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MARIE HAR ORDET

Kära Gastrovänner!
Jag vill börja med att önska Er alla en god
fortsättning på det nya året. Hoppas att ni
fick njuta av lite ledighet kring storhelgerna. Kring jul och nyår hade vi en kortvarig period av vinter här i Uppsalatrakten,
medan januari mestadels har bjudit på
gråväder och ishalka.

F

ör dagen snöar det lite stillsamt, vi får
se om det räcker till lite skidåkning.
SGFs styrelse har under hösten
fortsatt arbetet med uppdatering av Nationella riktlinjer, varav några kommer att presenteras på de kommande Gastrodagarna
i Göteborg. För få tydliga och lättlästa
riktlinjer, samt en enhetlig utformning på
dokumenten har en mall utarbetats. Den
kommer att ligga till grunden för alla nya
och reviderade Nationella riktlinjer framöver. Vidare har arbetet med att utforma och
etablera de två nya utskotten: utskottet för
Luminal gastroenterologi och utskottet för
Lever-, gallvägs- och pankreassjukdomar
färdigställts. Utskotten har haft, respektive
kommer att ha inom kort, sina första arbetsmöten. Närmare presentation av utskotten
och de frågor man kommer att jobba med
kommer i nästa nummer av Gastrokuriren.
SGFs hemsida har som tidigare nämnts
genomgått förändringar för att öka läsbarheten. Under året kommer en uppdatering
ske av själva hemsidan till så kallad WordPress-plattfrom, vilket innebär att hemsidan
då kan läsas från t ex smartphones och läsplattor. Ytterligare fördelar är att hemsidan
då kan hantera medlemsregister, utskick till
medlemmarna, anmälan till kurser mm.
Även Gastrokuriren kommer att genomgå
en uppdatering av layouten under året.
Gastrodagarna

Gastrodagarna i Göteborg närmar sig och
ett välmatat och mycket intressant program
finns nu att ta del av på hemsidan. Dagarna
inleds med Postgraduate-kurs i funktionella
tarmsjukdomar. Vidare finns möjligheter till
studiebesök vid endoskopienheten och vid
magtarmlab på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Även live-endoskopi utlovas, och vi
hoppas att det finns något för allas specialområde så att Gastrodagarna blir välbesökta
även i år.
Som tidigare nämnts är Gastrodagarna
2019 planerade till Jönköping, och där har
gastrokuriren 1 · 2017

arbete med lokalbokningar med mera redan
påbörjats. Kollegorna som skulle stå värd för
Gastrodagarna 2018 har fått lämna återbud,
och styrelsen har arbetat med frågan att hitta
en ny bra värd.
Det är med stor glädje jag nu kan presentera för Er alla att Falun för första gången
kommer att arrangera Gastrodagarna, vilket
blir i maj 2018.
Avslutningsvis vill jag hälsa Er alla varmt
välkomna till Gastrodagarna i Göteborg den
17-19 maj 2017.

Marie Carlson

Ordförande
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Seminarium om IBD på Karolinska
Universitetssjukhuset

rofessor Sven Almer, Karolinska Universitetssjukhuset, hälsade i egenskap
av representant för den vetenskapliga
fakultet som sammanställt programmet, alla
välkomna och uppmanade till ett interaktivt
möte präglat av frågor och diskussion.

niserar sig så att man kan mäta kvalitet och
de resurser som behövs för att åstadkomma
kvalitet för patienten.
– Patientgruppen är kärnan i detta. Från
att ha organiserat oss i kliniker, organiserar
vi nu oss i patientflöden. Dessa samlas sedan
i totalt sju teman, Inflammation och infektion
är ett av dessa, förklarade hon.
Övriga teman är Barn och kvinnors hälsa,
Hjärta och kärl, Neuro, Cancer, Trauma och
reparativ medicin samt Åldrande.
För att serva dessa teman finns det fem
funktioner: Akut, Perioperativ medicin och
intensivvård, Hälsoprofessioner, Bild och funktion samt Karolinska universitetslaboratoriet.

Teman och funktioner på nya KS

Tar fram guidelines för Sverige

Karolinska seminars: Next generation proficiency in IBD, var titeln på ett symposium
som gavs under två dagar i december på
Eugeniahemmet, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Både internationella
och svenska förläsare deltog. Symposiet
organiserades av läkemedelsföretaget
Takeda, i samverkan med fakulteten på
Gastrocentrum, Karolinska.

P

Moderator för den första sessionen var
Michael Eberhardson, Karolinska Universitetssjukhuset, som berättade att den ska
handla om framtiden.
– Både framtiden för Karolinska Universitetssjukhuset och KI, men också framtiden
för IBD. Men vi börjar med Karolinska, sa
Michael.
Ylva Pernow är chef för temat inflammation och infektion i den nya organisation
som ska råda på nya Karolinska Universitetssjukhuset.
– Vi befinner oss nu i ett övergångsskede
när vi förflyttar oss från en klinik till ett
tema, och från patienter till patientflöden,
sa Ylva.
Hon förklarade att man kommer att arbeta
med värdebaserad vård, och att man orga-

Sven Almer talade därefter om SOIBD –
den svenska organisationen för forskning och
utbildning om inflammatorisk tarmsjukdom
(IBD).
SOIBD grundades år 1994 och är idag
representerat vid alla nio universitetssjukhus i Sverige. Gruppen består av 49 ordinarie medlemmar. Från början var det främst
gastroenterologer och kirurger, sedan pediatriker och de sista åren har patologer och
mer experimentella specialiteter som immunologi och molekylärbiologi också kommit
med, berättade Sven.
Gruppens uppdrag är att genomföra
vetenskapliga studier, att vara det svenska
nationella nätverket för IBD – med både
formella och informella kontakter, samt att
vara med och genomföra nationella sympo-

sier under t.ex. Gastrodagarna. Gruppens
medlemmar är också involverade i arbetet
att ta fram nationella guidelines för IBD.
– 2006 omorganiserades gruppen i fyra
arbetsgrupper – en för terapi, en för patofysiologi, en som fokuserar på mikroskopisk
kolit samt en för kirurgi. Diskussioner pågår
om att inrätta ytterligare några arbetsgrupper, fortsatte Sven.
Han presenterade därefter några av de
publikationer som de olika arbetsgrupperna
legat bakom.
Dalvärden och antikroppar

Michael Eberhardson höll ett föredrag om
hur vi ska optimera och individualisera
behandling med biologiska läkemedel, och
när det är dags att förändra denna behandling.
– I Sverige kostar det 20 euro att ta en
serumkoncentration, och 40 euro att mäta
antikroppar. Det innebär att vi kan monitorera de patienter som står på biologiska
läkemedel i vår kliniska vardag – och det är
vad vi gör, sa Michael.
Antikroppar mot infliximab kan dock
endast mätas när infliximab är odetekterbart i serum, alltså när läkemedlet inte finns
i kroppen.
Michael fortsatte med att beskriva dalvärde, det värde som representerar den lägsta
nivån av läkemedel som återstår i kroppen,
alldeles innan nästa dos.
– Infliximab konsumeras av inflammation.
Det innebär att om man har kraftig inflammation, så konsumerar den mer infliximab,
påpekade han.
Sedan kan det förekomma antikroppar
mot själva läkemedlet. Dessa är inte kliniskt
signifikanta hos alla patienter, men för en
del av dem.
– Dessa antikroppar ökar eliminationsraten med tre gånger, och neutraliserar
antikropparna mot TNF som infliximab
består av. Detta utgör ett problem, fortsatte
Michael.
Monitorering av läkemedelsnivåer

Michael Eberhardson
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Sven Almer

Så vad gör man åt detta problem i kliniken?
– Ofta baserar vi våra beslut på patienten
vi har framför oss. Om denne får skov trots
gastrokuriren 1 · 2017
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behandlingen, så intensifierar vi och kortar
intervallen mellan infusionerna. Ur ett farmakokinetiskt perspektiv är det ett bra sätt
att lösa problemet.
Men att monitorera läkemedelsnivåerna i
den här situationen – för att hjälpa oss att
besluta om dosen ska ökas, eller alternativt
byta läkemedel – är ett annat sätt.
Michael visade studier som tydligt demonstrerar att dalvärdet har signifikant betydelse
för utfallet av behandlingen – både om man
mäter antalet patienter i remission, nivå av
CRP och endoskopiskt konstaterad förbättring.
Monitorering av läkemedelsnivåer – en
viktig biomarkör

Mellan 6 och 17 % av patienter med underhållsbehandling utvecklar mätbara antikroppar (ATI) mot läkemedlet. Det finns
en korrelation mellan ATI och låga dalvärden
av infliximab i serum, risk att förlora terapisvar och att få infusionsreaktioner.
– Patienter med infliximab i kombination med ett immunsupprimerande läkemedel utvecklar antikroppar i lägre grad, sa
Michael.
När det gäller induktionsterapi, visade han
en randomiserad, kontrollerad studie från
2015. Där jämförde man en grupp patienter
med svår ulcerös kolit som fick tre infusioner infliximab med en grupp som fick standardbehandling, dvs. en infusion vecka 0, 2
och 6. Utfallet var kolektomi – och antalet
kolektomerade var mycket lägre i gruppen
med accelererad behandling.
– Att ha ett dalvärde på 2,5 mikrogram
infliximab per ml var en prediktor för att
uppvisa klinisk effektivitet i upp till 120
månader. Därför anser vi att monitorera
läkemedelsnivåer är en av de viktigaste biomarkörer vi har för patienter på biologiska
läkemedel – särskilt de med TNF-hämmare.
Att ha antikroppar mot infliximab vecka
22 är en prediktor för loss of response. Men
om man vecka 22 har ett dalvärde med
terapeutiska nivåer (5,5 mikrogram/ml) av
infliximab vecka 22, så är det skyddande för
loss of response.

orsak. Gör det inte det heller, byter vi till
annan behandling.
Om dalvärdet är för lågt, eskalerar man
infliximab. Om dalvärdet är odetekterbart,
analyserar man om det finns antikroppar
mot läkemedlet.
– Finns det inte antikroppar, kan det
vara så att inflammationen är så intensiv att
infliximab konsumeras. Alternativt kan det
bero på att infliximab "läcker ut" genom den
intestinala barriären. I båda dessa fall eskalerar vi infliximab.
Om antikroppar påvisas, står man inför
ett immunogeniskt förlorat terapisvar. Då
undersöker man hur höga nivåerna av antikroppar är: Är de inte så höga, kan man
också försöka med att eskalera infliximab.
Är de höga, alternativt kvarstår efter eskalering, så byter man till en annan anti-TNF.
Swap, cycle och switch

Begreppet individualiserad behandling (personalized medicine) handlar, enkelt uttryckt,
om att ge den rätta behandlingen till rätt
patient.
– Vid Crohns sjukdom (CD) har vi biologiska läkemedel i behandlingstrappan. Vi
kan välja mellan två olika typer av mekanismer: TNF-inhibitorer och integrin-inhibitorer.
ECCO Guidelines ger inte mycket hjälp
när det gäller att välja mellan dessa. Hur
gör man då för att ge rätt medicin till rätt
patient? Det finns inga biomarkörer ännu,
inte heller några head-to-head studier som
jämför effektivitet för de olika mekanismerna.
– Vi måste förlita oss på vår kliniska
bedömning.
Det handlar då om man vill använda sig
av ett tarmspecifikt läkemedel (integrin-in-

hibitorer) eller systemisk immunsuppression (TNF-inhibitorer). Andra parametrar
att väga in är hur läkemedlet administreras,
kostnaden för läkemedlet samt vad patienten
själv föredrar.
Om en patient med CD som behandlas
med ett biologiskt läkemedel är en primär
non-responder, rekommenderade Michael
att man ska göra en "swap" – dvs. byta till
ett läkemedel med en annan mekanism. Om
det är en sekundär non-responder kan man
"cycle", vilket betyder att byta ("switch") till
ett annat läkemedel med samma mekanism
– eller göra en swap.
– Här kommer monitorering av läkemedelsnivåer in i bilden. Som ni kommer ihåg,
så mäter vi dalvärdet vid loss of response, och
sedan agerar vi efter de guidelines jag beskrev
nyss. Finns det i CD terapeutiska nivåer av
läkemedel vid en loss of response – gör då
en swap, sa han.
Regelmässig genomlysning av patientdata

Prof Satish Keshav, Storbritannien, tog
därefter plats i talarstolen. Han talade om
avancerat bruk av immunmodulatorer och
biologiska läkemedel – inklusive monitorering – av läkemedel i kliniken på John Radcliffe Hospital i Oxford.
Han berättade att de skapat en "virtuell
klinik" för biologiska läkemedel.
– Det är ett försök att – av kostnadsskäl
– kontrollera förskrivningen av dessa läkemedel för våra IBD-patienter.
En gastroenterolog och en gastroenterologiskt specialiserad farmaceut går igenom
data för patienten. Man mäter och studerar läkemedelskoncentrationen. Patienten
är inte närvarande under detta möte, men
blodproverna är tillgängliga, och även journalanteckningarna.

