmars
pH-undersökning. pH-registreringar är idag
standarddiagnostik vid utredning av gastroesofageal refluxsjukdom (GERD).
Då inte alla patienter tolererar tunna transnasala pH-katetrar när de skall genomföra
en undersökning är BRAVO ett utmärkt
pH-registreringssystem som använder telemetrisk överföringsteknik. En pH-kapsel
fästs i slemhinnan av esofagus och sänder
trådlös pH data till en mottagare som spelar
in data. Patienterna kan med detta system gå
till arbetet, sporta, duscha, sova etc, utan att
besväras av en kateter genom näsan. Efter
5-10 dagar faller kapseln bort och förs ut via
mag-tarmsystemet. Efter avslutad undersökning laddas data från BRAVO upp via
USB-anslutning och undersökningsdata
kan analyseras. Vidare fortsatte Gabriele
om ett nytt hemostatiskt medel i pulverform
baserad på nanoteknik, Hemospray (Cook
Medical) för endoskopisk behandling av
icke-variceal övre GIB. Enstaka fall av har
även rapporterats om framgångsrik behandling av patienter med varix- och cancerrelaterade blödningar, pågående antitrombotisk
behandling eller blödningar i nedre GI trakten. Gabriele både berättade och visade på
skärm om sin egen erfarenhet av användandet av Hemospray via ballongenteroskop för
behandling av svår blödning i tunntarmen.
Via enkelballongenteroskopi bekräftades
en diffus blödning i proximala jejunum
som behandlades effektivt med Hemospray
i kombination med adrenalininjektion.
Bestående hemostas dokumenterades med
kontrollendoskopi 48 timmar senare och då
ingen blödning.
Vid efterföljande kirurgi noterades ingen
blödning och patienten lämnade sjukhuset
efter 5 dagar. Hemospray kan alltså vara en
enkel och effektiv metod för endoskopisk
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behandling. Därefter en genomgång av den
nyligen utkomna publikationen om TEDDY-studien (Environmental Determinants
of Diabetes in the Young) vilken är en internationell multicenterstudie där studiecenter i
USA, Finland, Sverige (Skåne) och Tyskland
ingår. TEDDY startades 2004 och har nu
pågått i mer än 10 år och är världens största
uppföljningsstudie där man försöker besvara
frågan varför barn med en ärftlig benägenhet först utvecklar autoantikroppar mot de
insulinproducerande cellerna och varför en
del av dessa barn senare utvecklar typ 1-diabetes. Från 2 års ålder och därefter årligen
analyseras även blodprov för förekomst av
TGA. Detta görs eftersom den ärftliga risken
för celiaki i viss utsträckning sammanfaller
med den ärftliga risken för typ 1-diabetes.
Hittills har totalt 500 barn i hela studien haft
positiva TGA. Av dessa har 294 barn blivit
diagnostiserade med celiaki varav 141 (48
%) barn i Sverige. Studien visar att svenska
barn har dubbel risk för att utveckla celiaki
jämfört med barn i USA. De svenska barnen
har alltså den högsta risken för glutenintolerans. Förutom undersökningen av risk och
förekomst i olika länder bekräftar studien
att nära släktskap spelar roll, att flickor har
högre risk samt betydelsen av en särskild
riskgen (HLA DR3-DQ2). Slutligen menade
Gabriele att med det här resultatet så är det
viktigt att ha med sig att alla patienter som
utvecklar celiaki har en ökad risk att utveckla
T-cellslymfom.
IBD-nyheter

