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Bästa vänner i svensk gastroenterologi!

S

å har ytterligare ett år gått och det har blivit tid för Gastrodagarna igen!
Denna gång styr vi förväntansfullt skutan mot Visby. Den som vågar sig
ut på Östersjön för färd mot Gotland i år kommer inte att bli besviken!
Genom envist och metodiskt arbete har den lokala organisationskommittén
satt samman ett balanserat, spännande och mycket relevant program.
En av årets viktigaste nyheter är att Gastrodagarna i år helt går över till
postrar i elektroniskt format. Denna presentationsform har ett antal stora
fördelar i jämförelse med den klassiska papprullen som i alla år tryckts i halv
panik av sjukhusens grafikavdelningar för att sedan följa med oss i flygkabiner, glömmas på bussar och släpas genom kongresshallar. Den elektroniska
postern är tillgänglig för läsning över nätet såväl före som efter mötet, den
går att korrigera och justera ända fram till presentationstillfället, den har
ingen kostnad för att tryckas, den belastar inte miljön och den tillåter presentation av högupplösta bilder. Till och med filmer går att lägga in i den
elektroniska postern, något som förstås är helt omöjligt att göra i en poster
som tryckts på papper. Det elektroniska formatet ställer dock nya krav på oss
som presentatörer och moderatorer. Jag hoppas på livliga diskussioner och
högt deltagande vid monitorerna samt inte minst återkoppling på hur vi kan
utveckla e-posterformatet vidare i syfte att anpassa det ännu bättre till våra
behov i framtiden. Varmt välkomna önskar jag er alla till Visby i år!

Björn Lindkvist

Sekreterare SGF
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Gastrodagarna i
världsarvsstaden Visby
Wisby Strand är en av Nordens vackraste
konferensanläggningar belägen innanför
den medeltida ringmuren och ett stenkast
från havet. Här hålls årets Gastrodagar
den 11–13 maj. Intresset för konferensen
är stort och de vetenskapliga abstrakten
började tidigt att strömma in.

K

nut Stokkeland är norrmannen som
i slutet av 90-talet lämnade Stockholm för världsarvsstaden Visby.
Han arbetar till vardags som gastroenterolog och överläkare vid medicinkliniken på
Visby lasarett.

Knut Stokkeland

Visby
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– Det är en bred allmänmedicinsk klinik
där vi på endoskopimottagningen tar hand
patienter med mag-tarmsjukdomar och
leversjukdomar. Vi är 20 specialister på kliniken, varav tre är gastroenterologer.
Knut Stokkeland ingår i den lokala organisationskommittén och har tillsammans
med sjuksköterskan Birgitta Hammarlund
på kliniken ansvarat för de sociala eventen
och praktiska arrangemangen i Visby.
– Det känns både kul och spännande att
vara värd för Gastrodagarna. Visby som är
världens vackraste stad, har så mycket att
erbjuda vid sidan av konferensprogrammet,
säger Knut Stokkland.
Några hemligheter vill han behålla, men
avslöjar att onsdagskvällens buffémingel i
S:t Nicolais kyrkoruin kommer att ackompanjeras av en gycklargrupp och en riddare.
– Det är riddare Bagge som vi har lånat
in från riddarsällskapet Torneamentum som
bland annat ger tornerspel under Medeltidsveckan som varje år äger rum i Visby i
augusti.
Även i år hålls den stora Gastromiddagen
på torsdagskvällen, denna gång på Hotell
Donner nära kongresshallen. I sedvanlig
ordning blir det dans och levande musik.

Digitala postrar

Gastrodagarna kommer att hållas på Wisby
strand, en stor kongressbyggnad belägen
ett stenkast från havet och granne med
Almedalsbiblioteket.
– Några av föreläsningarna kommer även
att hållas på Clarion Hotell Wisby som ligger
nära kongressbyggnaden, säger Knut Stokkeland.
Det vetenskapliga programmet har utarbetats i nära samarbete med en vetenskaplig
styrgrupp. Hannes Hagström, gastroenterolog på Karolinska universitetssjukhuset är
tillsammans med Ghazaleh Mohammadian
sammankallande för gruppen.
Gastrodagarna har de senaste åren lockat
cirka 500-700 deltagare, i år kan deltagarantalet mycket väl slå rekord.
– Vi hoppas på över 700 deltagare och vi
ser mycket fram emot Gotland och Visby
som erbjuder fantastiska konferensmöjligheter. Intresset är stort och vi har redan fått väldigt många vetenskapliga abstracts. Nytt för i
år är att vi endast kommer att ha elektroniska
posters som visas digitalt på skärmar. I år har
vi också lagt ett större fokus på fria föredrag.
Programmet erbjuder framstående nationella och internationella föreläsare. Bland
hedersföreläsarna märks professor Christopher Day från The University of Nottingham i
England. Strax efter öppningen av konferensen föreläser han till minne av Ulrika Broomée. Hans föreläsning handlar om fettlever,
NAFLD (non-alcoholic fatty liver disease),
en av världens vanligaste leversjukdomar.
– Han är en lysande föreläsare som kan
förklara den här rätt komplicerade sjukdo-