Guideline för loss of response

Michael visade en guideline för loss of
response som de använder sig av på Karolinska.
– Först mäter vi dalvärdet. Om det ligger
på terapeutisk nivå, undersöker vi först om
det kan finnas icke-inflammatoriska orsaker
till symptomen. Om det inte gör det, undersöker vi om det finns en TNF-oberoende
gastrokuriren 1 · 2017
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– Vi mäter alla patienter, men de som tas
upp på det här mötet är de som faller utanför
skalan för läkemedelskoncentrationer, förklarade Satish.
Resultatet så här långt är att knappt 100
patienter har genomgått denna genomlysning. Av dessa var det 18 som fick en reducerad dos, 27 som fick ökad dos och 36 vars
dos inte förändrades. Dessutom var det 11
som helt upphörde med behandlingen, och 4
som avbröt och bytte till ett annat läkemedel.
– Totalkostnaden sjönk därmed med drygt
18 000 pund per år – vilket är mer än vad
det kostar att genomföra arbetet och läkemedelsmonitoreringen. Alltså är det en bra idé!
Hoppa över tiopurinerna

– Det råder ingen tvekan om att patienter
med CD får ett bättre utfall av sin anti-TNF
behandling om de kombinerar med azatioprin. Det är klart visat i studien SONIC,
fortsatte Satish.
Men han fortsatte med att påpeka att detta
innebär en utmaning för framtiden. Han
visade färska data där man undersökt effekten av tiopurin som ensamt läkemedel – och
dessa visar då en mycket blygsam effekt.
– Det är det här som är utmaningen: Tiopuriner har flera biverkningar, och vi måste
hitta ett säkrare alternativ till dem.
I Storbritannien är man tvungen att följa
de riktlinjer som sätts upp av National Institute of Clinical Excellence (NICE). Enligt
dessa riktlinjer utgör integrinhämmaren
vedolizumab ett alternativ vid UC – utan
att det krävs att patienten först ska ha testat
anti-TNF. Detta gäller dock inte vid CD –
där måste man först testa anti-TNF.
– Därför vill jag här, för diskussionens
skull, föreslå en algoritm där man vid UC
som vanligt börjar med 5-ASA (oralt +

lokalt), vid behov fortsätter med orala steroider – men om patienten fortfarande inte
kommer i remission sedan hoppar över tiopurinerna och istället direkt sätter in vedolizumab. Det är godkänt enligt NICE!
Erfarenheter från Karolinska

Michael introducerade Charlotte Höög, som
arbetar som gastroenterolog på Stockholm
Gastro Center, tidigare Karolinska. Charlotte
beskrev kliniska erfarenheter från Karolinska
när det gäller effektiviteten av vedolizumab
för patienter med IBD, och som tidigare
misslyckats med biologisk terapi.
Vedolizumab är en integrin-inhibitor
som blockerar lymfocyter från att migrera
och fästa sig i tarmens mukosa. I studierna
GEMINI 1, 2 och 3 har läkemedlet visats ge
en signifikant reduktion av symptom och
läkt mukosa hos patienter med både UC
och CD.
De data Charlotte presenterade omfattade
totalt 57 IBD-patienter, som samtliga hade
stått minst 6 månader på läkemedlet. 23 med
UC och 34 med CD. Alla utom en av dessa
patienter hade tidigare behandlats med biologiskt läkemedel.
Induktionsterapin består av 300 mg vedolizumab vecka 0, 2 och 6. Underhållsterapin
är sedan 300 mg var 8:e vecka. Nästan samtliga patienter hade följt denna regim.
– Resultaten av induktion för UC var
att 5 (av 24) patienter kom i steroidfri
remission, ytterligare nio svarade delvis på
behandlingen. Sju svarade inte, men fortsatte
behandlingen och två avbröt behandlingen,
berättade Charlotte.
Efter sex månader var tio patienter i remission, två som svarar men inte uppnår full
remission, fyra som inte svarar men står
kvar på behandling och sju som har avslutat

Charlotte Höög

Matthieu Alléz

behandlingen, främst p.g.a. uteblivet terapisvar.
– Efter ett år var det 11 i remission, en med
ofullständigt svar, nio som avbrutit och två
som inte utvärderats (eftersom de vid tidpunkten inte hade stått på vedolizumab 12
månader). Det betyder att av den ursprungliga gruppen, hade hälften (11 +1) fortsatt god
effekt av behandlingen.
Jämför man data från induktion, 6 månader och 12 månader ser man alltså att andelen
patienter i remission ökar, påpekade hon.
Antalet i remission stabilt över tid

Charlotte fortsatte med motsvarande resultat
för CD.
Av 34 patienter såg man efter induktionsbehandling att 7 var i remission, att det var
15 som svarade och 12 som inte svarade. Efter
6 månader var åtta i remission, 12 som hade
behandlingssvar, tre som saknade svar och 11
hade avbrutit behandlingen.
Efter 12 månader hade data förändrats: Nu
hade 18 avbrutit, sju var i remission och tre
hade svar.
– Då var det alltså fem som inte utvärderats – två av dem var beroende på lost to follow-up, och tre hade inte haft vedolizumab i
6
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12 månader ännu. Det kan alltså finnas fler
med svar eller remission bland dessa, påpekade Charlotte.
När man betraktar dessa siffror ser man att
antalet i remission är ganska stabilt. Det som
förändras kraftigt, är antalet som avbrutit
behandlingen. Detta trodde Charlotte hade
att göra med de förväntningar som uppstod
när vedolizumab blev tillgängligt.
– Det var nytt, hade lovande data och både
läkare och patienter hade nog stora förväntningar. Därför var det antagligen en hel del
förväntningar och hopp som låg bakom de
tidiga höga siffrorna för terapisvar, sa hon.
Därav följer att det antagligen är siffrorna
efter 12 månader som visar sanningen – med
ungefär en fjärdedel av patienterna i remission eller med terapisvar.
– Kom också ihåg att det här var mycket
sjuka patienter – enligt min uppfattning
mycket sjukare än de med UC. De hade
också haft flera olika behandlingar innan,
och av olika skäl bedömts som icke lämpliga
för kirurgi.
Hennes konklusion var att vedolizumab
induktions- och underhållsterapi gav steroidfri remission efter 6 månader för 44 %
av patienter med UC och 24 % av patienter
med CD. Efter ett år var antalet ungefär
detsamma.

– Autolog stamcellstransplantation kan övervägas som ett giltigt behandlingsalternativ
för patienter med aktiv CD, refraktär mot
immunsuppression och biologiska läkemedel. Med hänsyn till risken bör man inte
genomföra proceduren förrän efter övervägande av alla andra terapimöjligheter inklusive kirurgi, konstaterade Matthieu.
Han påpekade också att man inte bör se
proceduren som att man botat sjukdomen –
utan mer som att man förändrat sjukdomens
naturalförlopp.

En riskfylld behandling

Mesenchymala stamceller

Prof Matthieu Alléz, Hospital Saint-Louis,
Frankrike, talade om cellbaserade terapier
vid IBD.
Han började med autolog stamcellstransplantation vid CD. Vid en autolog transplantation tas stamcellerna från patienten
när sjukdomen är i remission och ges tillbaka
efter cytostatikabehandling.
– Problemet är att det är en riskfylld
behandling vid autoimmun och immunmedierad sjukdom. Mortaliteten varierar
mellan 1-10 % (för patienter med systemisk
skleros, vilket sannolikt beror på signifikant
hjärt- och lungpåverkan för dessa patienter).
Annars är det sepsis som är den stora faran,
sa Matthieu.
Studien ASTIC genomfördes i Frankrike.
45 patienter med CD delades in i två grupper: 23 gick till autolog stamcellstransplantation, och 22 till en kontrollgrupp. Man
såg då att i den grupp som genomgick transplantation var risken att drabbas av allvarliga
biverkningar – huvudsakligen infektioner –
betydligt högre än för kontrollgruppen. En
i transplantationsgruppen avled, men flera
deltagare blev också kraftigt förbättrade och
gick i läkemedelsfri remission.

Allogen stamcellstransplantation innebär
att donatorn är en annan individ – ofta en
familjemedlem. En sådan kan innebära att
man faktiskt botar patienten – om denne har
en monogenisk form av IBD.
Det finns 40 olika monogeniska defekter
med IBD-lik patologi, och de är mer vanligt
förekommande hos patienter med mycket
tidig sjukdomsdebut, fortsatte Matthieu.
Lokal applikation av allogena mesenchymala stamceller har i pilotstudier visats som
ett nytt lovande behandlingsalternativ vid
perianal fistulerande sjukdom.
– Det har inte varit några säkerhetsproblem efter lokal – eller systemisk – administration av mesenchymala stamceller,
konstaterade han.
Matthieu avslutade med att berätta om
cellterapier som baseras på T-regulatoriska
celler. En kommande fas Ib/II klinisk studie
undersöker regulatoriska T-celler som aktiveras och/eller expanderas in vivo. Dock har
en liknande randomiserad, kontrollerad Fas
IIB studie med liknande upplägg avbrutits.
– Det finns en potential att – förutsatt att
det visar sig effektivt och säkert – man kan
kombinera några av dessa cellterapier med

8

andra terapier. T.ex. en lokal behandling med
mesenchymala stamceller, som man sedan
följer upp med ett biologiskt läkemedel. Men
där återstår mycket forskning: Vad ska man
kombinera, när – och hur påverkar ett biologiskt läkemedel stamcellerna?
Det finns en viktig roll för epidemiologi

Epidemiologi stod i fokus för Dr Ola Olén,
Karolinska Institutet, när han höll sitt föredrag. Detta inledde han med genom att tala
om vad epidemiologi är.
– En epidemiolog studerar etiologi – vad
händer när en individ får en sjukdom, och
även före sjukdomen bryter ut. Det sistnämnda kallas "klassisk epidemiologi". Vad
som sker efter insjuknandet – det kallas klinisk epidemiologi, förklarade Ola.
Det finns väldigt många frågor man som
kliniker vill ha svar på, och som inte ges
av randomiserade, kontrollerade studier.
Exempel på sådana frågor är vad som gör
en individ mottaglig för sjukdom, och vilka
"triggers" som utlöser den. Men även frågor
om prognos, ko-morbiditet, utfall och kostnader.
– Egentligen är det endast terapisvaret som
besvaras i dessa studier, påpekade Ola.
Därför finns det en roll för epidemiologi.
Då är registerbaserade studier ett bra redskap
att använda.
– I dessa är det enkelt att följa patienter
under lång tid, och alla dessa är behandlade
i den dagliga kliniska vardagen. Vi kan också
med hjälp av dem göra head-to-head jämförelser mellan de flesta relevanta behandlingarna, sa han.
Basfakta om svenska IBD-patienter

Sverige är ett utmärkt land för att genomföra
registerbaserade studier.
gastrokuriren 1 · 2017
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– Vi har stora möjligheter att utvärdera
medicinsk vård med hjälp av data från den
verkliga världen. Dels beror det på att vi alla
har ett unikt personnummer, samt länkbara,
nationella register med hög täckningsgrad,
fortsatte Ola.
Men registerdata har också begränsningar:
Det finns många variabler och data som
saknas (t.ex. om rökning) och validiteten
på diagnoserna kan ifrågasättas, var några
av de som Ola nämnde.
Efter att ha redogjort för hur registerbaserade studier praktiskt går till – som vilka
andra register man också hämtar data från –
presenterade han exempel på sådana studier
om IBD.
Först lite basfakta:
Antalet svenskar med IBD som man i
dagsläget har komplett medicinsk information om sedan 1/7 2005 uppgår till totalt
32,096 individer. Av dessa är den grupp som
består av patienter som aldrig fått tiopurin
och/eller anti-TNF den största – 19,249 personer. De som vid något tillfälle behandlats
med tiopuriner, men aldrig med anti-TNF,
är 9,471. Tvärtom – någon gång anti-TNF
men aldrig tiopurin – är en mycket liten
grupp på 366. Slutligen de som någon gång
behandlats med både tiopurin och anti-TNF
– de är totalt 3,010 patienter.
Större grupper hittar man bland de prevalenta IBD-patienter där man delvis har
information om deras mediciner. Det handlar om totalt 75,392 patienter, varav 48,224
aldrig har fått anti-TNF eller tiopurin. 20,313
som enbart fått tiopurin, 880 som enbart fått
anti-TNF och 5,975 som fått både anti-TNF
och tiopurin.
IBD och p-piller

Ola presenterade några studier på orala preventivmedel och IBD.
– Det är så att det är vanligast att IBD
debuterar vid 20 - 30 års ålder. Det betyder
att för den kvinnliga populationen är många
i fertil ålder, påpekade han.
Detta har förorsakat tre vanligt förekommande kliniska frågor: Är det ok att använda
p-piller nu när jag har IBD? Kan p-piller förvärra min IBD? Påverkar IBD vilket p-piller
jag ska välja?
– Det är frågor som ligger bakom dessa
studier.
Vi vet att östrogen påverkar permeabiliteten i tarmen, samt aktiviteten av immunsystemet på många olika nivåer.
– En kollega till mig har undersökt detta,
och fann att pågående bruk av p-piller var
associerat med en signifikant ökad risk för att
10

drabbas av CD. Detsamma visade sig gälla
för UC.
Med hjälp av dessa två studier, genomfördes en ny studie där man ville undersöka om
bruk av p-piller även var associerat med en
ökad risk för dåligt utfall vid både UC och
CD. För att göra detta, identifierade man
482 fall av kirurgi bland 4,036 kvinnor med
CD i fertil ålder i det svenska patientregistret
2002 - 2014.
– Konklusionen av den studien var att vid
CD så är lång tids användande (mer än 3 år)
av p-piller – särskilt de av kombinationstyp
– associerat med en ökad risk för kirurgi.
"Framtiden är redan här"

Ola var noga med att betona att detta inte
betyder att man med nödvändighet ska avstå
från p-piller vid CD.
– Men det är intressant, och ytterligare en
faktor att väga in vid handläggningen.
Däremot visade samma studie inte någon
sådan association för bruk av p-piller vid UC.

Inför framtiden för registerbaserad epidemiologi, trodde Ola att det kommer att
föreligga ett fortsatt behov av utvärdering
av klinisk praktik.
– Det handlar om behandlingseffekt av
den dagliga vården, säkerhet och kostnadseffektivitet. Även om prognos och ko-morbiditet mm.
Av stort intresse är megalänkning mellan
biobanker.
– Det ger oss möjligheter att studera farmakologiska terapier, genetik och mikrobiota, för att ta några exempel.
Framtiden är redan här.
– Vi har registren, megalänkning mellan
dem och lokala databaser och biobanker
samt journaler existerar redan, avslutade Ola.
Lokaliserad, specifik och individualiserad
behandling

Prof Satish Keshav återkom till talarstolen
för att tala om nya "targets" för behandling.
Till att börja med slog han fast att IBD till
gastrokuriren 1 · 2017
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stora delar är en lokal sjukdom.
– CD består till största delen av regional enterit, ileit och lesioner i tunntarmen.
UC är i 80 % av fallen begränsad till distala kolon, där man kan se en tydlig gräns
mellan inflammerad och frisk slemhinna.
Ändå behandlar sedan årtionden vi denna
lokala sjukdom i tarmen med att trycka ner
hela immunsystemet – med mediciner som
ursprungligen är framtagen för patienter som
genomgått transplantation, som azatioprin.
Framtiden bör alltså bestå av lokaliserad,
specifik och invidanpassad behandling, slog
Satish fast.
Han fortsatte med att – med hjälp av
nordiska register – beskriva naturalförloppet
för UC över en period av 10 år.
– En studie visar att 55 % av patienter
med UC går i remission, alternativt en
period med milda skov, efter en period av
initialt hög aktivitet. 1 % har en ökning av
aktiviteten efter initialt låg aktivitet, 6 % har
kroniska varaktiga symptom och 37 % har
kroniskt återkommande skov.
Vi måste inse att dessa grupper skiljer sig åt
– och i framtiden kommer vi troligen inte att
behandla dem på samma sätt, trodde Satish.
– Alla dessa behöver inte stå på behandling
med anti-TNF under de kommande 10 åren.
Viktigt att kunna förutsäga sjukdomsförloppet

Härav följer att framtiden kommer att vara
mer inriktad på prognostiska faktorer. Läkning av mukosa är en troligen en viktig
faktor för att undvika att den onda cirkeln
börjar om på nytt efter avslutad kur.
Utveckling av score – som innebär att man
från början kan förutsäga hur sjukdomsförloppet kommer att bli – är en annan nyckelfaktor för framtida prognoser.
Satish redogjorde för verkningsmekanismer för integrin-blockerare, och underströk
att med dem så är framtiden redan här.
– Vi påverkar inte hela immunsystemet
då, utan endast selektivt i tarmen – där sjukdomen finns.
I sin sammanfattning framhöll Satish att
den terapeutiska målsättningen vid IBD
måste inkludera remission under lång tid.
– Vi arbetar med frågan om att prediktera
risk och sjukdomsförlopp. Vedolizumab är
en bra start för integrin-blockering, men nya
och gamla metoder för att blockera leukocyter i tarmen behöver fortsätta att undersökas,
summerade han.