Efter lunch var det dags för IBD-nyheter med
Överläkare Rikard Svernlöv, Mag-tarmmedicinska kliniken i Linköping. Det var givetvis
ett stort fokus på nya biologiska läkemedel,
men också vikten av att vi monitorerar våra
patienter bättre genom att regelbundet följa
kalprotektin och att mäta trough levels,
antikroppar och dalvärde vid behandling
med biologiska läkemedel. Behandling med
antikroppar mot tumörnekrosfaktor (TNF)
har som vi vet en god klinisk effekt på såväl
induktion som bibehållande av remission.
Även antikroppar som är specifika för integrin-a4b7 ter sig ha en anti-inflammatorisk
effekt hos patienter med IBD. Vedolizumab
(Entyvio) är ett biologiskt läkemedel med en
verkningsmekanism som skiljer sig från antiTNF-hämmare. Det är det första tarmselektiva och målstyrda biologiska läkemedlet för
IBD. Studieresultat ifrån GEMINI I, II och
III med olika upplägg visar på goda resultat
om än något sämre vid Crohns sjukdom.
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Biverkningarna var något fler i vedolizumabgruppen jämfört med placebo, och där
nasopharynit förekom oftare. I studie där
vedolizumab testats på patienter med Crohn
har man dock sett fler allvarliga biverkningar
i form av allvarliga infektioner. Det var generellt få infusionsrelaterade reaktioner. Flera
nya antikroppar är här. I första hand kommer
troligen dessa nya preparat att användas hos
patienter som inte tålt eller förlorat effekt av
anti-TNF-behandling.
Det är Golimumab (Simponi) antikropp
mot TNF – vis ulcerös colit. Ustekinumab
(Stelera) som är riktad mot IL-12 och IL-23
vid refraktär Crohns sjukdom och Toftacitinib – en oral JAK-3-blockerare vid ulcerös
colit. Annat som är på gång är en multicenter
fas II studie på ett oralt läkemedel Laquinimod på aktiv Crohns sjukdom. Effekten var
påtaglig och fas III studier pågår. Tralokinumab (anti-IL-13) är en annan fas II studie
på aktiv ulcerös colit, men som inte visat
någon större skillnad jmf med placebo. En
annan intressant fas II studie är en oral Smad
7-antisense-oligonucleotide, Mongersen på
patienter med aktiv Crohns sjukdom. På
40 mg och 160 mg Mongersen uppnådde
55 rep. 65 % av patienterna remission vs 10
% för placebo. Ett annat intressant arbete
var “Development of Algorithm Incorporating Pharmacokinetics of Adalimumab in
Inflammatory Bowel Diseases” (Prof. Xavier
Robiin, et al. France) där man såg att låga
trough levels för Adalimumab (ADA) utan
antikroppar (AAA) är en starkt prediktor för
dosökning med ADA (67 %). Låga ADA-nivåer med AAA bör föranleda byte till IFX.
ADA trough levels >4.9 ug/ml är associerade med klinisk respons till anti-TNF
(dosökning och sedan switch) i 12 % av fallen
och klassbyte bör övervägas.
Omvårdnad

Nästa område var Omvårdnad och i år hade
vi ifrån styrgruppen som ansvarar för utbildningsdagen i Lund valt ut två föredrag som
vi ansåg vara årets ”Omvårdnad”.
Temat var Omvårdnad och stomi, och om
hur livskvaliteten begränsas och påverkas av
praktiska problem som orsakas av fistlar med
sjuksköterskorna Åsa Gustafsson och Karolina Härle.
Åsa Gustafsson, stomisjuksköterska vid
Universitetssjukhuset i Linköping började
med ett föredrag som handlade om fistlar,
klassifikationer, bakgrundsorsaker, prognos,
komplikationer och om “SNAP-konceptet”.
Fisteln kommer relativt snabbt efter opera-

tion, ca fem till sex dagar och då är patienten
i regel hemma. Många patienter från såväl
norra som södra Sverige remitteras till Linköping, och kräver i regel ett multidisciplinärt
omhändertagande. Divertikelsjukdom är
ofta associerat till komplexa fistlar. Andra
orsaker till att fistlar är Crohns sjukdom,
cancer och ulcerös kolit. Enterocutana fistlar beror ofta på komplikationer i samband
med kirurgi. När fisteln uppstår drabbas
ofta patienten av feber, smärta i buken och
lokaliserad rodnad som åtföljs av en böld
samt läckage av rodnad. Åsa berättade om
ett patientfall som insjuknade i en gastrointestinal blödning. Han var kraftigt överviktig och hade opererats och re-opererats två
gånger för läckage av tunntarmsinnehåll. Två
månader efter första operationen remitterades patienten vidare från hemsjukhuset till
Universitetssjukhuset i Linköping. Efter 3
månader hade den öppna buken minskat så
mycket att det räckte med en fistelpåse för
att täcka öppningen. Åsa arbetar efter den så
kallade ”fiskfjällsprincipen” då man börjar
utifrån och täcker utkanterna för att sedan
arbeta sig inåt. Omläggningarna gjordes två
gånger i veckan och efter ett år gjordes en
rekonstruktion och buken kunde förslutas.
- Idag mår patienten bra, säger Åsa. I Linköping arbetar de efter ”SNAP-konceptet”
(Sepsis, Nutrition, Anatomi och Planering)
och målet med detta koncept är att arbeta
multidisciplinärt, kontroll på flöde, nutrition, kontroll på bandagering, sträva efter att
patienterna kan vara uppegående, opioidfri
samt om möjligt kunna vistas hemma.
Karolina Härle är avancerad specialistsjuksköterska och arbetar vid kirurgiska kliniken i Linköping. Karolina presenterade
sitt arbete; en fenomenologisk studie som
omfattar patienter med svåra komplicerade
fistlar och som vårdats på Universitetssjukhuset i Linköping. – Syftet med studien var
att spegla de begränsningar och praktiska
problem som orsakas av fistlar och som
påverkar patienternas livskvalitet. Resultat
från studien ”Living with an enterocutaneous
fistula”, visar att patienterna upplevde stora
begränsningar i sitt vardagliga liv på grund
av läckage, höga flöden i fisteln samt bandageringsproblem. De var också begränsade
i sina fysiska aktiviteter, men även enklare
rörelser som att böja sig ned. Det påverkar
även deras sociala relationer. Ett annat stort
problem var att tänderna for illa när de inte
kunde äta mat under flera månader. Även
praktiska problem togs upp; sittdynor och
madrasser som blev förstörda på grund av
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läckage. Många var också oroliga över att
inte bli frisk eller kunde känna sig som en
börda som var till besvär. För vården blir det
ett etiskt problem om vi inte kan ta hand om
dessa patienter på ett bättre sätt och skapa
förutsättningar för delaktighet i den egna
vården, säger Karolina Härle.
IBS