Hannes Hagström
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men på ett bra sätt. Fettlever är världens
vanligaste leversjukdom och beräknas i en
nära framtid vara den ledande orsaken till
skrumplever och kan också orsaka levercancer, säger Hannes Hagström.
Hedersföreläsarna

På torsdag håller professor Mark Fox, verksam vid divisionen för gastroenterologi
och hepatologi vid universitetssjukhuset i
Zürich, en hedersföreläsning till minne av
Bengt Ihre.
– Det är en förhållandevis ung forskare
som har publicerat många vetenskapliga
artiklar. Han kommer att prata om esophageal motility disorders, det vill säga motoriska
sjukdomar i matstrupen. Han kommer även
att prata om hur vi med bättre verktyg och
modern klassifikation kan bli bättre på diagnostik och behandling, säger Björn Lindkvist, vetenskaplig sekreterare i SGF.
Den sista hedersföreläsningen till minne
av Lennart Wehlin hålls på fredag förmiddag

4

av professor Andrea May, verksam vid Sanakliniken Offenbach am Main i Tyskland.
Hon är en internationellt erkänd endoskopist som kommer att berätta om hur man
kan diagnosticera och behandla ovanliga
obskyra blödningar i mag-tarmkanalen.
– Vi kommer att få ta del av hur man
praktiskt kan använda nya moderna metoder och verktyg för att stoppa blödningar.
När vi satte ihop programmet ville vi skapa
en länk mellan det vetenskapliga och den
kliniska vardagen så att deltagare kan få
direkt användning i kliniken av den kunskap
som presenteras under Gastrodagarna, säger
Björn Lindkvist.
Konsekvenser av övervikt

Vid sidan av hedersföreläsare innehåller årets
program även några teman. På torsdag före
lunch diskuteras konsekvenserna av övervikt
för det gastrointestinala systemet.
– Vi kommer även att ta upp vilka problem
som kan uppstå i samband med bariatrisk

kirurgi och vad man kan göra då det uppstår
en blödning. Vi har även en programpunkt
lite senare på torsdagen som heter inflammatorisk tarmsjukdom i Sverige som är en bred
genomgång av vad som händer på området,
säger Hannes Hagström.
Ett annat tema är ”Nya arbetssätt i vården”
då bland annat värdebaserad vård kommer
att diskuteras.
Även i år avslutas årets Gastrodagar med
en endoskopiquiz.
– Det är en uppskattad programpunkt
bland våra deltagare. Och även i år får man
testa sina kunskaper med hjälp av en mentometer.
För övrigt kommer vi också att lyfta nyheter när det gäller riktlinjer så att deltagarna
kan känna sig väl uppdaterade när de åker
hem igen, säger Björn Lindkvist.

Eva Nordin
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Möjligheter till forskning på
hög internationell nivå
Nu kan du som är intresserad av forskning
söka till Bengt Ihres forskarskola inom
medicinsk och kirurgisk gastrointestinal
forskning. Disputerade forskare har även
möjlighet att ta del av Bengt Ihres postdoc- program som ger ledarskapsutbildning till disputerade forskare under ett år.

M

odern medicinsk forskning blir
alltmer komplex och kraven på ett
nära samarbete mellan basvetenskapliga- och kliniska forskare, blir allt större.
– Bengt Ihres forskarskola bygger vidare på
den satsning som jag var med om att starta
2010, Forum GIMIICum. Tanken är att ge
unga forskare erfarenheter och förutsättningar att bedriva gastrointestinal forskning
på högsta internationella nivå. Vi hoppas
också kunna locka kliniskt verksamma läkare
till translationell forskning, säger Johan
Dabrosin Söderholm, professor i kirurgi
och dekanus vid medicinska fakulteten på
Linköpings universitet.
Resultaten från de utvärderingar som
gjorts, visar övervägande mycket positiva
omdömen, från såväl doktorander som lärare
och handledare, både vad gäller kunskapsinhämtning och nätverkande, men också
möjligheterna till internationell samverkan.
Senare i höst ska en slutrapport lämnas in
till Vetenskapsrådet för den satsning som
myndigheten gjort på forskarskolan mellan
2010 och 2015.
Behov av ämnesfördjupning