Per Lundblad
gastrokuriren 1 · 2017
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RESESTIPENDIER SGF

Resestipendier Svensk
Gastroenterologisk Förening SGF

SGF utlyser stipendier till Kongressresor under 2017

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

Aktiv medlem i Svensk Gastroenterologisk Förening SGF.
Ansökningsförfarande

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

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

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

gastrokuriren 1 · 2017

13

TARMSVIKT L. ELLEGÅRD, I. BOSAEUS, P. HELLSTRÖM, G. LINDBERG, G. HOFFMAN, Å. NILSSON

Tarmsvikt - handläggning och
behandling. Nationell riktlinje 2016
Tarmsvikt utvecklas när upptag av näring,
salt och vatten från tarmen har reducerats
till en nivå som nödvändiggör nutritionsoch vätskebehandling för att upprätthålla
hälsa.

P

ersoner med kronisk tarmsvikt (engelsk beteckning Intestinal Failure,
IF) utgör en liten patientgrupp med
kroniska funktionshinder, som ofta medför
betydande förändringar i det dagliga livet
med påverkan på livsföring, arbetsförmåga
och livskvalitet. Utan adekvat behandling
leder detta till undernäring och/eller dehydrering. Patienter med tarmsvikt har därmed
speciella individuella behov av vård och rehabilitering.
Tarmsvikt kan enligt figuren längst upp
till höger indelas i tre typer baserat på kliniken:
1. Akut/självläkande tarmsvikt per/postop,
gastroenterit (<3mån)
2. Övergående tarmsvikt, ex fistlar, kirurgiska komplikationer ( <3 år)
3. Kronisk tarmsvikt ex. kort tarm, motorikstörningar, strålningsenterit
I många europeiska länder är vården av
patienter med kronisk tarmsvikt koncentrerad till några få centra, vilket lett fram
till internationella evidensbaserade riktlinjer
[1-4]. I Sverige är vården för patienter med
tarmsvikt utspridd, där enstaka patienter
vårdas antingen vid enheter för gastrointestinal kirurgi eller medicinsk gastroenterologi.
Större antal patienter finns främst vid universitetssjukhusen.
Svensk förening för gastroenterologi (SFG)
ställde sig 2010 bakom en första version av
detta vårdprogram. Detta är en reviderad
version utarbetad av Samarbetsgruppen för
intestinal funktion (SNIF) på uppdrag av
SFG.
I denna version finns en sammanfattning
av principerna för behandling av tarmsvikt, och avsnitten om farmakologisk och
kirurgisk behandling samt komplikationer
till tarmsvikt har utökats med bl. a. val av
parenterala preparat, leverpåverkan, kateterburna infektioner och nya substanser som
GLP-analoger.
Syftet med detta reviderade vårdprogram
14

är att åstadkomma en samsyn kring principerna för identifiering, behandling, uppföljning samt utbildning av patienter med
tarmsvikt.
Sammanfattning: Principer för behandling av patienter med tarmsvikt

Behandlingsmål vid tarmsvikt är att undvika intorkning, elektrolytrubbningar och
specifika bristtillstånd samt att upprätthålla
viktstabilitet med energi- och proteinbalans.
Tarmsvikt behandlas med i.v. och p.o.
vätsketillförsel och nutrition med elektrolyt-,
vitamin-, och mineraltillskott samt motorikoch sekretionsdämpande medel. Behovet av
i.v. terapi avgörs av tarmens funktion som
beror på:
• Kvarvarande tarmlängd.
• Om kolon finns kvar eller ej; för patienter med kolon kvar räcker ofta peroral
behandling; vid hög stomi behövs
vätska, elektrolyter och ofta nutrition
intravenöst.
• Individuell variation i sekretion/absorption/motilitet.
1. Vätska och elektrolyter: Vid jejunostomi kan stora mängder vätska och
Na förloras och dehydrering med Na
brist uppstå. Normalt S-Na kan ses
även vid Na-brist. Notera vikt, törst,
urinmängder och stomiförluster! Räkna
med förluster på ca 100 mmol/L Na
och ca 15 mmol/L K från stomin Obs!
Lågt S-K kan bero på ökad aldosteronproduktion till följd av Na brist och

2.

3.

4.

5.

6.

dehydrering. Hitta en regim med po
vätskeersättningsmedel och 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
p.o. tillförsel.
Energi- och proteinbehov: Normalt
sammansatt kost kan ges men med
individuell variation. Betydande andel
absorberas, ofta 50-80 % av energi- och
proteininnehåll. Fettreducerad kost ges
när kolon är kvar.
Divalenta metalljoner: Stor risk för Mg
brist! Det finns även risk för brist på
Ca och Zn. Lätt sänkta värden av dessa
ses vid samtidig inflammation. S-Mg
dålig markör för brist. tU-Mg betydligt
bättre. Peroral substitution av Mg och
Ca men parenteral substitution med
Mg behövs ofta vid jejunostomi.
Vitaminer: Alltid B12 som injektion.
D-vitaminbrist vanligt; alltid substitution, ofta i höga doser. Viss risk för Aoch E-vitaminbrist. Även med normal
kost viss risk för brist på vattenlösliga
vitaminer. Multivitamin-mineral preparat ges p.o.
Farmaka: Rutinmässigt ges motorikhämmande medel som loperamid eller
i undantagsfall kodeinfosfat. Protonpumpshämmare kan förbättra digestionen och minska stomiflöde något.
Minimering av komplikationer: Infekgastrokuriren 1 · 2017
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PETER ENGBERG
Fjällbackakonstnär, född 1962, som i måleri och
grafik ger oss sin syn på det bohuslänska landskapet.
Med sitt sinne för det karga och nakna levererar han
en varm och kärleksfull, lätt karikerad tolkning av sin
omgivning.
Peter är en autodidakt konstnär som fick sitt
genombrott i slutet av åttiotalet med sina träffsäkra
miljöbilder från Bohuslän.
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tion via venport vanlig är en allvarlig
biverkning. Upplärning kring skötsel
av subkutan venport är viktigt. Det är
också nödvändigt med god förtrogenhet
med biokemisk bedömning av metabola
komplikationer och leverpåverkan vid
intravenös nutrition.
Grundprinciperna i praktiken, akut och på
sikt

1.
•

•

Vatten och elektrolyter
A. AKUT: Finns dehydreringssymptom som ökad törst, snabb viktnedgång, minskade urinmängder och
hypotension? Bedöm stomiflödenas
storlek! Räkna med Na+-förlust på
ca 100 mmol Na+/L i stomiflöden
dvs storleksordningen 5-6 g NaCl/L.
Substituera snabbt med 0,9 % NaCl,
alternativt Ringer-acetat, eller glukos
med elektrolyttillsatser för att eliminera dehydreringssymptom, normalisera urinmängder och elektrolyter, och
sänk kreatinin till stabil nivå.
B. Kreatinin och urea, Na, K, Mg,
U-Na, K och kreatinin med täta intervaller tills stabilitet uppnåtts, därefter
2-3 månaders intervall. < 20 mmol/L Na
i urin i enstaka prov indikerar Na brist.
Na och vattenbrist ger aldosteronpåslag
som ökar K och Mg förluster i urin och

•

2.
•

•

bidrar till låga serum K och Mg. Upprepade episoder med hypovolemi kan
på sikt ge prerenal njursvikt. Bedöm
långsiktiga elektrolyt- och vätskebehovet och dimensionera den intravenösa
tillförseln som en del i den parenterala
nutritionen.
Minimera det intravenösa behovet
genom dryckesregim med flitig användning av perorala rehydreringsmedel
(Oralyt APL innehåller 90 mmol Na
per L och Resorb 60 mmol Na/L) men
vid höga stomiflöden bör substitutionen
av vätska och Mg vara IV, då peroral
substitution ofta ökar flödet.

3.
•

Energi och proteinbehov
Stor valfrihet i födointaget i enlighet
med patientens önskemål. Dietist
beräknar behov och peroralt intag och
ansvarig läkare bedömer ungefärlig sannolik absorptionsgrad.
Om kolon finns kvar är fettreducerad
kost oftast indicerad. Minskar diarré,
njurstensbenägenhet, och förlust av
divalenta metalljoner. Även om fettabsorptionen är något sämre än protein
och kolhydratabsorptionen p.g.a. gallsaltsbrist, finns ej skäl ge fettreducerad
kost till stomipatienter.

•

•

•

4. Vitaminer
Kobalamininjektioner, bör ges, 1 mg med
1-2 månaders intervall. Folat 1mg/d och
multivitaminpreparat med mineraler.
Det intravenösa tillskottet av vitaminer
kan ges till de patienter som har parenteral
nutrition. Doserna i Soluvit plus Vitalipid
och i Cernevit är anpassade till dygnsbov
och kan vara otillräckliga för dem som inte
får PN dagligen.
Innehållet av vitamin D i både Vitalipid
och Cernevit är rätt lågt. Vid tolkning av
analys av 25-OH-vitamin D i blod skall
observeras att Vitalipid innehåller vitamin
D2, och Cernevit D3. Standard kalcium/
vitamin D3 preparat ger ofta för lite D-vitamin, och Detremin i individuell dos (ofta
3-6 droppar/d och ibland mycket högre)
behövs ofta. Parenteralt D-vitamin finns som
licenspreparat (Vicotrat, Heyl).
A-vitamin i form av retinol 50000 IE/d
(licenspreparat Arovit, Bayer) och E-vitaminpreparat behövs hos vissa patienter, speciellt vid samtidig behandling med resiner.
E-vitaminhalten bör relateras till kolesterolhalten, som ofta är mycket låg hos patienter
med tarmsvikt.
5.
•
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Divalenta metalljoner
Mg brist är vanligt. Adekvat hydrering
och Na balans minimerar förlusterna i
urin. Många patienter med hög stomi
behöver iv Addex-Mg, ca 40 mmol/
vecka. Effekten av perorala Mg tillskott
är variabla, pröva! Obs! Hypomagnesemi kan ge sekundär hypokalcemi
genom försämrad parathormonsekretion.
Om Mg eller vit D brist ej föreligger är
standard kalcium eller kalcium/D-vitamin preparat oftast tillräckliga. Kalciumrika mjölkprodukter och mjölk
kan drickas om det ej ökar stomiflöden
eller diarré.
Zn kontrolleras och tillskott i form av
Solvezink ges vid låga värden. Obs att
Zn brist har en antianabol effekt. Zn,
Mg, Se, Ca kan alla vara lätt sänkta utan
brist vid samtidig inflammation med
hypoalbuminemi.
Järnbrist, också utan anemi, är vanligt och behandlas i första hand med
peroralt järn, men ofta kan parenteralt
järn behövas p.g.a. biverkningar.

Farmaka
Effekten av loperamid ofta måttligt
vid hög stomi, även i hög dos. Upp
till 15 tabl. loperamid á 2 mg per dygn.
gastrokuriren 1 · 2017
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•

•

Kodeinfosfat eller tinctura opii bör inte
användas annat än som sista utväg p.g.a.
risk för att utveckla beroende eller NBS,
narkotiskt tarmsyndrom. Om nödvändigt, prövas kodeinfosfat 5 mg/ml 10-20
ml x 4 eller Tinct opii 100 mg/ml 20-40
dr x 4. Att öka dosen av kodein eller
tinc opii ger ofta buksmärtor och illamående.
Protonpumpshämmare kan minska stomiflöden, men effekten är ofta måttlig.
Syrasekretion och sekundär bikarbonatsekretion minskar. Höjt pH i tarmen
kan främja digestionen. Tillförsel av
pankreasenzymer kan prövas.
Octreotid (somatostatinanalog) har
prövats men ger sällan positiva resultat och ofta biverkan i form av illamående. Kan prövas på vissa patienter med
mycket stora stomiflöden där de positiva effekterna kan överväga. Klonidin
(Catapresan) har prövats med viss men
variabel effekt. Inget av dessa medel är
rutinpreparat.

6. Komplikationsminimering
Kateterinfektioner är svåra att helt undvika
men riskminimering är central. Vid centra
med optimal organisation och mycket stora
antal patienter ligger frekvensen som lägst
på ca 0,4/1000 dagar hos vuxna och 0,8 hos
barn. Svenska siffror är snarare 1/1000 dagar
för vuxna.
7. Organisation
Vid större enheter bör finnas nutritionsteam
bestående av läkare, dietist och nutritionssjuksköterska, vilket rekommenderas av
ESPEN.
Läkaren har det medicinska ansvaret
och ansvarar för medicinska bedömningar,
ordinationer, och samverkan med andra specialiteter.
Dietisten beräknar näringsbehov, hur
detta kan tillgodoses genom peroral, enteral
och intravenös tillförsel och för uppföljning
av nutritionsbehandlingens utfall.
Nutritionssjuksköterskan är huvudansvarig för det praktiska genomförandet av
parenteral nutrition i hemmet, i samverkan
med primärvården och patienten själv.

Lars Ellegård
Ingvar Bosaeus
Per Hellström
Greger Lindberg
Gunilla Hoffman
Åke Nilsson
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HÖGKVALITATIV KOLOSKOPI IRÉNE STENFORS

Rapport från kursen ”Introduktion
till högkvalitativ koloskopi”
En undermåligt utförd koloskopi är en koloskopi som patienten lika väl hade kunnat vara utan. Får jag skriva så? Ja, om det
gäller en undersökning i syfte att finna tidiga förstadier till kolorektal cancer.