Sist ut för dagen var IBS med Mariette
Bengtsson, disputerad sjusköterska samt
lektor vid Malmö Högskola. Mariette som
även har disputerat på området IBS. Mariette
inledde föreläsningen med tänkvärda frågeställningar om funktionella tarmbesvär; Är
det en sjukdom? Vet man vad det beror på?
Kan man göra något åt det? Hur går det
att leva med funktionella tarmbesvär? Kan
sjuksköterskan göra något för patienten? Ja, dessa patienter bör utredas så att annan
sjukdom kan uteslutas, men också för att ta
patientens upplevda besvär på allvar och för
att kunna hjälpa på bästa sätt. Viktigt med
anamnes, debut, utveckling, svårighetsgrad
men också frågor om fysisk aktivitet, kostvanor och stress. Kontroll av blodprover och
kalprotektin, men också röntgen, endoskopi,
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men även andra tester som Hoffman och
Selen-H-Cat. För att ställa diagnosen funktionella besvär följer man olika kriterier
enligt ROME III Criteria och för att ta del av
dessa kriterier kan man gå in på http://www.
romecriteria.org/criteria/. Enligt Mariette är
det viktigt att vi bekräftar både diagnos och
patient -”Vi har inget som tyder på någon
allvarlig sjukdom, men…”. Viktigt med en
”omhändartagande modell”, vilket innebär
att bekräfta patient och symtom/besvär, ge
kunskap/utbildning, levnadsvanor genom att
identifiera strategier och ev. remitera vidare
(Bengtsson 2006; Bengtsson el al., 2010;
Ringström et al., 2009). Mariette refererar
här till Ingmar Pärm; ”Anpassning” existerar
när det råder balans mellan handling, miljö
och mål”. Vid IBS är det givetvis viktigt
med kostråd och det är ännu viktigare med
”IBS-kost” i samråd med dietist! Riktlinjer
gällande kosten är mindre portioner, mikrobiotika (pre-, syn- och probiotika), fettreducering och minskat intag av kohydrater med
korta sockerkjedjor – FODMAP.
Även pepparmintolja som har bättre effekt
än placebo. (Atkinson et al.2011; Östgaard,
2012; Ford et al. 2014). Viktigt också att

dessa patienter får hjälp med de läkemedel som kan lindra deras besvär: Diarré;
loperamid, kolestyramin. Förstoppning;
bulkmedel, Prucalopride, Resolor(5HT4),
laxative. Smärta; spasmolytika, tricykliska,
SSRI, Pregabalin, antikolinergika och vid
gaser; probiotika, dimetikon. Avslutningsvis
så pratade Mariette om instrument, VAS-IBS
som är ett validerat formulär för att värdera
gastrointestinala symtom (Bengtsson, M, et
al., 2007, 2011, 2013). Det består av en 100
mm lång linje och så får patienterna svara
på sju frågor om sina magtarmbesvär. Svaren
ritas in i linjen där det längst till vänster betyder minsta tänkbara besvär och till höger
värsta tänkbara besvär. Detta instrument har
validitetstestats och jämförts med etablerade
symtom och livskvalitetsformulär och man
har sett att det håller hög validitet.
Detta VAS-IBS-självskattningsformulär är
ett utmärkt instrument att värdera patienternas symtom med – både före och efter
rekommenderade åtgärder.
Ann Tornberg

Gastrokliniken, SUS i Lund
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Hej alla medlemmar!
Det är nytt år och återigen februari. För er
som gillar vinter med olika sporter att utöva är det nu högsäsong. Jag själv som föredrar vårens värme med snö och sandfria
trottoarer får vänta ett tag till i mitt vinter
ide.