Johan Dabrosin Söderholm har länge arbetat
för att stärka samverkan mellan basforskning
och klinisk forskning samt skapa fruktbara
nätverk mellan forskare inom akademin och
sjukvården, såväl nationellt som internationellt.
– Skälet till att jag tog initiativet till att
starta en forskarskola var att jag såg behovet
av ämnesfördjupning. Det finns bra forskarutbildningar med generell kunskap om
exempelvis forskningsmetodik, etik och statistik, men inom gastroenterologi saknades
mer specifika ämneskunskaper kring bland
annat gastrointestinalkanalens fysiologi,
patofysiologi, immunologi och hur man
bedriver forskning inom dessa områden.
Här såg jag att forskarskolan hade en viktig
uppgift att fylla.
gastrokuriren 2 · 2016

Marie Carlson och Catharina Ihre Lundgren

När finansieringen från Vetenskapsrådet
upphört kommer forskarskolan Forum
GIMIICum att drivas vidare av Bengt
Ihre-fonden samt Svensk Gastroenterologisk
Förening, under namnet Bengt Ihres forskarskola. Den planerade starten är oktober 206.
– Vetenskapsrådet ville att inriktningen
skulle vara mot inflammationsforskning
samt infektion och antibiotika. När vi nu
byter finansiär kommer vi fortfarande att ha
fokus på inflammationsforskning, men skifta
inriktning från infektion till gastrointestinal
cancer. Grundprogrammet blir dock väldigt
lika, säger Johan Dabrosin Söderholm.
Förhoppningen med forskarskolan, menar
han, är att den ska vara en självklar del av
den akademiska utbildningen inom gastroenterologi i Sverige. Med ett translationellt
fokus hoppas han att dialogen och samarbetet mellan prekliniker och kliniker ska
stärkas och lyfta svensk gastroenterologisk
forskning till en toppnivå.
– Det har på många sätt blivit svårare för
kliniker att göra en akademisk karriär och
om vi inte satsar finns det en risk att klyftan
mellan forskare och kliniker blir större och
att den medicinska utvecklingen tas över av
prekliniker. Det är högst angeläget att vi får
till en bra dialog och att man delar med sig
av sina kunskaper och lär sig att förstå varandras världar.
Det är viktigt, menar Johan Dabrosin
Söderholm, att kliniker som träffar patienter
har en djupare förståelse om basvetenskap
för att bättre kunna förstå bakomliggande

Johan Dabrosin Söderholm

mekanismer och därmed kunna välja rätt
behandling. Kunskap på molekylär och
cellulär nivå ökar också möjligheterna för
kliniker att ställa relevanta frågor med ett
tydligt patientperspektiv till de prekliniska
forskarna.
– Det är så jag ser på translationell forskning. Men självklart är det också viktigt att
stimulera den nyfikenhetsdrivna grundforskningen.
Förbereder forskarkarriär

Sedan starten 2010 har ett 50-tal forskarstuderande från samtliga sju fakulteter sökt sig
till forskarskolan. Fördelningen av doktorander med basvetenskaplig grund respektive
klinisk grund har varit jämn. Av doktoranderna med klinisk bakgrund har en femtedel
varit kirurger.
Efter avslutad forskarskola och disputa5
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tion erbjuds doktoranderna ett ledarskapsprogram, som syftar till att förbereda dem
inför en forskarkarriär.
– Det är en extrasatsning som kommer att
fortsätta även kommande år. Som doktorand
lever man i en förhållandevis skyddad miljö
och efter disputationen förväntas man bli
mer självständig.
Professionella utbildare inom ledarskap
medverkar. Deltagarna får också träna sig
i att söka anslag och vara varandras kritiker. De får även tips och råd vilka möjliga
forskningsfonder som finns att söka och hur
ALF-medlen fungerar, säger Marie Carlson,
professor och överläkare vid Akademiska
sjukhuset i Uppsala, samt ordförande för
Svensk Gastroenterologisk Förening.
Efter disputation finns nu även möjligheten att ansöka till Bengt Ihre Research
Fellowship som ger stöd för kliniska forskningsprojekt inom gastroenterologi och gastrokirurgi under två år.
– Vi vill stimulera disputerade forskare,
särskilt de som inte har tillgång till de stora
universitetssjukhusens resurser. Vi riktar oss
till forskare som inte har hunnit bli docenter
och professorer och som har behov av stöd
för att komma vidare med sin forskning.
Syftet är att stärka gastroenterologisk forskning i Sverige och öka vår konkurrenskraft
i världen, säger Catharina Ihre Lundgren,
gastrokirurg på Karolinska universitetssjukhuset, samt styrelseledamot i Bengt Ihrefonden som är huvudfinansiär av Bengt Ihres
forskarskola samt Fellowship-programmet.
Återväxt och karriärutveckling