E

n koloskopi kan innebära en inte
försumbar oro för patienten före
undersökningen – och besvärlig förberedelse med intag av fyra liter (även om
delad!) polyetylenglykol-baserad laxering
– men också själva undersökningen kan
upplevas som obehaglig, eller i vissa fall till
och med smärtsam. Men nu står vi där på
endoskopienheten, patienten har gjort sin
hemuppgift och presenterar en väl rengjord
tarm (3 poäng enligt Bostonskalan i samtliga undersökta tarmsegment) och min och
assistenternas uppgift är nu att säkerställa
att patienten genomgår en högkvalitativ
koloskopi. Hur gör vi det på bästa sätt?
I oktober 2016 anordnades för andra året
train-the-trainer-kursen ”Introduktion till
högkvalitativ koloskopi”, under ledning av
Rolf Hultcrantz med de inbjudna brittiska
koloskopiexperterna Roland Valori, John
Anderson och John Linehan. Kursen ges
den här gången som två delkurser, den första
delen på Karolinska sjukhuset i Huddinge,
den andra delen kommer att äga rum nu
i april på Östra sjukhuset i Göteborg. Jag
var en av 24 inbjudna deltagare (uppdelat i
grupper om sex deltagare per kursdag) som
under några kvällstimmar och efterföljande
hel kursdag fick utbildning i att bli mer
medvetna om hur vi gör när vi skoperar. Ett
medvetandegörande för att kunna förbättra
den endoskopiska skickligheten och därmed
använda detta som avstamp för att lära oss
mer avancerad koloskopi – men framför allt
för att bli betydligt mer pedagogiskt skickliga
på att vidareförmedla kunskapen till skoperande kollegor på hemklinikerna.
Hur löser jag det här loop-problemet? Hur
delar jag bäst upp problemet i små delar för
att bättre lära ut hur man stegvis löser det?
En lärorik och underhållande övning i att
medvetandegöra hur man egentligen gör
när man skoperar var när vi i en simulator
koloskoperade i blindo, dvs använde skopet
utan att få se bildskärmen – den enda infor18

mation vi fick var från kollegan som beskrev
vad som skedde på skärmen. Inte helt lätt att
koloskopera endast med muntlig vägledning.
Som vi redan vet av de resultat Rolf Hultcrantz och kollegor kunnat visa i den pågående SCREESCO-studien är kvaliteten på
koloskopister i Sverige oroväckande ojämn
och variationen i ADR (adenoma detection
rate), den viktigaste kvalitetsindikatorn, är
för stor. En delorsak till detta är just bristande
erfarenhet hos koloskopisterna eller slarvigt
genomförda undersökningar. Är jag en bättre
koloskopist om jag kan intubera till cekum
på fyra minuter, men med mycket obehag
för patienten, än om jag behöver dubbelt
så lång tid på mig för cekal intubation men
där patienten upplever mindre (eller helst
inget) obehag alls? Skriver jag sanningsenligt i utlåtandet att jag inte fullt ut kunnat
inspektera mukosan i cekum eller t ex höger
flexur – antingen pga suboptimalt skopläge,
för hastig och slarvig extubation eller ej väl
rengjord tarm – eller blir det en anteckning
i stil med ”väsentligen utan anmärkning”?
Syftet med undersökningen

Det är viktigt att upprätthålla en kontinuitet
vad gäller koloskopitillfällen för skopisten,
inte bara för att öka volymen högkvalitativa
koloskopier, men även för att längre uppehåll mellan koloskopitillfällen påverkar den
tekniska skickligheten negativt. Detta är
viktigt att tänka på inte bara för de som är
relativt nyutbildade skopister eller för ST-läkare under skopiutbildning. För detta krävs
givetvis en förståelse från klinikledningen att
koloskopera inte är ”som att cykla – har du
en gång lärt dig det så kan du det”. Eller med

Ervin Toths ord, nestorn inom endoskopi i
Skåne: ”att kunna ta sig till cekum och tillbaka är inte att koloskopera”.
Under kursen ”Introduktion till högkvalitativ koloskopi” blandades gruppdiskussioner, handfasta råd, teoretisk bakgrund
och genomgång av riktlinjer med praktik;
var och en av kursdeltagarna koloskoperade
tillsammans med en av de inbjudna lärarna
– och övriga följde undersökningarna via
videolänk. Att via live-sändning kunna ta
del i och diskutera olika tillvägagångssätt
och tekniska problem utan att störa den
koloskoperande kollegan var ett mycket bra
kursupplägg. Förvånansvärt nog visade det
sig att alla i min kursgrupp – oavsett om
vi hade 15 års koloskopierfarenhet eller 1 år
– hade problem med ungefär samma saker
under undersökningen. Vi fick också genomgående ta emot samma praktiska råd: ta det
lugnt – avancera långsamt! Så om du tror att
du för skopet långsamt framåt, framför allt i
vänster kolon, gör det ännu långsammare. Få
av oss hade tidigare vanan att flitigt utnyttja
olika patientpositioner för att underlätta
avancemang av skopet och förhindra obehag
för patienten. Vanligen vänder man kanske
något motvilligt patienten när man stött på
problem under koloskopin. Läraren John
Anderson menade att han vänder patienten
upp till tio gånger under en undersökning
– och han gör det innan patienten upplever
obehag och innan det uppstår problem med
att avancera med skopet. Är det inte krångligt
att vända patienten så många gånger – och
tar inte undersökningen då längre tid? Nej,
inte alls visar det sig. En annan viktig framgångsfaktor för en högkvalitativ koloskopi
är ett välfungerande och gott samarbete med
assisterande sköterskor och noggrann information till patienten innan undersökningen,
vilket inte nog kan poängteras.
Vill tacka kursansvariga för en mycket
välorganiserad och pedagogiskt skickligt
upplagd kurs – en lärorik och ögonöppnande
kurs som jag önskar att alla koloskopister
hade fått möjlighet att delta i.
Iréne Stenfors

vice ordförande i SYG
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ABSTRACT GASTRODAGARNA

European
Crohn’s and Colitis
Organisation

Barcelona
Spain

Inflammatory
Bowel Diseases

Välkommen till våraPreliminary
Post Congress
Meetings 2017
Programme

Du missar väl inte att hålla dig uppdaterad om de senaste nyheterna från de största
kongresserna? Våra möten arrangeras regionalt i bland annat Stockholm, Göteborg
och Malmö och är alltid helt kostnadsfria.
Håll utkik på: www.svenskgastroenterologi.se eller www.mediahuset.se/calendar/
för tid, plats och anmälan.
Eller skicka ett mail till niklas@mediahuset.se så påminner vi dig när det närmar sig!

12th Congress of ECCO

CCIB Barcelona
European
Februaryand
15-18,
2017
Crohn’s
Colitis
Organisation

www.ecco-ibd.eu

Inflammator
Bowel Disea

Arrangör: Mediahuset i Göteborg AB

Mötet arrangeras i enlighet med LIFs regelverk avseende:
Programinnehåll, Inga sociala aktiviteter, Kostnad för måltider, Föreläsararvoden,
Utställare kan ej påverka det vetenskapliga programmet.
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ECCO Hans Strid och Ann-sofie backman

Ökad samverkan i ECCO
ECCO, European Crohn and Colitis Organisation är en europeisk förening för
framtagande av riktlinjer, utbildning och
forskning inom IBD. Medlemsländerna i
ECCO representeras av nationella representanter för läkare och sjuksköterskor.

D

essutom har den europeiska samlingsorganisationen för patienter
med IBD, EFFCA ett nära samarbete med ECCO. Länderna betalar en medlemsavgift för landet till ECCO. Dessutom
kan enskilda läkare, sjuksköterskor och andra
personer bli medlemmar i ECCO. Medlemskapet innebär en rad fördelar som bland
annat tillgång till hemsidan med utbildningsaktiviteter och reducerad avgift till den
årliga ECCO kongressen.
För närvarande har Sverige ca nittio medlemmar varav ca nitton sköterskor. Medlemsantalet har vuxit under det senaste året
vilket är mycket roligt.
Sjuttiotvå personer från trettio länder

Den 9 december 2016 arrangerade ECCO
sitt andra möte för nationella representanter
och patientorganisationer. Sverige represen-

gastrokuriren 1 · 2017

terades av Ann-Sofie Backman och Hans
Strid. Tyvärr saknades IBD-sköterska och
representanter från patientorganisationen.
Totalt deltog sjuttiotvå personer från trettioen länder. Med på mötet var också stora
delar av huvudstyrelsen med ordföranden
Julian Panes.
Vid mötet presenterade fem länder framgångsrika initiativ för IBD vård från sina
respektive länder. Israel presenterade t.ex.
ett program där IBD patienter coachade
andra IBD patienter, Cypern berättade
om IBD-sköterskeutbildning och Tyskland
beskrev psykologisk rådgivning till barn och
ungdomar med IBD.
Juan Gisbert och Filip Baert från ECCO
UR-Care presenterade United Registries
for Clinical Assessment and Research, en
nystartad gemensam databas för IBD.
Denna kommer att vara öppen för kliniker
och länder runt om i Europa, som inte har
någon egen databas eller önskar ansluta sin
databas till UR-Care.
Karen Kemp och James Lindsey informerade om det omfattande utbildningsmaterialet som finns på ECCO’s hemsida.

Ett utbildningsprogram för IBD sköterskor, IBD curriculum(ett avancerat
utbildningsprogram) och e-CCO Learning Platform. Utbildningsprogrammet är
utmärkt och passar både för individuell och
klinik undervisning.
Vidare hölls gruppdiskussioner, där
patientorganisationer diskuterade de översatta ECCO-EFFCA patientriktlinjerna,
sjuksköterskerepresentanterna berättade om
utbildningsprogrammet för IBD sköterskor,
de nationella läkarrepresentanterna diskuterade CME poäng och olika IBD hjälpmedel
som ECCO erbjuder.
Mötet är ett viktigt diskussionsforum
mellan sjukvårdspersonal och patientorganisationer från olika delar av Europa i syfte
att förbättra IBD vården.

Hans Strid

Södra Älvsborgs sjukhus, Borås
Ann-Sofie Backman

Karolinska universitetssjukhuset
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GASTRODAGARNA 2016 GÖTEBORG 17-19 MAJ

Välkommen till
Gastrodagarna!
I år kommer Svenska Gastrodagarna att hållas
på Svenska Mässan i Göteborg, den 17-19 Maj.
Mötet har stadigt vuxit under senare år och är
Sveriges största vetenskapliga kongress för
gastroenterologi och hepatologi.

H

öjdpunkter i årets program är hedersföreläsningar
om Graviditet och leversjukdom (Catherine Williamson, England), celiaki (David Sanders, England)
och endoskopisk behandling av gallstenssjukdom (Marianna
Arvanitakis, Belgien), presentation av nya nationella riktlinjer (Endoskopisk övervakning av långvarig kolit, irritable
bowel syndrome, dyspepsi, Helicobacter pylori och magsår)
och live-endoskopi. Postgraduate kursen som hålls 16-17 Maj
kommer att ge en uppdatering i ämnet funktionell magtarmsjukdom.
Vetenskaplig abstrakt ges stort utrymme i programmet, såväl
i form av orala presentationer som elektroniska postrar. Den
elektroniska och fysiska presentationsmiljön för elektroniska
postrar har förbättrats baserat på erfarenheterna från Gastrodagarna 2016. I år öppnar vi även för abstrakt inom kategorin
förbättringsarbeten –ta chansen att dela och diskutera erfarenheter av systematiskt förbättringsarbete från er kliniska vardag!
Gastrodagarna är inte bara årets viktigaste händelse för svensk
gastroenterologi ur vetenskaplig synvinkel. De utgör också en
unik möjlighet att utbyta erfarenheter och lära känna människor
som arbetar inom vårt fält samt, sist men inte minst, ha riktigt
kul. I år sker välkomstminglet på Världskulturmuséet just intill
Svenska Mässan och Gastromiddagen kommer att äga rum i
spännande lokaler i gammal hamnmiljö på Lindholmen dit vi
färdas med båt om vädret tillåter.

Varmt välkommen!
önskar hela den lokala organisationskommittén
i samarbete med styrelsen för SGF

www.gastrodagarna.svenskgastroenterologi.se
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IBS-lika symptom och trötthet hos
patienter med inaktiv Ulcerös kolit

Tabell 1. Nivåer av fekalt kalprotektin hos UC patienter i remission med (UCR+IBS
symtom (medianvärde (IQR)).

IBS-lika symtom under remission och kraftig trötthet är vanligt förekommande hos
patienter med ulcerös kolit. Att noggrant
värdera inflammatorisk sjukdomsaktivitet, psykosociala faktorer och stress samt
förekomst av järnbrist är viktigt för att
möjliggöra ett optimalt omhändertagande av dessa patienter. Detta var några av
slutsatserna då Börje Jonefjäll, överläkare
vid medicinkliniken på Kungälvs sjukhus,
försvarade sin avhandling ”Gastroinstestinal symptoms and fatigue in patients
with quiescent ulcerative colitis” den 2:e
december 2016 vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Kalprotektin(mg/kg)

UCR+IBS

UCR-IBS

p

Delarbete I - År 1

63 (28-135)

51 (31-239)

0.62

Delarbete I - År 2

76 (43-173)

102 (24-573)

0.72

Delarbete I - År 3

102 (23-440)

81 (29-519)

0.79

18 (8-30)

31 (13-64)

0.11

Delarbete III

Tabell 1. Nivåer av fekalt kalprotektin hos UC patienter i remission med (UCR+IBS) och utan (UCRIBS) IBS-lika symtom (medianvärde (IQR)).

U

lcerös kolit (UC) är en inflammatorisk tarmsjukdom som drabbar
tjocktarmen och ger upphov till
inflammation i tarmslemhinnan i varierande
grad. De vanligaste symtomen vid UC är
blodiga, slemmiga diarréer. Mellan aktiva
sjukdomsperioder kan patienterna vara helt
symtomfria, s.k. remission. Vissa patienter med UC uppvisar, trots avsaknad av
inflammatorisk sjukdomsaktivitet i tarmen,
svårvärderade magtarmsymtom liknande
dem vid Irritable bowel syndrome (IBS)
vilket utgör ett kliniskt dilemma. IBS-lika
symtom hos patienter med UC i remission
har i tidigare studier rapporterats vara vanligt
förekommande (25-46%) samt vara kopplade
till psykologiska faktorer och lägre livskvalitet. Låggradig inflammatorisk aktivitet eller
postinflammatoriska förändringar som vid
postinfektiös IBS har diskuterats som möjliga orsaker till de IBS-lika symtomen hos
patienter med UC i remission. De IBS-lika
symtomen har rapporterats vara associerat
med en låggradig inflammatorisk sjukdomsaktivitet, mätt med fekalt kalprotektin,
men remissionskriterierna i dessa studier kan
ifrågasättas eftersom patienterna inte värderats endoskopisk.
Uttalad trötthet är också ett vanligt förekommande symtom hos patienter med UC
(29-40 % hos patienter med inaktiv sjukdom och upp till 68 % hos de med aktiv
sjukdom) och är associerat med en lägre
livskvalitet. Orsakerna till uttalad trötthet
anses vara multifaktoriell och studier har
visat att trötthet korrelerar bland annat till
inflammatorisk sjukdomsaktivitet, psykogastrokuriren 1 · 2017

Bild 1: Illustratör: Kristina Jonefjäll.

sociala faktorer, sömnkvalitet och kvinnligt
kön. Kopplingen mellan uttalad trötthet och
anemi har inte varit entydig och järnbrist har
inte visat sig vara associerat med trötthet hos
patienter med inflammatorisk tarmsjukdom.
Låggradig inflammatorisk aktivitet har inte
studerats hos patienter med UC som upplever trötthet under remission.