V

år hemsida är nu äntligen igång
igen, med samma namn som förut
www.segp.nu Det har varit en lång
process med många mejl fram och tillbaka
för att bygga upp den från grunden igen. Vi
hoppas ni finner den lättöverskådlig och lätt
att hitta det ni söker. Vi ber om ursäkt för
att det tagit så lång tid.
Det var ingen som sökte rese/utbildningsbidraget till årets Sade-möte i Oslo. Nästa års
Sade-möte 2016 kommer att hållas i Sverige.
Det var inga sökande till ECCO/NECCO
mötet, ej heller Getinges kurs i rengöring och
desinfektion av flexibla endoskop.
Två reseberättelser från medlemmar som
fått utbildningsbidrag till UEGW i Wien
2014 blir det den här gången, den tredje
kommer att publiceras i nästa nummer av
kuriren.
Vi får även en rapport från Nätverksträffen
som hölls i december 2014.

Vi har glädjen att tillsammans med
Kungshusen Medicinska AB annonsera ett
nytt stipendie, ett innovations stipendie för
utveckling/spridande av en ide ni har till
förbättring på er endoskopienhet. Se mer
på vår hemsida för kriterier och anmälningsblankett.
Det är dags att börja tänka på Svenska
gastrodagarna i Uppsala 27-29 maj, där även
föreningens årsmöte kommer att hållas.
Till sist vill jag påminna om medlemsavgiften, 200 kronor att betalas in på bankgiro
nr 5828-8945 (Swedbank).
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Ordförande:
Ingrid Karström
Endoskopi
Kirmott 1
Centralsjukhuset
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Utdelning av resebidrag
Styrelsen har glädjen att i år dela ut 5 rese/utbildningsbidrag till Svenska gastrodagarna. De som
fått dessa är Ingrid Ackzell, Monica Blick, Laila Gunnarsson, Elisabeth Mönhage och Birgitta
Lindberg.
Ingen ansökan med gällande kriterier för Olympusstipendiet har inkommit. Vi beklagar att kriterierna inte varit tillgängliga då vår hemsida inte fungerat, därför förlänger vi ansökningstiden till
17 april och hänvisar till den nu fungerande sidan www.segp.nu med information om kriterier för
detta stipendie och ansökningslänk.
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Styrelsen
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UEG Week Wien 2014
Vill börja med att tacka SEGP att jag fick
förmånen att få ett resestipendium för
att delta i UEGW/ESGENA i Wien oktober
2014.

S

om endoskoperande sjuksköterska på
en lite mindre klinik är det av stort
värde att få komma iväg på kurser och
konferenser för att lära mer och höra och se
hur andra jobbar.
UEGW är ett stort möte, med drygt 14
000 deltagare från 41 olika länder. Utbudet
av föreläsningar är stort och det vetenskapliga programmet har något för alla. Dessutom var det jättespännande att kunna se
”Live skopier” som sändes från sjukhuset i
Wien.
Spännande att kunna följa deras arbete
direkt via länk från sjukhuset. Givande är
också ESGENA learning area, där tillfälle
ges att se lite nya tekniker och själv få prova.
Ett uppskattat föredrag var Lotta Langers
”Four hands” Endoscopic Mucosa Resection
(EMR) of large benign colonic polyps. Lotta
och jag läste utbildningen till skoperande
sjuksköterskor ihop, det är därför extra roligt
att höra henne berätta om hur man på ett
säkert sätt kan ta bort större polyper i colon
radikalt och på så sätt slippa en operation.
Att EMR görs av en endoskoperande sjuksköterska är fantastisk, men kräver nog ett
bra samarbete med en duktig skopist under

upplärningstiden, vilket man förstår att
Lotta har och har haft i Stefan Willmarsson.
Att ha en skopist, som skoperar på heltid att
jobba tillsamman med är en stor tillgång och
kanske inte så många förunnat?
”Cytosponge”

En annan spännande föreläsning var Rebecka
Fitzgerald från Cambridge, som fick UEG:S
Research Prize. Hon fick pris för sitt jobb
med tidig upptäckt av esofaguscancer. Hon
visade en produkt som heter ”Cytosponge”,
enkelt förklarat: en kapsel, med ett snöre i,
som patienten sväljer. I ventrikeln löser kapseln upp sig och blir till en liten borste, som
dras upp genom esofagus. På så sätt borstas
celler från esofagus bort och följer med upp.
Preparatet skickas sedan till patologen för
bedömning. Detta är ett enkelt sätt att följa
patienter med Barrets esofagus och kan göras
utan gastroskopi. Hon hade en tanke om att
det var så lätt att utföra, så att primärvården
skulle kunna följa dessa patienter. Kanske
något att fundera över?
Fria föredrag är alltid spännande att lyssna
på, tyvärr kan man inte gå på allt. En hel
del hann jag dock med, bl a ett intressant
föredrag om Eosinofil esofagit, som jag tror
missas ibland. Flera föredrag handlade om
colorektalcancer screening, som ju är högst
aktuellt nu i och med Screescostudien, som
pågår i Sverige, också mycket intressant.