Sammanlagt delar Bengt Ihre fonden ut fem
miljoner kronor om året i stöd till svensk
forskning inom gastroenterologi och gastroenterologiskt inriktad kirurgi. Ungefär en
miljon av dessa satsar Ihre-fonden på Fellowship-programmet.
– Sedan starten 2014 har vi nu 10 forskare
i Fellowship-programmet. Det ger många
goda möjligheter till forskningssamarbeten
mellan gastroenterologer och gastrokirurger. Genom samarbete och nätverksbyg-

gande mellan universitet och sjukhus kan vi
motverka konkurrens mellan svenska centra
och istället tillsammans stärka den svenska
gastroenterologisk forskningen och samla
kompetens, resurser och patientkohorter
som ökar möjligheten att göra bra och stora
studier, säger Catharina Ihre Lundgren.
Med Bengt Ihres forskarskola, Bengt Ihres
Postdoc-program och Bengt Ihre Research
Fellowship har Sverige goda möjligheter att
stärka sin konkurrenskraft internationellt,
menar Marie Carlson.
– Forskningsmässigt är vi ett litet land. Jag
är extremt glad för det stöd vi får från Svensk
Gastroenterologisk Förening och Ihre-fonden. Vi behöver hjälpas åt och bygga starka
Fakta: Bengt Ihre Fellowship
Programmet riktar sig till läkare och kliniska forskare efter disputation.
Med handlednings- och forskningsresurser ges stöd att utföra kliniska studier på
sin hemklinik i samarbete med de universitet och det nätverk som knutna till
programmet. Stipendieprogrammet anpassas efter de sökande och ger stöd till
forskarens särskilda behov som kostnader
för exempelvis statistkkonsulttjänster, etiktillstånd, laborativa resurser och analyser,
forskningssjuksköterskor.
Fellowship-programmet löper under två
år och ska vara förenat med klinisk tjänstgöring på minst 50 procent.
Bengt Ihre Postdoc-programmet löper parallellt med forskarskolan och är ett ettårigt
ledarskapsprogram som vänder sig till
disputerade forskare och syftar till att förbereda deltagarna inför en forskarkarriär.
Mer info på: www.ihrefellowship.se

nätverk som lyfter oss som forskarnation.
Satsningen på forskarskola och ett postdoc-program är en viktig insats för att säkra
återväxten och karriärutvecklingen inom
gastrointestinal forskning.
Eva Nordin

Fakta: Bengt Ihres forskarskola
En nationell forskarskola som riktar sig till
doktorander med basvetenskaplig grundutbildning samt klinisk bakgrund.
Kursprogrammet sträcker sig över tre år
med åtta separata moduler som var och en
omfattar två till tre kursdagar.
Kursprogrammet omfattar följande delar:
•
Introduktion till translationell gastrointestinal forskning (HT-16) 2,5 hp
•
Gastrointestinalkanalens fysiologi
(VT-17, Gastrodagarna i Göteborg)
1,5 hp
•
Cancer i gastrointestinalkanalen (HT
-17) 2,5 hp.
•
Gastrointestinalkanalens naturliga
immunsystem (VT-18, Gastrodagarna i Borås) 1,5 hp
•
Gastrointestinalkanalens adaptiva
immunsystem (HT-18) 1,5 hp
•
Studiedesign vid gastrointestinal
forskning baserad på storskaliga
tekniker (VT -19, Gastrodagarna,
Jönköping) 1,5 hp
•
Mikrobiell patogenes vid inflammation och cancer inom gastrointestinalkanalen 1,5 hp (HT-19)
•
Gastrointestinalkanalens patologi
(VT-20, Gastrodagarna) 1,5 hp
Sista ansökningsdag är 3 juni.

Beställ kostnadsfria påminnelsekort
till din klinik: info@medicininstruktioner.se
Medicininstruktioner Sverige AB · 031-779 99 87 · info@medicininstruktioner.se
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Värdefulla kontakter och
möjligheter till samarbeten
Ghazaleh Mohammadian är ST-läkare vid
Gastrocentrum på Karolinska universitetssjukhuset. För fyra år sedan började hon
som doktorand på forskarskolan Forum
GIMIICum, en utbildning som öppnat nya
dörrar och gett henne ett värdefullt nätverk i Sverige och internationellt.