•

Syfte

Det övergripande syftet med avhandlingsarbetet har varit att kartlägga faktorer som
bidrar till uppkomsten av IBS-lika symtom
och trötthet för att kunna ge patienter med
UC som upplever dessa symtom en optimal
och korrekt behandling.
Delarbetena hade följande syfte

•

Att fastställa prevalensen av IBS-lika

•

•

symtom under klinisk remission och
undersöka associerade psykosociala
faktorer och låggradig inflammatorisk
aktivitet hos patienter med nydiagnosticerad UC under tre års uppföljning
(delarbete I).
Att undersöka potentiella riskfaktorer
vid sjukdomsdebutet för att utveckla
IBS-lika symtom under klinisk remission under tre års uppföljning (delarbete II),
Att utvärdera subklinisk lokal och systemisk inflammation och psykosociala
faktorer hos patienter med UC som
upplever IBS-lika symtom under djup
remission (delarbete III).
Att undersöka associationen mellan
inflammatorisk sjukdomsaktivitet, subklinisk inflammation och kvarvarande
23
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Tabell 2. Jämförelser mellan UC patienter med eller utan uttalad trötthet.

gastrointestinala symtom under djup
remission, psykosociala faktorer, anemi
och järnbrist med uttalad trötthet hos
patienter med UC (delarbete IV).

Uttalad trötthet

Ingen/Mild trötthet

(n=116)

(n=172)

39 (19-69)

44 (18-73)

<0.01

Kvinnligt kön, n (%)

61 (52)

55 (32)

<0.01

Mayo score, medel (SD)†

3.4 (3.1)

1.7 (2.5)

<0.001

112 (27-663)

53 (17-190)

<0.01

7 (6)

6 (3)

0.39

32 (32)

12 (19)

<0.001

Total HAD, medel (SD) *

12.2 (6.9)

4.9 (4.5)

<0.001

IBDQ, medel (SD) **

156 (31)

196 (21)

<0.001

Ålder, medel (min-max)

p-värde

Delarbete I och II

Under tre års tid följdes 98 patienter med
nydebuterad UC med årliga kontroller där
patienterna lämnade blod och avföringsprover, värderades endoskopiskt och fyllde i
frågeformulär. IBS-liknande symtom under
remission rapporterades utav 29% av patienterna. De IBS-lika symtomen var associerade
med mer uttalade magtarmsymtom generellt,
nedsatt psykiskt välbefinnande och lägre livskvalitet, men de verkade inte vara orsakade av
låggradig inflammation i tarmen då nivåerna
av kalprotektin i avföring var lika när man
jämförde grupperna i remission med och
utan IBS-lika symtom (Tabell 1). I delarbete
II redovisas att de patienter som rapporterade IBS-lika symtom under uppföljningen
upplevde mer uttalade magtarmsymtom,
inklusive magsmärta, vid det debuten av UC
trots att det inte var någon skillnad i grad
av inflammatorisk sjukdomsaktivitet (mätt
med fekalt kalprotektin, CRP i serum och
cytokinnivåer i kolonbiopsier) jämfört med
de patienter som inte utvecklade IBS-lika
symtom. Prevalensen av pre-existerande IBS
var jämförbara mellan grupperna som efter
insjuknandet i UC rapporterade respektive
aldrig rapporterade IBS-lika symtom under
klinisk remission.

Kalprotektin (mg/kg), median (IQR)
Anemi, n (%)
Järnbrist, n (%)

† Klinisk sjukdomsaktivitet
* Psykisk ohälsa (Hospital Anxiety and Depression scale (total poäng)).
** Livskvalitet (Inflammatory Bowel Disease Questionnaire).

Tabell 2. Jämförelser mellan UC patienter med eller utan uttalad trötthet.

Delarbete III och IV

I samband med ordinarie mottagningsbesök inkluderades 298 patienter med UC.
Patienterna undersöktes av läkare (inklusive
endoskopi), de lämnade blod och avföringsprov samt fyllde i frågeformulär. Utav
patienterna i djup remission upplevde 18 %
IBS-lika symtom vilket är en lägre prevalens
än vad tidigare studier rapporterat. Sannolikt
beror detta på att samtliga patienter värderats med fekalt kalprotektin och endoskopi
för att utesluta makroskopisk inflammation
i tjocktarmen. De IBS-lika symtomen var
associerade med lägre livskvalitet, nedsatt
psykiskt välbefinnande, högre nivåer av stress
och ökad systemisk immunologisk aktivitet
(Figur 1), dock inte med inflammatorisk aktivitet i tjocktarmslemhinnan mätt med fekalt
kalprotektin (Tabell 1).
Uttalad trötthet rapporterades hos 40 %
av patienterna. Faktorer associerade med
uttalad trötthet redovisas i tabell 2. En
logistisk regressionsanalys identifierade
oberoende riskfaktorer för uttalad trötthet
till: psykologisk ohälsa (OR: 6.2 (3.1-12.2)),
gastrokuriren 1 · 2017

Figur 1. Jämförelse av cytokinnivåer i serum hos UC patienter i djup remission med (UCR+IBS) och
utan (UCR-IBS) IBS-lika symtom (medianvärden med IQR (box) samt tionde och nittionde percentilen).
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järnbrist (2.5 (1.2-5.1)), inflammatorisk sjukdomsaktivitet (2.2 (1.2-3.9)) och kvinnligt
kön (2.1 (1.1-3.7)). Dessa riskfaktorer verkade
bidra till uttalad trötthet även hos patienter i djup remission men även gastrointestinala symtom var mer uttalade hos denna
patientgrupp. Dock observerades inte tecken
till ökad inflammatorisk aktivitet lokalt
tarmslemhinnan (kalprotektin) eller systemisk i serum (hs-CRP och cytokiner) hos
patienterna i djup remission med uttalad
trötthet jämfört med de som rapporterade
mild eller ingen trötthet.
Konklusion

Denna avhandling visar att IBS-lika symtom
hos patienter med UC i remission är vanligt
förekommande och dessa symtom bör utredas med fekalt kalprotektin och endoskopi
för att utesluta inflammatorisk aktivitet i
tarmslemhinnan. Psykologiska faktorer och
stress är associerat med IBS-lika symtom
vilket bör beaktas i omhändertagandet av
dessa patienter. Vidare observerades en
ökad systemisk immunologisk aktivitet hos

patienter med IBS-lika symtom vilket stämmer väl överens med resultat från studier på
patienter med IBS. Förekomsten av IBS-lika
symtom efter insjuknandet i UC förklarades
inte av tidigare existerande IBS och vi spekulerar att, likt postinfektiös IBS, kan det
inflammatoriska skovet av UC utlösa IBSlika symtom under remission hos predisponerade patienter. Psykisk ohälsa, järnbrist
och inflammatorisk sjukdomsaktivitet bör
utredas hos patienter med UC som upplever
uttalad trötthet. Framtida interventionsstudier behövs för att fastställa hur IBS-lika
symtom under remission och trötthet bör
behandlas för att uppnå symtomlindring och
bättre livskvalitet hos patienter med UC.

Delarbete II: Jonefjäll B, Simrén M, Öhman L, Lasson
A, Svedlund J, Strid H. The severity of inflammation at
onset of ulcerative colitis is not associated with IBS-like
symptoms during clinical remission. J Crohns Colitis,
2015 Sep;9(9):776-83.
Delarbete III: Jonefjäll B, Öhman L, Simrén M, Strid
H. IBS-like symptoms in patients with ulcerative colitis
in deep remission are associated with increased levels
of serum cytokines and poor psychological well-being.
Inflamm Bowel Dis. 2016 Nov;22(11):2630-2640.
Delarbete IV: Jonefjäll B, Simrén M, Lasson A, Öhman
L, Strid H. Psychological distress, iron deficiency, active
disease and female gender are independent risk factors
for fatigue in patients with ulcerative colitis. Submitted.

Börje Jonefjäll
Referenser
Delarbete 1: Jonefjäll B, Strid H, Öhman L, Svedlund
J, Bergstedt A, Simrén M. Characterization of IBS-like
symptoms in patients with ulcerative colitis in clinical
remission. Neurogastroenterol Motil 2013;25(9):756e578.

Gastroenterologi i Fokus
Sjukdomar i övre gastrointestinalkanalen
9-11 oktober 2017
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.
Anmälan och program finns tillgängligt på SGFs hemsida www.svenskgastroenterologi.se

Moderatorer:
Magnus Simrén, Gastrosektionen/Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Christer Staël von Holstein, GHP Gastro Center Skåne, Lund
För mer information om kursen, vänligen kontakta:
AF Meetings AB, anki@af-meetings.se, telefon 0704-576 046
Arrangör
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TIPS EVA NORDIN

TIPS - en underutnyttjad resurs
Vid Akademiska sjukhuset i Uppsala görs
cirka hälften av landets TIPS-behandlingar. Det nära samarbetet mellan gastroenterologer och interventionella radiologer
samt dygnet runt service gör verksamheten unik. I januari var Gastrokuriren
med när TIPS-teamet tog sig an ett ovanligt fall där utgången var oviss.

L

ättnaden och glädjen är stor när professor Rickard Nyman och överläkare
Charlotte Ebeling Barbier möter upp
det övriga teamet i lunchmatsalen på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
– Det gick oväntat bra. Det känns fantastiskt kul. En viktig lärdom är att man aldrig
ska säga nej innan man verkligen har försökt,
säger Rickard Nyman.
När de samma morgon förberedde sig
inför det planerade TIPS-ingreppet, var det
högst osäkert om de skulle lyckas.
– Vi visste att patienten led av kronisk
portatrombos. Innan vi gick in i operationssalen visste vi inte om det var möjligt att
genomföra en TIPS eftersom portan var ockluderad. Det såg till en början inte särskilt
lovande ut, säger Charlotte Ebeling Barbier.

Rickard Nyman och Charlotte Ebeling Barbier under det komplicerade TIPS-ingreppet

Avancerad endovaskulär teknik

Tillsammans med Rickard Nyman arbetar
hon vid sektionen för interventionell radiologi, Bild - och funktionsmedicinskt centrum på Akademiska sjukhuset.
I ett nära och väl utvecklat samarbete med
sektionen för gastroenterologi och hepatologi
genomförs behandlingar av patienter med
leversvikt och portal hypertension, såsom
blödande varicer, ascites och hepatorenalt
syndrom, framförallt med TIPS (Transjugular Intrahepatisk Portosystemisk Shunt).
– Vår styrka bygger på ett nära samarbete
över specialitetsgränserna, ett omfattande
kontaktnät, ett sammansvetsat team och att
vi kan erbjuda en dygnet runt verksamhet,
säger Charlotte Ebeling Barbier.
Teamet träffas regelbundet och har formella röntgenronder tillsammans två gånger
i veckan.
– Vi har en ständig kommunikation med
varandra, säger Fredrik Rorsman, docent och
överläkare på sektionen för gastroenterologi
och hepatologi vid Akademiska sjukhuset.
TIPS är en avancerad endovaskulär teknik
där man lägger en förbindelse (shunt) mellan
28

Fredrik Rorsman konsulteras under TIPS-operationen

en leverven och portagren intrahepatiskt.
Huvudsyftet med metoden är att sänka det
portala trycket till nivåer där komplikationer
som blödande varicier och refraktär ascites
minimeras. Även andra svåra komplikationer
till levercirrhos som hepatisk hydrothorax

och hepatorenalt syndrom, är i dag föremål
för intervention med TIPS.
– Patienter som går omkring med ett högt
tryck under en längre tid blir väldigt sjuka.
Många som kommer till oss är gråa i ansiktet
och uppsvällda på grund av ascites. Ett halvår
gastrokuriren 1 · 2017
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efter TIPS-behandling, då det katabola tillståndet har lagt sig, går det knappt att känna
igen patienten. Det är naturligtvis väldigt
tillfredsställande att kunna hjälpa dessa
patienter, säger Fredrik Rorsman.
Ovanligt fall

Den här tidiga morgonen i januari då vi
möts i operationssalen inför det planerade
ingreppet, är osäkerheten stor. Patienten
har efter flera år och krokiga omvägar blivit
remitterad till Akademiska sjukhuset för
ställningstagande till TIPS. På andra sjukhus har patienten fått nej; bedömningen
var att ingreppet sannolikt inte skulle gå att
genomföra.
CT visade omfattande kronisk trombos
av v. porta, lienalis och mesenterica superior med kavernöst omvandlad porta, splenomegali, rikligt med kollateraler och inga
öppenstående nativa vener i portasystemet
(se figur 1).
Trots detta accepterades patienten för ett
försök med rekanalisering och eventuell
insättning av TIPS-shunt.
– Vi ville gärna göra ett försök, men trodde
väl kanske inte att det skulle vara möjligt, det
var ett ovanligt och komplicerat fall, säger
Charlotte.
Punktion gjordes både transhepatiskt
och via v. jugularis interna dx. Den transhepatiska punktionen visade öppetstående
portagrenar intrahepatiskt och man kunde
rekanlisera v portas huvudstam ned till
konfluensområdet där flebografi visade en
kroniskt trombotiskt omvandlad v. lienalis
och v. mesenterica superior och rikligt med
varicer (se figur 2). En TIPS-shunt lades in
mellan v cava inferior och portas huvudstam
med gott flöde (se figur 3).
Det absolut svåraste med TIPS, menar
Charlotte, är att förstå och tolka röntgenbilderna, men också att greppa patologin
bakom och sedan kunna avgöra om det går
att göra något och i så fall vad och hur.
– Det är många komponenter i den interventionella radiologin och vi arbetar med
otroligt fina instrument. Men det är också
ett kreativt arbete. Vi är för det mesta två
interventionister som kan bolla och diskutera olika alternativ och lösningar allteftersom olika frågeställningar dyker upp.
Kämpat i många år

Drygt en månad efter ingreppet har patienten börjat återhämta sig och återfå kraften.
– Relativt snabbt efter ingreppet upplevde jag en stor förändring. Jag är verkligen supernöjd och tacksam över att ha fått
30

TIPS-teamet samlat efter lyckat ingrepp, ST-läkare, professor Rickard Nyman, överläkare Fredrik
Rorsman, överläkare Charlotte Ebeling Barbier

Figur 1.

den här möjligheten. Bara en sån sak att
slippa tömma kroppen på vätska och att gå
omkring med en hård tryckbelastning på
kroppens organ, det känns befriande.
Patienten, vi kan kalla honom Erik, är i
70-årsåldern och har i drygt 16 år kämpat
med diffusa smärtor i mage och rygg. När
han först uppsökte företagshälsovården fick
han beskedet att problemen troligtvis var
stressrelaterade på grund av en hård arbetsbelastning. Erik blev sjukskriven i omgångar.
Efter tre år begärde han en remiss till en
gastroenterolog. Det konstaterades att Erik
hade förhöjda levervärden. Undersökningar
med datortomografi och koloskopi resulterade i att Erik remitterades vidare till en
universitetsklinik. Efter gastroskopi och
MR-undersökning hittade läkarna tromboser i portavenen och även omfattande varicer
i matstrupen.