Meningarna går isär om vad som är bästa
metoden.
Utställarna är en viktig del av mötet och
det är alltid roligt all gå runt och se vad de
har att visa. Det jag tyckte kanske var mest
spännande denna gång, var ett engångscoloskop, som styrs utifrån med en joystick.
Enligt försäljaren är inlärningskurvan
ganska kort, man har mycket bra överblick
och når alltid ceakum. Oftast helt smärtfritt!
Det finns arbetskanal precis som på ett ”vanligt” coloskop. Kanske detta är framtiden?
Avslutningsvis lämnade jag en stad som
mötte mig med sol och värme, men avslutades med regn. Han inte med att se mycket
av staden men en snabb sväng till Stefansdomen, Wiens katolska domkyrka, blev det.
En mycket vacker kyrka.
Det är mycket intryck man har med sig
hem efter en sådan här kongress och jag fick
mycket inspiration med hem. Ett extra tack
till de vänner/kollegor från andra ställen/
företag, som bjöd på middag och ”tog hand”
om mig lite, då jag reste ensam.
Tack än en gång SEGP för stipendiet som
gjorde denna resa möjlig!			

Wiveca Rydin

Endoskoperande Sjuksköterska
Värnamo

Resebidrag och
utbildningsbidrag
att söka!
ESGENA/UEGW
Boston Scientific Norden ESGENA/UEGW
Sista ansökningsdag är 30 april
Kungshusens stipendiumför utveckling av idé 10 000 kronor.
Se speciell flik på vår hemsida för mer
information och kriterier.
Sista ansökningsdag 30 april
Ansökan skickas till:
Helena Risvall helena.risvall@nll.se
Se vår hemsida www.segp.nu
för kriterier och anmälningsblankett.
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Reseberättelse från UEG Week
Fredag 17 oktober

En riktig kall, regnig och blåsig höstförmiddag satte jag mig på tåget över Öresund till
Kastrups flygplats för vidare transport till
Wien via München. Jag ankom hotellet i
Wien runt kl.20.00 och sängen hägrade.
Lördag 18 oktober

Efter en ”hyfsat” god natts sömn i en säng
som borde höra hemma på en sämre militärförläggning och frukost som borde tillägnas
sockerälskare bar det iväg till Austria Center
Vienna, en gigantisk anläggning. Kan til�läggas att vädret denna lördag var runt 25gr
varmt och strålande sol, härligt. Efter att ha
hämtat ut kongressväskan vid registreringsdisken som var mycket välorganiserad var det
dags att börja orientera sig i anläggningen
och lägga upp en plan på vad jag skulle vilja
lyssna på denna dag.
Valet föll på live endoskopi. Det är helt
fantastiskt att med denna teknik kunna följa
dessa mycket intressanta patientfall samt diskussionerna teamet emellan om olika tekniker och behandlingar. Här följer lite kort en
del av alla de skopier jag fick vara med om.
Första fallet handlade om en kvinna 77år
som skulle få sina bilaterala endoproteser i
gallgångarna ersatta med bilateral permanent
täckt metallstent. Med en fantastisk precision och teamarbete lyckades man tillslut
att säkra hennes gallflöde ut i duodenum.
Nästa fall handlar om en man 68 år med
Mb Crohn som har utvecklat en pseudopolyp i terminala ileum. Polypen bedömdes
kunna tagas bort endoskopiskt. Anledningen
till att man ville ta bort denna polyp var dels
att den inte skulle utvecklas och bli malign
och dels att den inte skulle växa till sig och
orsaka ileus.
Här väljer man en endoloop följt av en
25 mm metallslynga som med fingertopps
precision placeras precis ovan loopen och
därefter bränns polypen av. Allt avslutas
med att man sätter ett endoclips på toppen.
Fantastiskt och se detta teamwork som det
faktiskt är mellan skopist och assistent.
Söndag 19 oktober