D

et var under Gastrodagarna i Örebro 2013 som hon för första gången
fick höra talas om forskarskolan.
– Jag gillade det translationella fokuset
och kurserna med ämnesspecifika fördjupningar inom gastroenterlogi, säger Ghazaleh
Mohammadian.
I dag har hon en kombinationstjänst och
delar sin tid som ST-läkare på Gastrocentrum med forskning vid Institutionen för
medicin på Karolinska institutet. Hennes
huvudhandledare är professor Greger Lindberg.

Ghazaleh Mohammadian

Forskning om IBS

Ghazaleh Mohammadians avhandlingsarbete är inriktat på att skapa en djupare förståelse om de bakomliggande mekanismerna
till irritabel tarm, IBS.
– Jag tittar på histopatologin, i framförallt tunntarmen. Mitt mål är att försöka
ta reda på varför vissa individer drabbas av
IBS. Även om min forskning kanske inte
kommer att besvara den frågan, hoppas jag
att den längre fram kan besvaras av andra.
En annan förhoppning är att vi ska få bättre
diagnostiska verktyg som är mer objektiva.
I dag bygger diagnosen framförallt på symtomkriterier och uteslutning av andra sjukdomar, men jag skulle vilja att mina resultat
kan användas i kliniken för att patienter mer
enkelt ska kunna få en säkrare diagnos.
Några av de viktigaste lärdomarna från
forskarskolan, menar hon, är hur viktigt det
är med ett nära samarbete mellan prekliniker
och kliniker.
– Om jag som kliniker vill göra laborativ
forskning är det viktigt att veta vilka labb
som finns och vilka metoder de använder
som kan vara värdefulla för min forskning.
Nu vet jag vilken grupp jag kan kontakta
om jag exempelvis vill fördjupa mig i frågor
om permiabilitet eller barriärfunktionen i
tarmen.
gastrokuriren 2 · 2016

Det är viktigt, menar hon, att som kliniker
ha en fördjupad teoretisk grund för att bättre
kunna förstå patienters symtom och därmed
kunna välja rätt behandling.
Globalt nätverk

Ghazaleh sätter även stort värde på det stora
nätverk som hon blivit en del av genom
möten med andra doktorander över hela
Sverige, men också med lärare, handledare
och framstående svenska och internationella
föreläsare som hon träffat under utbildningen.
– På forskarskolan fick vi kliniker och prekliniker lära mycket av varandra utifrån våra
olika perspektiv och jag har fått många bra
kontakter. Jag har också fått en gedigen och
fördjupad kunskap genom olika ämneskurser
och många spännande arbetsuppgifter.
Om drygt två år räknar hon vara klar med
sin avhandling. I nuläget skulle hon gärna
vilja fortsätta med forskning och eventuellt
arbeta på ett labb utomlands. Det finns ju
goda möjligheter att gå vidare efter disputation, menar hon. Dels genom forskarskolans postdoc-program, men också genom
den möjlighet som erbjuds via Bengt Ihre
Research Fellowship, en satsning som stödjer
kliniska forskningsprojekt inom gastroente-

Nyfiken på…
Namn: Ghazaleh Mohammadian
Ålder: 31 år
Arbetar: ST-läkare vid Gastrocentrum Karolinska universitetssjukhuset, doktorand
vid Institutionen för Medicin, Huddinge,
Karolinska Institutet
Forskningsområde: IBS
Drivs av: Nyfikenhet
Det bästa med forskarskolan: Translationella fokuset och nätverkandet
Gör om 5 år: Specialistläkare inom gastroenterologi och fortsätter med forskning
med gastrointestinala motilitetsrubbningar.

rologi och gastrokirurgi under två års tid.
– På Gastrocentrum har vi en hel del forskningssamarbeten med olika prekliniska labb.
Genom forskarskolan kom jag i kontakt med
Jenny Mjösberg som leder en forskargrupp
vid Centrum för infektionsmedicin på Karolinska institutet. Jag upptäckte att vi forskningsmässigt hade starka beröringspunkter
och idag har vi ett spännande samarbete,
säger Ghazaleh Mohammadian.