Figur 2.

Figur 3.

– Jag hade inte känt av varicerna, men det
hade bildats ett högt tryck mot lever och
tarmar. Läkare diskuterade operation, men
man vågade inte riktigt ta steget på grund av
gastrokuriren 1 · 2017
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tromboserna. Skälet till varför Erik drabbats
av tromboser är oklart. I 15-års åldern opererades han för osteosarkom vänster femur
som strålbehandlades och sedan opererades
med hemipelvektomi.
– Utredning med leverbiopsi och koagulationsutredning var normal varför orsaken
till trombosen bedömdes vara mekaniskt
betingad av helbensprotes med hårt åtsittande skena och läderrem över nedre buk
och bäcken, säger Rickard Nyman.
Under en period genomgick Erik behandling med LMWH som dock fick sättas ut på
grund av angiodysplasier i kolon.
Åren gick. Men så för ett par år sedan fick
Erik tilltagande ascitesproblem, med bland
annat ett vätskefyllt stort ljumsbråck med
tappningar var 4:e till 6:e vecka.
– Det blev bara mer och mer vätska, det
handlar om flera liter som flödade ut, uppblandat med blod. Det var jobbigt i vardagen, jag kunde inte planera så mycket och
jag blev tröttare och tröttare ju mer vätska
som ansamlades. Det var också besvärligt
med trycket som bland annat resulterade i
hemorrojder med starka smärtor.
Lyckat ingrepp

Även om det förekom diskussioner att remittera Erik till TIPS-behandling, fanns det en
stor tvekan. Det skulle dröja ända fram till
januari 2017 innan han fick komma till Akademiska sjukhuset för operation.
– Det fanns en uppenbar risk att genomföra
ingreppet med tanke på proppbenägenheten,
dåliga kärl och ett lågt perfusionstryck i organen. Inte förrän vi verkligen lade honom på
operationsbordet och tittade efter hur det såg

ut, kunde vi se att ingreppet skulle kunna
lyckas, men med andra lösningar än vad som
är vanligt vid en normal TIPS. Vi såg också
att patienten hade en förhållandevis bra och
frisk lever, men att njurfunktionen var nedsatt, säger Rickard Nyman.
Även om Erik fortfarande känner sig trött
efter ingreppet är han tacksam över att han
sakta men säkert blir bättre.
– Jämfört med tidigare mår jag jättebra,
även om jag har lite höga blodvärden och
något för hög sänka. Jag har fått igång normala funktioner, äter och sover bra och går
inte längre omkring med smärtor i mage och
rygg.
Precis som många andra patienter som
genomgår TIPS drabbades även Erik av
encefalopati. I dag går det dock att behandla
tillståndet med effektiv läkemedelsbehandling.
– Min mage klarade dock inte riktigt av
behandlingen så jag fick avsluta den. Men jag
har inga besvär längre, tack och lov.
För att hålla shunten öppen och motverka
tromboser, tar Erik blodförtunnande sprutor
varje dag.
– Om några veckor ska jag in för en första
större kontroll efter ingreppet i januari. Även
om jag fortfarande befinner mig i en rehabiliteringsfas, har jag återfått en större del av
mina funktioner. Varje morgon när jag ställer
mig på vågen har jag alltid samma vikt, det
känns helt fantastiskt, säger Erik.
Kvalitetsregister etablerat

Den första behandlingen med TIPS gjordes
1969 på hund. Det dröjde sedan till 1982
innan ingreppet genomfördes på människa,

och då utan stent. Sex år senare, 1988 gjordes den första operationen med självexpanderande stent och drygt tio år senare, 1997
introducerades täckta stentar.
– Innan vi fick täckta stentar hade vi stora
problem med shuntdysfunktion och patienterna drabbades i högre utsträckning av encefalopati. Vi såg också en sämre överlevnad.
Introduktionen av täckta stentar innebar helt
nya möjligheter och metoden fick också ett
bättre rykte efter den utvecklingen, säger
Fredrik Rorsman.
I början på 1990 startade man sporadiskt
med TIPS-behandlingar på Akademiska
sjukhuset i Uppsala. År 2005 etablerades ett
nära samarbete mellan hepatologer, interventionister och narkos- samt CIVA-läkare med
dygnet runt verksamhet för TIPS-patienter.
– Vi rapporterar retrospektiva data sedan
2002 på alla ingrepp relaterade till leverchirros och levernära trombotiska komplikationer som Budd-Chiaris syndrom och
portavenstromboser, säger Rickard Nyman,
initiativtagare och registerhållare för kvalitetsregistret SPHT, Svenska portala hypertensionsregistret, som är nationellt sedan
årsskiftet 2016-2017.
Särskilda överväganden

Indikationer för TIPS är framförallt ascites
och varicerblödning. Andra indikationer är
Budd-Chiaris syndrom, hepatorenalt syndrom, portatrombos, cirrhotisk hydrothorax,
hepatopulmonellt syndrom och hypertensiv
gastropati.
Kontraindikationer är central tumör,
multipla levercystor, gallgångsvidgning och
okontrollerad sepsis.
– Inför TIPS är det viktigt att ta ställning
till om patienten är tillräckligt frisk. Lider
patienten av leversvikt, hjärtsvikt, pulmonell hypertension, encefalopati eller om det
finns utbredd trombos i portasystemet, då
krävs särskilda överväganden, säger Fredrik
Rorsman.
Såväl Charlotte som Rickard och Fredrik
skulle önska att fler patienter som uppfyller
kriterierna fick möjligheten att genomgå
TIPS. Ju tidigare patienten behandlas, ju
större är chansen att ingreppet lyckas och att
patienten kan uppnå en bättre livskvalitet.
– Alla känner inte till möjligheterna med
TIPS och metoden är förmodligen en underutnyttjad resurs. Vi förväntar oss dock en
ökad efterfrågan framöver, och möjligtvis
också tidigare i sjukdomsförloppet än hittills.

Eva Nordin
gastrokuriren 1 · 2017
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Dags för ERCP-Möte
Tema Hilusnära strikturer, PSC, utbildning av ERCP-ister bland annat. Föreläsare Urban Arnelo,
Fredrik Svahn, Lars Enochsson med flera. Clarion Hotel Sense Luleå
Anmälan till Pia Krutrök via mail: pia.krutrok@norrbotten.se
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5-6 O More information will follow shortly.
www.ibdnordic.se
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ÅRSMÖTE SGF

Kallelse och dagordning till
SGFs årsmöte 2017
Tid: Onsdag 17/5 kl 16.45
Plats: Svenska Mässan, Göteborg
Lokal: F4+F5
Dagordning

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

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
Rapport från utbildningsutskottet
Rapport från endoskopiutskottet
Rapport från utskottet för luminal
gastroenterologi
Rapport från utskottet för lever- galloch pankreassjukdomar
Kassörens rapport
Revisionsberättelse
Beslut om ansvarsfrihet
Val av ny styrelse
Val av revisorer
Val av valberedning
Övriga frågor

6th Nordic Conference of HIV and Hepatitis
Drug Resistance and Treatment Strategies
Detta endagsmöte riktar sig till
infektionsläkare, forskare och industrianställda, verksamma inom fältet HIV- och Hepatit B/Cbehandling, samt antiviral resistens. Ledande internationella
forskare har inbjudits att presentera aktuella data inom sina
områden.

24th April, 2017 · Norrlands Nation, Uppsala · www.medsci.uu.se/nordhivheptconf2017
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SGFs styrelse 2017
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i Linköping
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Vice ordförande
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Filip Sköldberg

Vetenskaplig sekreterare
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CATHRINE EVERTS FORSKNINGSSTIFTELSE
UTLYSER ETT FORSKNINGSSTIPENDIUM OM 50.000 SEK

Stiftelsen har till ändamål att stödja
kliniskt viktig medicinsk forskning, utveckling och/eller innovationer som är
direkt tillämpliga i vården för att förbättra diagnostik, behandling, hantering och livskvalitet hos ungdomar och
unga vuxna som lider av allvarlig cancersjukdom. Exempel på cancerformer är hematologisk cancer i allmänhet samt akuta leukemier i synnerhet.
Även andra allvarliga cancerformer
kan komma ifråga.

För mer information se www.cathrinesstiftelse.se
Skicka din ansökan till info@cathrinesstiftelse.se senast den 31 maj 2017
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SVERIGES YNGRE GASTROENTEROLOGER
SYGs STYRELSE 2017

Bäste SYG-medlem
Jul och nyårsledigheterna är nu över och
en ny period med nya utmaningar och lärdomar väntar. Lik den turbulens som finns
i världen humanitärt och politiskt, har vi
även i Sverige problem med vården, där
vårdplatsläget och bristen på sjukpersonal har gjort att både läkare, övrig vårdpersonal och inte minst patienter drabbats.

V

i kämpar i vår vardag för att ge så god
vård som möjligt, samtidigt som vi
inte ska glömma vår tid att reflektera
och diskutera och fortbilda oss ännu mer.
Vad gäller SYGs verksamhet så håller vi
fortfarande på med uppdateringen av medlemsregistret. Det är en arbetskrävande
åtgärd men vi bör kunna komma med ett
besked om läget till nästa Gastrokuriren. Är
det så att ni inte har fått mail från oss i styrelsen om medlemskap maila till syg@info.
se så kan vi ordna så att ni är med.
SYG har nu också representanter i SGF’s
utbildningsutskott som startade förra året.
Daniel Bergenmalm är SYG representant i
utskottet för luminal gastroenterologi, Irene
Stenfors är representant i endoskopiutskottet, Ernesto von Grieff är representant i
utskottet för lever-, gallvägs- och pankreassjukdomar samt Rofida Ghazvinian och
jag är representanter i utbildningsutskottet.
Är det något som ni vill ta upp i utskotten
är ni välkomna att maila till SYG. SGF har
påbörjat arbetet i de nya utskotten och för

att veta mer om dessa ta gärna en titt på
SGFs hemsida.
Ta även en titt på SYGs hemsida för vårens
kurser. Missa inte exempelvis kursen i ”Basal
endoskopi” och ”När tarmen sviktar” som
kommer upp härnäst.
Dessutom äger årets Svenska Gastrodagarna rum 17-19 maj i Göteborg. Glöm inte
att skicka in abstrakts och anmäla er.
Nytt för i år i Gastrokuriren är att ha en
fallpresentation i SYG delen. Ni är välkomna
att skriva till oss om intressanta fall som vi
kan ta med och ta lärdom av. Skicka email
till syg@info.se.
I detta nummer av Gastrokuriren har Arvin
Lashgarara från SYG en presentation på ett
patientfall. Iréne Stenfors har också skrivit
om en endoskopikurs som hon har gått på.
Önskar er en härlig start på året!
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(ordförande)
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Gastrocentrum, Karolinska
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14186 Stockholm
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Iréne Stenfors
(vice ordförande)
ST-läkare
Gastrokliniken,
Skånes Universitetssjukhus
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413 45 Göteborg
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ST-läkare
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(suppleant)
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Remiss PAD: Koloskopi
Ett riktigt fall från den kliniska vardagen.
Tolkning och handläggning utifrån svar
från patologen efter koloskopi. Hur går
ni vidare? Behandling? Skopikontroll? Se
nedan för att ta reda på vilken åtgärd som
togs baserat på PAD svaret.

Ä

ldre herre med känd Amyloidos
med dialyskrävande njursvikt samt
hjärtsvikt. CT-kolon visar förtjockad
slemhinna vänsterkolon och har besvärats av
vänstersidiga buksmärtor. Remitterats från
njurmedicin för en koloskopi med frågeställning ”intestinal amyloidos? Tacksam biopsi”.
Koloskopi utan tecken på makroskopisk
inflammation eller förändring som förklarar CT fyndet. Liten, (närmst hyperplastisk)
polyp <0,5cm som avlägsnas med PX tång
från sigmoideum.
Preparatet utgörs av:

Burk I, II, III, V: Stegvisa px från transversum till rektum i
Burk IV: hyperplastisk polyp tagen i 2 bitar
från sigmoideum
Svar:

PAD I-V: Dels proktocolitbild, i första hand
IBD-relaterat och dels inget belägg för amyloidinlagring. I preparat IV låggradigt tubulovillöst adenomanlag.
I-V. Px 1- px 5 och enligt remissen stegvisa
biopsier från transversum upp till rektum.
Hyperplastisk polyp tagen från sigmoideum
enligt remissen.
Två till tre vävnadsbitar per tag ställe upp
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till 4 mm stora. Mikroskopi av dessa visar
representativa colon/rektumbiopsier där de
flesta innehåller muscularis mucosae och
även ytlig del av submucosa. Blygsamt med
kärlstrukturer att representera. I samtliga
bild som vid proktocolitbild där fokalt mikrokryptabscesser verkar förekomma här och
var. Däremot ingen arkitektonikstörning,
dock cellerna något mörkcelliga och med
en viss minskning av bägarceller. Inom det
undersökta ingen dysplasi att se och histologiskt inget belägg för amyloidinlagring.
Vidare i preparat IV bild som vid anlag av
ett låggradigt tubulärt eller tubulovillöst
adenom.

I samtliga förutom preparat IV ingen dysplasi att se. I samtliga inga hållpunkter för
malignitet.
Resultat

Patienten lämnade avföringsprover och
”IBD prover” där det ända som stack ut
var ett f-calprotektin på 300. Efter telefonkontakt med patienten visade det sig att
han hade förbättrats spontant. Man avstod
från behandling och ansåg inte att den kliniska bilden passade med PAD-svaret som
ansågs vara förenligt med IBD. Patienten
välkomnas att remitteras för ny bedömning
av gastroenterologi vid behov.
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Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige

FSGSs STYRELSE 2017

Bästa medlemmar
Nu börjar äntligen dagarna bli längre och
ljusare och vi kan börja se fram emot våren som är på väg. Och med detta kan vi
se fram emot Svenska Gastrodagarna detta år i Göteborg. Jag hoppas att vi får se
många omvårdnadsabstracts. Jag vet att
ni är många där ute som gör fantastiska
insatser för våra patienter. Nytt för i år är
att det kommer att finnas en kategori som
handlar om förbättringsarbeten. Det ska
bli väldigt spännande att läsa dessa presentationer.