Fortfarande soligt och varmt. Som vanligt en
massa sessioner att välja på. Mitt första val
denna förmiddag föll på en presentation med
titeln ”Caution-patient is listening! Communication with tact” av Helen Griffiths, United
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Kingdom. Syftet med denna presentation
var bla. att uppmuntra en medvetenhet om
hur vi uppför oss själva i kommunikationen
med våra patienter. Våra patienter hör och
ser ofta mer än vi tror.
Det var en mycket tänkvärd session.
Nästa session jag tänker skriva om handlar
om en fantastisk uppfinning som har titeln
”The master care belt as a helping hand i colonoscopy” presenterad av Benedicte Korsö
Brint, Danmark. Hon är endoskopisköterska på ett sjukhus i Hilleröd. Mängden av
patienter som behöver genomgå koloskopi
ökar hela tiden och patienterna har också
en tendens till att bli tyngre.
Efter att i flera år ha slitit med att vända
och vrida propofolsederade patienter började Benedicte fundera på om det inte fanns
något som skulle kunna hjälpa henne i sin
vardag med patienterna, eftersom detta sliter
på nacke, rygg och knä på assistenten. Då
väcktes tanken på ett bälte med handtag
att lägga runt patienten, för att sedan med
handtagens hjälp vända patienten men bältet
fungerar också som kompressions hjälp vid
slyngbildning.
Hon tog kontakt med företag och man
har idag tagit fram prototyp nr:2 som vid
kliniska tester har visat sig fungera mycket
bra. Denna prototyp är fortfarande i sin
linda, men helt klart en intressant produkt.
En annan mycket intressant session var
denna föreläsning med titeln ”Improving
experience and satisfaction of children and
parents undergoing endoscopy procedures” presenterad av Rachel Leshem Namedar, Israel
Föräldrars ångest smittar lätt av sig till
barnen. Även om vi är duktiga på att för-

medla information till patienterna om
undersökningen så är det extra viktigt när
det gäller barn och då framförallt små barn
som kan uppleva situationen som väldigt
skrämmande och psykiskt påfrestande. Vi
fick här reda på hur vi bör bemöta barn i
olika åldrar och deras närmsta anhöriga.
Det är viktigt att låta barnen få svar på sina
frågor, men även föräldrarna så att alla förstår
varandra i denna situation. Det är viktigt
att man tänker på hur man säger olika saker
och vända det negativa till något positivt tex.
att man inte säger till barnet att det inte får
äta 6 timmar innan undersökningen utan
istället du får äta till 6 timmar innan undersökningen. Att man vänder det negativa till
något positivt. Denna föreläsning fångade
verkligen mitt intresse för vår kommunikation med patienten och anhörig.
Denna söndagskväll passade jag också på
att utforska Wiens centrum. Detta är en
fantastisk stad med ett uteliv med puls. Nu
passade jag också på att äta en äkta Wienerschnitzel med alla tillbehör som sig bör när
man är här, vilken middag. Kan tilläggas att
maten på kongressen består av wraps o baguetter. Tror inte att jag har ätit så enformig
mat i så många dagar i rad, så denna middag
satt perfekt.
Måndag 20 oktober

Nu börjar det bli höst även i Wien. Här
börjar jag med att lyssna på sessionen med
titeln ”Endoskopy challenges with altered anatomy” presenterad av Lars Aabakken, Norway
Här får vi en mycket illustrativ presentation av svårigheten med skopi när kirurgen har varit framme med kniven efter bla.
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Gastric by pass och whipple operationer.
Han visar detta med hjälp av vanlig deg.
Här visar han också möjligheten att nå
nya områden med ballongassisterad teknik.
En verkligen illustrativt och kul framställd
föreläsning.
Nästa session som jag tänkte berätta om
har titeln ”Checklists and briefings-cockpit
meets endoscopy” presenterad av Hans Härting, Austria
Hans arbetar till vardags som pilot och
utbildare på Austrian Airlines. Här påtalar han om vikten med samtränade team,
timeout är extremt viktigt, även om man har
utfört en sak en massa gånger är det viktigt
med PM och checklistor som är inarbetade
och kända av all berörd personal.
Här är det viktigt att lyssna på varandra
och om du får en känsla av att något inte är
bra eller håller på att bli tokigt, så tveka inte
och säga till även om det är till den mest
rutinerade som utför undersökningen/
behandlingen. Det är också viktigt hur vi
uttalar oss mot varandra tex. att när något
känns fel kan man säga ”det här känns inte
bra, kanske vi skulle kunna göra så här istället
vad tror du om det?”
Det är viktigt att kunna erkänna sin brister
för varandra och inte gissa och tro att det jag
gör är korrekt. Det är viktigt att träna teamet
till att arbeta säkert och strukturerat.
Detta var också en mycket tänkvärd föreläsning, om hur vi gör/agerar i vår vardag i
mötet med patienten.
Efter denna session var det ett tack för
årets ESEGNA och en inbjudan av representanter från Barcelona där 2015 års möte
kommer att äga rum.