Eva Nordin
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PROGRAM GASTRODAGARNA

Gastrodagarna
2016
Program
SVENSKA

VISBY 11-13 MAJ

Program onsdag 11 maj
Lokal: Wisby
11.00 -11.15

Lokal: Donners

Lokal: Viklau

Välkommen till Svenska Gastrodagarna 2016 (Lokal: Wisby)
Marie Carlson, ordförande SGF

11.15 -12.00

Hedersföreläsning till minne av Ulrika Broomé (Lokal: Wisby)
Moderator: Stergios Kechagias
”NAFLD – bright liver, dark future?”
Föreläsare: Christopher Day, England

12.00 -13.00
13.00 -14.00

Lunch och utställning
Fria föredrag 1

Fria föredrag 2

Moderatorer:
Björn Lindkvist och Francesca Bresso

Moderatorer:
Marie Carlson och Per Stål

14.00 -14.30
14.30-15.15

E-posterpresentationer (Övre plan, utställningen)
Knepiga fall inom IBD och
motilitet

Nytt vårdprogram esofagusvaricer
Moderatorer:
Stergios Kechagias, Björn Lindkvist

Moderatorer och expertpanel:
Per Myrelid och Hans Törnblom
Knepiga IBD-fall
ST-läkare Ghazaleh Mohammadian,
Stockholm
Knepiga motilitetsfall
ST-läkare Eva Sandell, Linköping

Föreläsare:
Per Stål, Stockholm
Daniel Klintman, Lund
Antti Oksanen, Stockholm
Per-Ove Stotzer, Göteborg

Forum GIMIICum
– Bench to bedside
Moderatorer:
från forskarskolan Forum GIMIICum
Microscopic colitis, mechanisms of
diarrhea
Jörg-Dieter Schultzke, Tyskland
Andreas Münch, Sverige

Möten med svåra IBD och
motilitetspatienter
Ulrika Fyrhake, Stockholm
15.15 -15.45

Kaffe och utställning

15.45 -16.30

Satellitsymposium – AbbVie (Lokal: Wisby)

16.30-17.30
17.30

Årsmöte SGF

Årsmöte FSGS

Årsmöte SEGP

Välkomstmingel – S:t Nicolai kyrkoruin

Lokal Wisby och Lokal Viklau – Wisby Strand.
Lokal Donners – Donners Hotell, max 5 min promenad från Wisby Strand.
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Program torsdag 12 maj

SVENSKA

Lokal: Wisby

Lokal: Donners

07.30 - 08.15
08.30 - 09.30

Lokal: Viklau

Satellitsymposium – Shire (Lokal: Viklau)
TEMA: Övervikt – konsekvenser för
mag-tarmkanalen

Opiater vid IBD och IBS ur tre
perspektiv

Moderatorer: Hannes Hagström och
Ulrik Lindforss

Moderatorer: Valeria Castro och
Bodil Ohlsson

NAFLD
Hannes Hagström, Stockholm

Bort med alla opiater!
Greger Lindberg, Stockholm

Övervikt och GI-cancer
Bethany van Guelpen, Umeå

Hur gör vi det då?
Jan Rosenberg, Stockholm

Livsstilsmottagning
Ellen Segerhaag,
Stockholm

Sjuksköterskans perspektiv
Rosalie Wiman, Stockholm

09.30 -10.00
10.00 -11.00

Gastrodagarna 2016

Pancreassjukdomar
Moderatorer: Björn Lindkvist och
Urban Arnelo
Pancreascysta – Bifynd eller
tickande bomb?
Interaktiva fallpresentationer
Stephan Haas, Stockholm
Marco del Chiaro, Stockholm
Riadh Sadik, Göteborg

Kaffe och utställning
Forts TEMA: Övervikt –
konsekvenser för mag-tarmkanalen
Moderatorer: Hannes Hagström och
Ulrik Lindforss

Koagulation och infektioner vid
leversjukdom
Moderatorer:
Per Stål och Knut Stokkeland

Bariatrisk kirurgi
– universell lösning?
Mikael Wirén, Linköping/Norrköping

Koagulation vid leversjukdom
– ett paradigmskifte
Ammar Majeed, Stockholm

Endoskopiska problem vid övervikt och efter bariatrisk kirurgi
Fredrik Swahn, Lund

Allvarlig leversjukdom
– ett immunbristtillstånd
Fredrik Rorsman, Uppsala

Paneldebatt och diskussion
Alla föreläsare

Ovanliga infektioner hos
leversjuka patienter
Vanda Friman, Göteborg

11.15 -12.00

Från tarminflammation till cancer
Moderatorer: Michael Eberhardson
och Francesca Bresso
Slemhinneförändringar vid IBD
– kan det bli cancer?
Edgar Jaramillo, Stockholm
Dysplasi vid IBD
– när blir det cancer?
Esther Lörinc, Lund
Surveillance vid IBD
– hur upptäcker vi cancer i tid?
Erik Hertervig, Lund