D

et händer mycket inom området
omvårdnad. FSGS är som ni vet
en sektion till Svensk sjuksköterskeförening och alla sektioner träffas kontinuerligt och utbyter erfarenheter. Detta är
oerhört värdefullt då vi inte behöver uppfinna hjulet flera gånger. Det som diskuteras
mycket nu är kompetensutvecklingsplaner
med syfte att skapa och beskriva karriärvägar för sjuksköterskor. Målet inom flera
specialiteter ligger nu på att behålla och
utveckla kompetensen så att vi har en bredd
av sjukskötersekompetens på våra sjukhus.
Det är oroande den trend som blivit senaste
åren där de minst erfarna är de som arbetar
med de mest sjuka patienterna. Vi behöver
få erfarna, kompetenta sjuksköterskor att
vilja stanna inom slutenvården. Detta kan
kompetensutvecklingsplanerna bidra till. En
annan sak som vi diskuterar mycket inom
Svensk sjuksköterskeförening är Magnetmodellen. Detta är ursprungligen en arbete
från USA där The American Academy of
Nursing utförde en undersökning där man
identifierade arbetsplatser som rekryterade
och behöll sjuksköterskor. Det som var den
gemensamma nämnaren för dessa arbetsplatser var god omvårdnadskvalitet. Magnetmodellen som Svensk sjuksköterskeförening
driver betonar vikten av sjuksköterskor som
leder omvårdnadsutveckling. Modellen är

fokuserad på hälso- och sjukvårdsorganisationers förmåga att uppnå mycket goda
resultat genom evidensbaserad praktik, innovationer, utveckling av teknik och partnerskap med patienten. Fyra modellområden
beskrivs:
• Strukturer för personlig utveckling och
auktoritet för sjuksköterskor
• Excellent utfört omvårdnadsarbete
• Ny kunskap, innovationer och förbättringar
• Utvecklande ledarskap för sjuksköterskor
Detta arbete är oerhört viktigt för framtiden. Titta gärna på Svensk sjuksköterskeförenings hemsida för mer information om
Magnetmodellen. I FSGS arbetar vi ständigt
med att säkra, beskriva och utveckla kompetensen för sjuksköterskor inom gastroenterologi och hepatologi. Som många av er känner
till så publicerades i december den nationella
kompetensbeskrivningen. Mer om detta kan
ni läsa i detta numret av Gastrokuriren.
Jag vill också påminna er om det arbete
som pågår med att skapa en ny, gemensam
förening tillsammans med SEGP. Hjälp oss
komma med förslag på namn på den troliga, kommande föreningen. Och varmt
välkomna på årsmötet den 17/5!

Susanna Jäghult
(ordförande)
Stockholm Gastro Center
Odenplans läkarhus
113 22 Stockholm
susanna.jaghult@gastrocenter.se

Ann Tornberg
(vice ordförande)
Gastrokliniken
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund
ann.tornberg@skane.se

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

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

Maria Hjorth
(ledamot)
Mag-tarmmottagningen
Falu lasarett
791 82 Falun
maria.hjorth@ltdalarna.se

Susanna Jäghult

Ordförande FSGS

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

Mats Granström
(suppleant)
Internmedicin av 83
och gastrodagvården
11883 Södersjukhuset
mats.granstrom@
sodersjukhuset.se
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Hepatologutbildning
för sjuksköterskor
Att som leverintresserad sjuksköterska
hitta sätt för fortbildning och förkovran
har tidigare varit svårt. IBD sjuksköterskan har sedan ett par år en möjlighet till
särskilda utbildningsdagar, där omvårdnad och omhändertagande av patienter
med inflammatorisk tarmsjukdom stått i
fokus.

U

nder hösten gavs dock möjligheten till oss som vill ta hand om den
leversjuke patienten. En heldag
med föreläsningar och diskussioner om
omvårdnad riktat till patienter med leversjukdom som det samlade temat.
Först ut på programmet var Per Ståhl
hepatolog från Huddinge sjukhus vars föreläsning kretsade kring leverns fysiologi och
patofysiologi. Denna uppfräschning blev
en bra grund för förståelsen av det som
avhandlades under resten av dagen. Den
första timmens ”grundkurs” fortsatte med
en genomgång och förklaring av skillnaden
mellan akut och kronisk leversjukdom - när
övergår den akuta till kronisk? - jo efter 6
månader. Akut leversjukdom kan läka ut och
kräver då inte någon fortsatt uppföljning.
När den akuta fasen övergår till kronisk innebär det på sikt problem och medför symtom
på leversjukdom.
Underliggande orsak till den kroniska
leversjukdomen styr förstås behandlingen:
autoimmuna sjukdomar skall behandlas,
virus skall om möjligt eradikeras, och levertoxiska medel i form av läkemedel och alkohol skall inte längre tillföras.
Med tiden utvecklas fibros i levern vars
sista stadium innebär cirrhos. Denna kan i
sin tur kan vara kompenserad eller dekompenserad. Frågeställningar att ta ställning till
i behandlingen är om patienten kan transplanteras eller skall symtomen behandlas
symtomatiskt? Vilka problem ställer den
portala hypertensionen till med? samt Hur
skall respektive komplikation behandlas?
Alla problem som den portala hypertensionen orsakar (varicer, ascites, hepatorenalt
syndrom, spontan bakteriell peritonit och
hepatisk encefalpati) gagnas av att patienten
erbjuds ett strukturerat omhändertagande
av personal som känner patienten och följer
den regelbundet. Varje komplikation kräver
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sin behandling, varicer behöver kontrolleras
regelbundet liksom ultraljud av levern utföras för screening av hepatocellullär cancer.
Nästa föreläsare var dietisten Catarina
Lindqvist. Hon arbetar sedan flera år på
Huddinge sjukhus med leversjuka patienter. Ätsvårigheter är vanligt förekommande
vid levercirros. En studie av Catarina påvisar
att 42 % av de som utreddes för levertransplantation hade ätsvårigheter och nedsatt
aptit var det vanligaste problemet. Genom
att teamet identifierar och behandlar svårigheter påverkas kosthållningen positivt. Den
lindrande behandlingen innebar till exempel
salivstimulerande tabletter och munspray vid
muntorrhet samt antiemetika och kostråd
vid illamående.
Nedsatt aptit är svårare att direkt behandla
men tillskott av näringsdrycker är en bra lösning. Vid tidig mättnadskänsla kan konsistensanpassning och minskat intag av dryck
till måltiden förbättra kostintaget.
Rekommenderade kostråd till personer
med levercirros är: Fyra till sju måltider per
dag, avsluta dagen med ett sent kvällsmål
gärna med extra kolhydrater. Då det är
extremt ovanligt med för högt proteinintag
är proteinrestriktioner i princip aldrig längre
aktuellt. Istället har patientgruppen ett ökat
energi- och proteinbehov. Att ha ett tydligt
mål med nutritionsbehandlingen är viktigt,
behandlingen anpassas till om patienten skall
transplanteras eller om målet är att förbättra
patientens livskvalitet som vid palliativ vård.
De avslutande ”take home messages” från
föreläsningen var att:
• observera att viktnedgång kan döljas av
vätskeansamling eller ascites
• fokusera på måltidsmönster
• även överviktiga patienter kan ha ett
otillräckligt näringsintag
• teamarbetet är grunden för att identifiera och behandla patienternas nutritionsproblem
Catarinas föreläsning avlöstes av Staffan
Wahlin och en föreläsning om hepatisk encefalopati eller som den numera vedertagna
förkortningen är HE. Timmen med Staffan
innehöll definition av HE samt behandling
och i slutet en diskussion om minimal HE
och de problem som den ställer till.

HE är vanligt vid cirrhos och innebär ökad
mortalitet, 35-40 % drabbas av symtomatisk eller overt HE och uppåt 80 % har den
mindre tydliga varianten covert HE. Vid
behandling används fyrstegsmetoden:
1. initiera vård
2. differentialdiagnostisera
3. identifiera utlösande orsak
4. därefter starta behandling
Behandlingen är i första hand Laktulos
med effekten 2-3 avföringar per dag, inte
mer. Om utebliven effekt skall andra orsaker
sökas som till exempel andra diagnoser. Laktulos har god effekt men dålig compliance
hos patienterna vilket ofta leder till återinsjuknande - glöm därför inte att engagera
anhöriga om sådana finns. Om patienten
har återkommande episoder med overt HE
skall läkemedelsbehandling övervägas och
om effekten uteblir kan transplantation vara
den rekommenderade åtgärden. Europeiska
riktlinjerna för HE har skrivits av EASL, där
finns klassificering och behandlingsstrategier
lättåtkomligt.
För att förebygga den ökade risken för
återinsjuknande är det viktigt med kontinuerlig uppföljning, där spelar enligt Staffan
sjusköterskemottagningar en central roll.
Vid minimal HE är det viktigt att komma
ihåg att det orsakar problem i patienternas vardag. Detta behöver identifieras och
behandlas som vid overt HE då de har en
klart försämrad livskavlitet. Var lyhörd och
försök att identifiera detta om anhöriga eller
patienten på något sätt beskriver någon form
av symtom. Tester kan här vara till hjälp.
Sista delen av dagen ägnades åt patientfall
både i öppenvård och slutenvård där vi tillsammans diskuterade hur vi sjuksköterskor
skulle agera på våra olika mottagningar - en
bra form av kunskapsutbyte.
Undertecknad hoppas att denna dag blev
början på återkommande dagar med kunskap och reflektioner för oss som väljer att
arbeta med omvårdnad av den leversjuke
patienten och dess anhöriga.

Mats Granström

Södersjukhuset, Stockholm
gastrokuriren 1 · 2017
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Kompetensbeskrivning
för specialistsjuksköterska
Äntligen har vi en nationell kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom vår
specialitet.

V

ården förändras ständigt och för
att kunna ge rätt behandling och
en god omvårdnad på avancerad
nivå krävs hög kompetens hos sjuksköterskor inom gastroenterologi och hepatologi.
FSGS anser att det är viktigt med ett dokument som skildrar den unika kompetens på
avancerad nivå som krävs för att arbeta inom
specialiteten och satte därför ihop en arbetsgrupp med mål att arbeta fram ett förslag på
kompetensbeskrivning.
Syfte

Syftet är att på nationell nivå tydliggöra
kompetensen och den professionella rollen
för sjuksköterskor inom gastroenterologi
och hepatologi för att möjliggöra att säker
vård med hög kvalitet ges till patienter med
gastroenterologiska samt hepatologiska sjukdomar och tillstånd.
Mål

•

Säkerställa den kompetens som behövs
för att ge patienter en god och säker
vård
• Utgöra en vägledning för landets lärosäten för utformning, planering och
genomförande av utbildning inom
specialiteten
• Utgöra vägledning för arbetsgivare
för att säkerställa den kompetens som
behövs för en god vård inom gastroenterologisk och hepatologisk verksamhet
• Tydliggöra det ansvar som sjuksköterskan inom gastroenterologi och hepatologi har inom omvårdnadsutveckling
Arbetet har skett i samarbete med Svensk
sjuksköterskeförening. Dokumentet är
granskat av en referensgrupp bestående
av representanter från Svensk förening för
Endoskopi och Gastroenterologi Personal
(SEGP), Svensk Gastroenterologisk Förening
(SGF), Endoskopiutskottet, sjuksköterskor
och läkare från olika delar av Sverige, lektorer
från Göteborgs universitet samt Karolinska
Institutet. Dokumentet är slutligen godkänt
av styrelsen i FSGS samt representanter från
Svensk sjuksköterskeförening.
gastrokuriren 1 · 2017

Kompetensbeskrivningen utgår ifrån
kärnkompetenserna personcentrerad vård,
samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård och informatik. Utifrån dessa kärnkompetenser arbetar
sjuksköterskan inom gastroenterologi och
hepatologi på avancerad nivå för att utföra,
analysera, reflektera samt utvärdera, leda
och utveckla arbetet. Varje kärnkompetens
är indelad i beskrivning av olika kompetensområden som sjuksköterskan ska kunna.
Dessa områden är: omvårdnad, forskning
och utveckling, professionell utveckling samt
ledarskap.
Till exempel så beskrivs kärnkompetenserna Säker vård och Förbättringskunskap på
detta sätt i Kompetensbeskrivningen:

Säker vård

Sjuksköterskan inom gastroenterologi och
hepatologi ska kunna:
Omvårdnad

•

•

•

hantera, administrera och utvärdera
läkemedel som används vid gastroenterologiska och hepatologiska sjukdomar
och tillstånd
initiera till avvikelserapportering relaterat till gastroenterologisk vård för att
bidra till en säker vård och ett kontinuerligt lärande för att kunna förbättra
den
arbeta patientsäkert och identifiera faktorer av betydelse för en patientsäker
vård till patienter med gastroenterolo41
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giska och hepatologiska sjukdomar och
tillstånd
Forskning och utveckling

•

utveckla en god arbetsmiljö samt
patientsäkerhet i samverkan med andra
professioner

Professionell utveckling

•

•
•

hantera rengöringsprocessen av den
medicinsktekniska utrustningen efter
endoskopi samt arbeta enligt strålskyddsföreskrifter vid endoskopi
använda befintlig teknisk apparatur och
kunna värdera dess funktioner och vid
behov kunna felsöka utrustning
inhämta kunskap för att identifiera,
bedöma och åtgärda symtom hos
patienter med gastroenterologiska och
hepatologiska sjukdomar och tillstånd

Omvårdnad

•
•

Forskning och utveckling

•

•

•
•

ansvara för att omvårdnaden till patienter med gastro-¬ enterologiska och
hepatologiska sjukdomar och tillstånd
sker med god kvalitet samt hög säkerhet
förebygga att patienter med gastroenterologiska och hepatologiska sjukdomar
och tillstånd inte drabbas av vårdskador
initiera till ett patientsäkert arbetssätt
med en kultur där medarbetare arbetar
aktivt med avvikelserapportering

delta i forskning och utveckling för att
utvärdera vården som ges till patienter
med gastroenterologiska och hepatologiska sjukdomar och tillstånd
delta i, initiera och utveckla registrering
i befintliga nationella kvalitetsregister

Professionell utveckling

•

Ledarskap

•

initiera och genomföra förbättrings- och
kvalitetsutveckling inom specialiteten
identifiera och åtgärda kunskapsbrister
i omvårdnad av patienter med gastroenterologiska och hepatologiska sjukdomar och tillstånd

initiera, designa och utvärdera systematiskt förbättrings och kvalitetsarbete
relaterat till omvårdnad av patienter
med gastroenterologiska och hepatologiska sjukdomar och tillstånd

I

samband med årsmötena för
SEGP och FSGS i maj 2016
röstade medlemmarna för att
bilda en ny förening som kommer
att ersätta de båda tidigare. Vi vill
nu har er hjälp att hitta ett nytt
namn till den blivande föreningen
och utlyser för detta en tävling.
Det vinnande förslaget blir det nya
namnet för den nya föreningen. Den
person som kommer med det vinnande förslaget får kongressavgiften
betald till Svenska Gastrodagarna i
Göteborg 2017.
Namnet bör vara relativt kort och
informativt och vi vill helst undvika
förkortningar.
Mejla ditt förslag

Ledarskap

•

Namntävling

arbeta för att förbättringsarbete och
kvalitetsutveckling bedrivs på den egna
enheten

Kompetensbeskrivningen i sin helhet kan
läsas på www.fsgs.se.

susanna.jaghult@gastrocenter.se
eller ingrid.m.karstrom@skane.se
Deadline

1 april 2017
Hälsningar

SEGP & FSGS

Förbättringskunskap

Sjuksköterskan inom gastroenterologi och
hepatologi ska kunna:
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More information will follow shortly.
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Hej alla medlemmar!
Så var det nytt år igen. Arbetet med en
sammanslagning av de båda föreningarna SEGP och FSGS fortsätter under våren
och detta kommer att finnas på agendan
på årsmötet som hålls under Svenska
gastrodagarna i Göteborg den 17 maj.