Denna dag har också läkemedelsindustrin satt upp sina montrar och jag började
titta runt i denna gigantiska ”djungel” av
utställare. Kul att se så många för mig nya
företag presentera sina nya produkter. Och
lockbetena var många för att komma fram
till just dom, förr var det lite pennor och
godis nu är det bla. kaffe och glass salonger
som skall locka.
I dessa montrar kan man lägga hur mycket
tid som helst.
På eftermiddagen lyssnade jag bla. på
sessionen med titeln ”New imaging techniques in colonoscopy”, presenterad av Martin
Goetz Germany och Michael Bretthauer,
Norway.
Vi får här en bra förklaring med det fina
att använda NBI (Narrow Banding Image)
Träffsäkerheten är slående vid användning
av NBI. Dock krävs det en mycket erfaren
skopist som vet vad han/hon skall titta på.
Tisdag 21 oktober

Denna dag fördriver jag med live endoskopi
som vanligt många intressanta patientfall
samt intressanta besök hos olika företag i
deras montrar.
Kvällen denna tisdag är jag speciellt inbjuden av CapsoVision via Gothia Medical i
Sverige till en föreläsning med tillhörande
middag på Grand Hotel i Wien.
Detta blev en fantastiskt trevlig kväll där
jag träffade kollegor från andra endoskopikliniker i Sverige. Här fick vi en presentation av
den nya endoskopikapseln som min klinik
skall starta med strax innan årsskiftet. Det
som gör denna kapsel intressant är bla. den
långa batteri tiden på 15 timmar, den tar 20

bilder/sek och har en 360gr panorama vy. En
annan fin sak är att patienten inte behöver
bära en mottagare utan all information lagras
i kapseln, därav den längre batteri tiden.
Patienten får med sig ett uppsamlingskit
och ett förfrankerat returkuvert att smidigt
skicka tillbaka kapseln detta gör att patienten
har mer frihet och behöver inte åka tillbaka
till kliniken, bra om man bor en bit bort.
Det skall bli jätteintressant att som första
klinik i Sverige starta upp med detta.
Onsdag 22 oktober

Idag är det höst på riktigt med kall snålblåst
och regn.
Denna dag var jag och lyssnade på ytterligare intressanta sessioner samt gick runt
och pratade med olika företag och om deras
produkter. Efter alla dessa mycket intressanta
och givande dagar var det åter dags att ta sig
till hotellet för att hämta väskan och åka till
Vienna flughafen för flyg till Kastrup och
därifrån vidare hem.
Jag vill rikta ett stort tack till SEGP för
att ni att genom COOK stipendiet gav mig
möjligheten att kunna vara med på en sådan
här pass stor kongress med representanter
inom gastroenterologin från hela världen.
Jag vill också rikta ett stort tack till COOK
Medical för att ni med er generositet med
detta stipendium gav mig möjligheten att
komma iväg till Ueg Week 2014.

Per Bengtsson

Gastro Center Skåne i Lund

Kallelse till SEGP´s årsmöte
på Uppsala Konsert och Kongress
den 27 maj kl 16.30
Lokal meddelas senare · Ingen föranmälan krävs
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Mötet öppnas
Godkännande av kallelsen
Godkännande av dagordning
Val av mötets ordförande
Val av mötets sekreterare
Val av två justeringsmän
Föregående mötesprotokoll
Verksamhetsberättelse
Kassörens rapport
Revisionsberättelse

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Medlemsavgiften
Inkomna frågor/skrivelser
Val av ny styrelse
Val av två revisorer
Val av valberedning
ESGENA
Övriga frågor
Nästa årsmöte
Mötet avslutas
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Tonfisken i din sandwich behöver hjälp. Den och många andra arter är
överfiskade och drivs mot utrotningens rand. Vi på WWF har varit med
och grundat Marine Stewardship Council som certifierar hållbart fiske.
Så titta efter MSC-märket när du köper fisk och skaldjur och ta hjälp av
vår Fiskguide som du kan ladda ner på wwf.se
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Yellowfin Tuna, Mexico © Brian J. Skerry / National Geographic Stock / WWF

Hjälp oss rädda
lunchmackan
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Nätverksträff för endoskoperande
sjuksköterskor 2014
I början av december 2014 var det dags
igen! Tjugosex av Sveriges endoskoperande sjuksköterskor samlades i Stockholm för Nätverksträff. För nära hälften
av deltagarna var det första gången tillfälle gavs till denna typ av sammankomst.
Med Ersta Sjukhus som arrangör hälsades
vi välkomna av en pionjär inom området,
Gunilla Strand.