Hedersföreläsning till minne av Bengt Ihre (Lokal: Wisby)
Moderator: Björn Lindkvist
”How modern classification of esophageal motility disorders helps us treat patients better”
Mark Fox, Schweiz

12.00 -13.00
13.00 -13.45

Lunch / årsmöte SYG (Lokal: ALA/GREENROOM)
IBD i Sverige
– ”from numbers to people”
Moderatorer: Olof Grip och
Henrik Hjortswang

Utredning av förhöjda leverprover
Stergios Kechagias, Linköping
Nils Nyhlin, Örebro

Nya riktlinjer
Jan Björk, Stockholm

Swibreg, dags att skörda?
Jonas Halfvarson, Örebro

Sessile serrated adenoma
– patologens perspektiv
Esther Lörinc, Lund

IBD fyra län
Mikael Lördal, Stockholm
IBD – kontroll via app
Fredrik Öhrn, Stockholm

Kan endoskopisk detaljgranskning
avslöja histologisk bild?
Richard Marsk, Stockholm

13.45 -14.30

E-posterpresentationer (Övre plan, utställningen)

14.30 -15.15

Mag-tarmfonden (Lokal: Wisby)

15.15 -15.45

Kaffe och utställning

15.45 -16.30

Satellitsymposium – Takeda (Lokal Wisby)

19.00

12

Polypuppföljningsprogram
Moderatorer: Jan Björk och
Gabriele Wurm-Johansson

Gastromiddagen – Hotell Donner
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Program fredag 13 maj

SVENSKA

Lokal: Wisby
07.30 - 08.15
08.30 - 09.30

Gastrodagarna 2016

Lokal: Donners

Lokal: Viklau

Satellitsymposium – Therakos (Lokal: Viklau)
Interventionell endoskopi:
från nybörjare till expert
Moderatorer: Birgitta Hammarlund
och Edgar Jaramillo
Övre GI-kanalen
Anders Edebo, Göteborg
Nedre GI-kanalen
Stefan Willmarsson, Karlstad

Kluriga leverfall
Moderatorer: Antti Oksanen och
Knut Stokkeland
Föreläsare:
Per Stål
Stergios Kechagias
Daniel Klintman
Fredrik Rorsman
Ammar Majeed

Modern utredning och behandling
av nedre motilitetsrubbningar
Moderatorer: Ghazaleh
Mohammadian och Marjo Kapraali
Anorektala motilitetsrubbningar
Susanna Walter, Linköping
Diagnostik av anorektala
motilitetsrubbningar
Hans Törnblom, Göteborg
Icke-farmakologisk behandling av
tömningssjukdomar
Mari Dahlberg, Malmö

09.30 -10.00
10.00 -10.45

Kaffe och utställning
Värdebaserad vård för patienter
– behövs det nya arbetssätt och
hur gör vi?
Moderatorer: Oili Dahl och
Per-Ove Stotzer

10.00 -11.00
Live-ERCP med teleguidance
Medverkande:
Urban Arnelo
Fredrik Swahn
Hans-Ivar Påhlsson

Värdebaserad vård, rektalcancer
Torbjörn Holm, Stockholm
ERP-standardiserat vårdprogram
med ökad patientmedverkan
Mats Lindblad, Stockholm
Katarina Wittefeldt, Stockholm
Personcentrerad vård
– hur personcentrerat arbetar vi?
(Patientens och personalens uppfattningar)
Mia Bergenmar, Stockholm

11.00 -12.00

Illamående och kräkning
– kan det vara gastropares?
Moderatorer: Greger Lindberg och
Susanna Walter
Gastropares – vad är detta?
Johan Lunding, Stockholm
Gastropares – hur diagnostiserar
man?
Per Hellström, Uppsala
Gastropares – hur behandlar
man?
Bodil Ohlsson, Malmö

Hedersföreläsning till minne av Lennart Wehlin (Lokal: Wisby)
Moderator: Gabriele Wurm-Johansson
”Endoscopic diagnosis and treatment of obscure gastrointestinal bleeding”
Andrea May, Tyskland

12.00 -13.00
13.00 -13.45

Lunch och utställning
Interventionell endoskopi:
från nybörjare till expert
Moderatorer: Gabriele WurmJohansson, Valeria Castro

IBD. Nya behandlingar av gamla
faror
Moderatorer: Hans Strid och
Jonas Bengtsson

Standardisering av grundläggande
endoskopiutbildning
Urban Arnelo, Gabriele WurmJohansson