V

i har ännu inte fått besked om vilken
lokal vi kommer att vara i, så jag återkommer med besked senare under
våren. Ni finner agendan till årsmötet som
bifogad fil. Den slutgiltiga agendan skickas
ut per mail 14 dagar före mötet. Vi hoppas
att många kommer på detta möte då det är
viktigt att så många som möjligt är med och
röstar om en eventuell sammanslagning av
föreningarna. Valberedningen fortsätter sitt
arbete med att finna nya kandidater till styrelseposter. Är du intresserad av ett roligt och
givande arbete i styrelsen, antingen i dess
nuvarande form SEGP eller vara med och
bilda en ny förening, skicka då ett mail till
Suzanne Lord suzanne.lord@sll.se
Jag vill samtidigt påminna om namntävlingen vi har. Vid en eventuell sammanslagning av de båda föreningarna behövs ett nytt
namn, om du har ett namnförslag, skicka
det till Ingrid Karström ingrid.m.karstrom@
skane.se och var med och tävla.
I detta nummer får vi ta del av en reseberättelse av Ewelina Bradley som var på
ESGENA mötet i Wien under UEGW 2016
Kungshusens innovations stipendie, finns
det fortfarande möjlighet att söka. Sista dag
att söka är den 28 april 2017.

Gå in på vår hemsida www.segp.nu för
anmälningsblankett och kriterier
Till sist har styrelsen glädjen att dela ut
rese/utbildningsbidrag för Svenska gastrodagarna i Göteborg till Carola Abrahamsson från endoskopimottagningen i Halmstad
och Jenny Pryssander från Falköpingssjukhus
Glädjande nog vill SIS Innovation AB
genom sponsring med två kongressavgifter och två hotellnätter bidra till att fler får
möjligheten att närvara och delta på Svenska
Gastrodagarna även i år. Susanne Haggren
från endoskopienheten i Kristianstad och
Louise Thiberg från Falköpingssjukhus är
de som fått denna möjlighet.
Jag vill påminna om att den inbetalda
medlemsavgiften medföljer till eventuell
nybildad förening
Medlemsavgiften är som vanligt 200 kr att
betalas på bankgiro nr 5828-8945 (Swedbank)

SEGPs STYRELSE 2017
Ordförande:
Ingrid Karström
Endoskopimottagningen
Centralsjukhuset
291 85 Kristianstad
Tel: 044-309 1400
Ingrid.m.karstrom@skane.se

Vice ordförande:
Ruth Svedlund
Endoskopimottagningen
Kirurgkliniken, Gävle sjukhus
801 87 Gävle
Tel: 026-15 40 55
Fax: 026-15 55 82
ruth.svedlund@lg.se

Sekreterare:
Åsa Jirvelius
Kirurgens Endoskopienhet
Södersjukhuset
Tel: 08-616 46 96 / 08-616 24 73
Fax: 08-616 46 64
asa.jirvelius@sodersjukhuset.se

Kassör:
Gill Bergh
Endoskopimottagningarna på
Skaraborgs Sjukhus.
Endoskopimottagningen
Falköping/Skövde/Lidköping
gill.bergh@vgregion.se
Tel 0761-48 48 00, 0515-874 33
0500-43 25 40, 0510-855 88

Åsa Jirvelius

sekreterare i SEGP

Ledamot:
Catarina Lövgren
Mag-Tarmmottagningen
Akademiska sjukhuset
Uppsala
catarina.lovgren@akademiska.se

Ledamot:
Susanne Andersson
Spec. mott./Endoskopienheten
Piteå Älvdals Sjukhus
Lasarettsvägen, 941 50 Piteå
Tel: 0911-750 00
susanne.l.andersson@nll.se

Ledamot:
Gunilla Strand
Endoskopienheten
Ersta Sjukhus
Box 4622, 116 91 Stockholm
Tel: 08-714 63 09
gunilla.strand@erstadiakoni.se
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Rese- och utbildningsbidrag 2017
Resebidrag för studiebesök eller liknande

10 000 kronor
Sista ansökningsdag är 28 april
Resebidrag för ESGENA-mötet i Barcelona

10 000 kronor
Sista ansökningsdag 28 april
Kungshusens innovationsstipendie -

för utveckling av ide´ 10 000 kronor.
Se speciell flik på vår hemsida för mer
information och kriterier
Sista ansökningsdag 28 april
Ansökan skickas till

Catarina Lövgren
catarina.lovgren@akademiska

Kriterier och anmälningsblankett: www.segp.nu

Kallelse till årsmötet under
Svenska Gastrodagarna 2017
Preliminär Agenda för SEGP:s årsmöte på Svenska mässan i Göteborg · Lokal F2

17 maj · kl 16.30
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Fråga om medlemsavgiften
Inkomna frågor/skrivelser
ESGENA
Förslag till sammanslagning av föreningarna SEGP och FSGS
16. (Val av ny styrelse)
17. (Val av två revisorer)

gastrokuriren 1 · 2017

18.
19.
20.
21.

(Val av valberedning)
Övriga frågor
(Nästa årsmöte)
Mötet avslutas

( ) punkter som faller bort vid sammanslagning av föreningarna SEGP och
FSGS samt bildande av ny förening.
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Reseberättelse från
Esgena/UEG Week 2016
Fredagen den 14 oktober beger jag mig
tidigt på morgonen, tillsammans med min
sjuksköterske-kollega Maria till Arlanda
flygplats. Resan går mot Wien och ESGENA
och UEG Week 2016. Där ska vi tillbringa
några dagar för att fördjupa oss, samt
höra och se alla nyheter när det gäller endoskopi och gastroenterologi!

T

ill vardags arbetar jag som sjuksköterska på endoskopin i Västerås. Det
är en kombinerad kirurgmottagning
och endoskopienhet, där jag mest assisterar
på endoskopin. Vi gör en hel de avancerade
terapeutiska skopier/ ERCP och spyglass
samt ombesörjer sjukhuset med de akuta
skopier som kan behövas. Vi har såklart
även många diagnostiska pass och är med i
SCREESCO koloskopistudien
Att få delta i ESGENA och UEG Week är
något jag önskar att alla mina kollegor runt
om i Sverige skulle få göra! Nu blev turen
min då jag sökte SEGP’s stipendium och
fick min önskan beviljad.
Eftersom vi kommer till Wien redan vid
lunchtid på fredagen så hinner vi med en del
sightseeing innan kongressen, som startar
tidigt lördag morgon. Vi besöker den magnifika St Stephans katedralen, upplever stadens
vackra arkitektur och på kvällen har vi även
turen att få uppleva en show av högsta klass i
ridkonst med de vita hingstarna (Lipizzaner)
på den kända Spanska ridskolan!
Kvällen avslutas med middag med våra
läkarkollegor, en kirurg samt tre gastroenterologer som också kommit för att delta på
kongressen.
Under de fem långa dagarna som konferensen höll på, varav tre med ESGENA, så
var jag på massor av föreläsningar. Gick runt
på utställningarna och diskuterade nyheter
med säljare från runt om i världen. Samt
träffade och nätverkade med andra sköterskor, endoskopister och läkare från hela
världen. Detta år firade även ESGENA 20
års jubileum! Det firades med stor fest på
det fantasitskt vackra rådhuset med självaste
borgmästaren! En fest man sent kommer att
glömma!
Konferensen började på lördagen och som
alltid på dessa ställen är det många föreläsningar att välja på, inte alltför sällan vill
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man gå på flera föreläsningar samma tid!
Här nedan följer ett axplock av de bästa
föreläsningarna!
Sjuksköterskans roll

The nurse’s role in reducing the risk in
delayed bleeds. Föreläsningen hölls av en
Italiensk doktor. Han föreläste om både
Variecer blödningar samt icke-varicer blödning som orsak. Precis som han berättade
använder vi i Västerås oss av ligatur-behandling som första val vid esofagusvaricer i stället
för sklerosering. Däremot är det sklerosering som används vid fundusvaricer. När det
gäller icke varicer blödning så finns det flera
olika behandlingsmetoder som kan hjälpa till
att stoppa en blödning. Detta beror såklart
på hur och var det blöder och vad som är
orsaken, men de olika behandlingsmetoderna är; injektionsbehandling, diatermi,
mekansik behandling (klips, OTSC etc),
lim/spray/puder etc samt även en kombination av ovanstående.
Sköterskan/ assistentens roll under en
pågående blödning är otroligt viktig poängterade föreläsaren. Att hela tiden ha patienten i fokus och uppmärksamma symtom,
hjälpa till att stabilisera patienten och övervaka denne. Man ska också vara beredd på
att allt kan hända! Kontrollera instrumen-

ten, diatermi-apparater etc innan man sätter
igång. Se till att du har plockat fram de tillbehör som ev kan behöva användas. Sist men
inte minst- träna på att använda tillbehören
innan du använder dem! Det är teamwork
som är nyckelordet.
Det blev också en stor diskussion om hur
det ser ut runt om i Europa med akuta skopier på jourtid. Ca 50 % av de som deltog
arbetade ”jour” (där både endoskopist samt
assistent hade jour) och övriga hade precis
som vi operationspersonal som ombesörjer
akuta skopier.
Upplärning av assistenter

En annan mycket intressant föreläsning hölls
av Sheila King från Irland. (Hon vann även
senare pris för bästa ”free paper”. Hennes
föreläsning handlade om upplärning av assistenter på endoskopin. Det hon saknade var
en utbildning, som var strukturerad och
baserad på dokumenterad kunskap där assistenter fick lära sig grunder samt även mer
terapeutiska behandlingar. Hon hade under
sina år som endoskopiassistent på olika sjukhus sett hur olika en del assistenter arbetade.
Mycket berodde på vem som lärde upp vem.
Det var även tidskrävande med nya upplärningar. Hon menade att en kurs där assistenter fick både teoretisk kunskap men även
gastrokuriren 1 · 2017

gastrokuriren 1 · 2017

47

praktiskt handhavande under strukturerade
former behövdes. Kursen skulle vända sig
till både ny men även ”gammal” endoskopipersonal då även erfarna assistenter kan
behöva fortbildning och eftersom nyheter
inom endoskopivärlden händer hela tiden.
Olika fabrikörer var inbjudna så att deltagarna inte bara lärde sig från ett fabrikat och
hur det fungerar.
Hon kom till att forma en utbildning som

även genererar i högskolepoäng för endoskopiassistenter. Den har fått mycket uppskattning i Irland. Detta är något som jag även
reflekterat över här hemma. Upplärningen
tar oftast lång tid, ibland får inte heller ”nya”
möjlighet att öva på terapeutiska åtgärder då
det pga. det akuta läget inte är möjligt. En
utbildning av detta slag skulle absolut vara
av nytta här i Sverige och det är något som
jag tänker forska vidare i!

Achalasi

Achalasi är ett annat intressant ämne. Så
därför valde jag även att gå på Management of oesophageal motility disorders.
Där fick vi höra flera föreläsningar om de
olika behandlingarna som oftast är aktuella.
Man jämförde botox-behandling v/s ballongdilatation. Samt diskuterade fördelar/
nackdelar med POEM v/s laparoskopisk
myotomi. Väldigt intressant! När det gäller
Botox-behandling så rekommenderas en dos
på 100 IE uppdelat på fyra injektioner. Ny
gastroskopi igen efter 30 dagar med 100 IE
Botox för optimal behandling. Annars så
säger man att är patienter yngre så är det
mer fördelaktigt i längden att välja ballongdilatation med tanke på ärrvävnaden som
tillkommer med åren då injektioner använts.
Vid diskussion om POEM alternativt laparoskopisk myotomi, så ersätter POEM många
gånger kirurgi allt mer och mer. De fördelar
som detta innebär är framförallt tiden för
patienten samt att de slipper ärr. Men annars
tvistar de lärde lite om att det ena skulle vara
bättre än det andra.
På kongresser av detta slag brukar man
också få se lite nya metoder. Detta skedde
även nu. Under föreläsningen Percutaneous gastrostomy and jejunostomy fick
vi lärdom av en ny ”peg-metod”. Det var
japanen Masato Murakami och hans team
som utvecklat en metod att anlägga en knapp
direkt in i esofagus ”PTEG” (endoscopically
assisted percutaneous transesphageeal gasrotubing). Väldigt fascinerande! Men varför
det skulle vara bättre än vanlig anläggning
till ventrikeln hade de vaga svar för.
Höjdpunkten

Höjdpunkten av alla föreläsningarna var
dock live endoskopierna! Vi fick se flera
olika skopier, endoskopiskt ultraljud och
ERCP:er. Det är något visst att sitta i en sal
tillsammans med hundratals andra intresserade läkare, sköterskor och assistenter och
vara med att se erfarna läkare göra undersökningar. Min favorit var när vi såg en POEM
(per endoskopisk myotomi) live! Även borttagandet av en lång, bredbasig poyp i rektum
som togs bort via ESD (Endoskopis Submucosal dissection)var fantastiskt att bevittna.
Det finns mycket mer som jag skulle vilja
berätta om, men inser här att jag redan skrivit för mycket. Jag vill återigen tacka SEGP
för stipendiet som gav mig möjlighet att åka
på denna resa.

Ewelina Bradley
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