E

n god lunch på Ersta Terrass och
en kort presentation av Niklas Von
Below från Ferring Läkemedel AB
blev startskottet för dessa dagar. Representanterna bjöd på lunch samt presenterade verksamheten, produkter, befintligt
material samt ett utkast av ”handbok vid
endoskopi”.
Därefter informerade Staffan Hederoth,
verksamhetschef och Marie Sandberg,
chefssjuksköterska vid Endoskopienheten
om verksamheten. De tre endoskoperande
sjuksköterskor som arbetar vid Ersta Sjukhus
och en av Nordens största endoskopienheter,
utför en stor del av undersökningarna.
Vi fick sedan besök av Christel Pettersson,
läkarsekreterare, som gav oss inblick i lagar
och författningar samt delade med sig av tips
vid diktering och skrift i journal.
Det var sedan återigen dags för Gunilla
Strand. I egenskap av Sveriges representant
i ESGENA (European Society for Gastroenterology and Endoskopy Nurses and Associates) delgav hon senaste nytt. På de flesta
håll i landet är möjlighet till deltagande i
kurser och konferenser väldigt begränsade.
Genom att hålla föreläsningar eller visa posters kan det bli lättare att åka på europeiska
möten. Vi fick även tips om att en anmälan
till ESGENA i Barcelona också gav gratis
konferensavgift till UEGW.
Niklas Myrin som representerar Olympus var nästa punkt på dagordningen. Han
började med att förespråka NICE-kursen
för alla som inte hunnit delta. Genom att
gå denna populära kurs erhålls kunskap i
bedömning och indelning av polyper. Därefter följde en presentation av nya instrument
och tillbehör. Endoskopister i Japan förespråkar användandet av kortare coloskop,
något som nu finns i Olympus utbud. Tunnare instrument erbjuds också med utökade
gastrokuriren 1 · 2015

funktioner. I mitten av Januari kommer nya
clips ut på marknaden med många förbättringar som ska underlätta vid blodstillning.
Diskussion följde kring hygienrutiner och
engångs- kontra flergångsmaterial.
En annan nyhet är kortare instruktionsvideos för handhavande av stapel och instrument. Redan nu finns fyra stycken färdiga
och flera kommer inom kort.
Sedan följde en information om bariatrisk
kirurgi. Enes Efendic berättade om de vanligaste operationsmetoderna förr och nu samt
komplikationer vid sådan kirurgi. Typiska
fynd vid endoskopi av opererade patienter
berördes också.
Edgar Jaramillo tog, som sista föreläsare
för dagen, med oss på polypjakt. Med entusiasm illustrerade han genom bilder och film
både teknik, material och hjälpmedel för att
på bästa sätt utföra polypektomier. Diskussion följde om vilka olika vätskor för att lyfta
polyper som användes i landet.
Niklas Myrin, Olympus, tog sedan med
oss ut i huvudstaden och bjöd, som avslutning på dag ett, på en god middag.
Dag två startade med en spännande resa
genom tarmen. Per-Olof Nyström delade

med sig av bilder och egna patientfall. På
detta sätt presenterades operationsmetoder,
bilder och fynd vid endoskopi av tarmopererade patienter.
Petra Bergström från CSH Healthcare
bjöd sedan på välbehövlig förmiddagsfika
och lämnade en kort muntlig och skriftlig
information.
Därefter hölls en bred diskussion kring vår
yrkeskategori, vad rollen innebär och hur
den utvecklas. Det blev också ett tillfälle att
reflektera över att förutsättningarna ser olika
ut beroende på var man arbetar. Både titel,
lön och möjligheter till utbildning skiljer sig
åt i landet. I vilken omfattning man skoperar varierar också. På de flesta sjukhus som
har endoskoperande sjuksköterskor ingår
handledning av ST-läkare i sjuksköterskans
arbetsuppgifter. Krav samt strukturerade
program för handledning finns därför utarbetade på många sjukhus. På många sjukhus
har anställningsbeviset ändrats i och med
avslutad utbildning och diplomering. På
ett av sjukhusen tillhör nu de endoskoperande sjuksköterskorna läkarsektionen och
omfattas därmed av läkarbudgeten. Syftet
med detta är att möjliggöra rimlig lön och
löneutveckling samt att förbättra möjligheter till deltagande i kurser, konferenser och
vidareutbildning.
Anders Widmark informerade sedan om
nya utbildningen vid Sophiahemmet Högskola. Specialistsjuksköterskeprogrammet
Gastroenterologisk vård med särskilt fokus
på endoskopi startar vårterminen 2015 och
omfattar 60poäng. Utbildningen genomförs
i samverkan med gastrocentrum på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.
Möjlighet till uppsatsskrivande för oss, diplomerade endoskoperande sjuksköterskor,
finns och uppmuntras.
Dessa två givande dagar avslutades med
ett studiebesök på Endoskopienheten Ersta
Sjukhus.
Ett stort tack till årets värdar, Ersta Sjukhus! Nästa år hälsar Varberg välkommen till
Nätverksträff. På återseende!
Ida Isberg och Linnéa Westerlund

Endoskopister Kirurgkliniken Östersund
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