Nya läkemedel – biosimilarer som
alternativ
Michael Eberhardsson, Stockholm

EUS – från FNA till dränage
Riadh Sadik, Göteborg

Ovanliga barnsjukdomar hos
vuxna patienter – hur ska man
tänka?
Moderatorer: Hans Törnblom och
Greger Lindberg
Föreläsare: Björn Fischler, Stockholm
Petter Malmborg, Stockholm

Akuta koliter – vad finns mer än
kortison och kolektomi?
Marie Carlson, Uppsala
Per Myrelid, Linköping

14.00 -14.45

Endoskopi-quiz

14.45 -15.00

Avslutande ord – Ordförande SGF (Lokal: Wisby)
Marie Carlson
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ABSTRACT GASTRODAGARNA

Abstracts Gastrodagarna

Inflammatoriska tarmsjukdomar
MP-01

01

Inflammatorisk proteinsignatur i serum kan urskilja patienter med
Crohn’s sjukdom och ulcerös kolit ifrån friska
D. Bergemalm 1,*, E. Andersson 2, R. Kruse 3, M. D’Amato 4, D. Repsilber 2, J. Halfvarson 1

Gastrosektionen, Medicinska kliniken, Örebro Universitetssjukhus,
Örebro Universitet, 3Klinisk forskningslaboratorium, Örebro Universitetssjukhus, Örebro, 4Department of Medicine, Karolinska Institutet,
Solna, Stockholm, Sverige
1
2

Bakgrund

Vid diagnostik av patienter med misstänkt inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) saknas idag blodprovsmarkörer som med säkerhet
kan urskilja sjuka ifrån friska. Vanligen analyseras ospecifika markörer såsom CRP och Hb vilka kan indikera inflammatorisk börda
men endast delvis bidra till differentialdiagnostiska överväganden.
Genetiska och immunologiska studier har visat att de kliniska
huvudtyperna av IBD, Crohn’s sjukdom (CD) och ulcerös kolit
(UC), patogenetiskt går att skilja åt. Rimligen skapar dessa olikheter förutsättning för identifiering av nya markörer som med högre
sensitivitet och specificitet kan urskilja sjuka ifrån friska men även
de olika sjukdomarna ifrån varandra. Målet med denna studie var
14

att identifiera nya diagnostiska biomarkörer i serum hos patienter
med IBD.
Metod

Serumprover ifrån patienter med CD (n=54), UC (n=54) och friska
kontroller matchade för kön och ålder +/-5 år (n=54) insamlades
vid Örebro universitetssjukhus. Proteinnivåerna av 91 inflammations-relaterade proteiner kvantifierades med hjälp av proximity
extension assay (PEA) (Proseek Multiplex 96x96 Inflammation
I, Olink Biosciences). Proteiner med minst 20 % skillnad mellan
sjuka och friska samt ett q-värde (FDR justerat p-värde) < 0,05 bedömdes som intressanta. Dessa potentiella biomarkörer validerades
med PEA i en ny kohort med serumprover ifrån patienter med CD
(n=30), UC (n=30) och friska (n=30).
Resultat

Sjutton respektive 12 serumproteiner var signifikant ändrade vid
jämförelse av CD respektive UC mot friska individer. I valideringskohorten kunde 16 respektive 8 av dessa fynd replikeras. Sex proteiner var gemensamma för både CD och UC. Ett protein, FGF-19,
var signifikant nedreglerat i serum vid CD jämfört med UC.
Slutsats

Vi har identifierat potentiella biomarkörer i serum som tillsammans
urskiljer patienter med CD och UC ifrån friska. Att med större
gastrokuriren 2 · 2016
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säkerhet kunna urskilja mellan CD och UC vid diagnos kan vara
avgörande för bl.a. behandlingsstrategi. FGF-19, ett protein involverat i återupptag av gallsalter, skilde sig signifikant i nivå mellan
CD och UC men dess egenskap som potentiell biomarkör behöver
studeras ytterligare.
MP-02

02

Prognostisk betydelse av fekal kalprotektin hos patienter med inaktiv inflammatorisk tarmsjukdom
Y. Zhulina 1 2,*, Y. Cao 3 4, K. Amcoff 2 5, M. Carlson 5, C. Tysk 2, J. Halfvarson 2

Kliniken för medicin och geriatrik, Karlskoga lasarett, SE-69181 Karlskoga, 2Avdelning för gastroenterologi, institutionen för hälsovetenskap
och medicin , 3Klinisk epidemiologi och biostatistik, institutionen för
hälsovetenskap och medicin, Örebro Universitet, SE 701 82 Örebro,
4Avdelning för biostatistik, institutionen för miljomedicin, Karolinska
institutet, SE 171 77 Stockholm, 5Avdelning för medicinska vetenskaper, forskargrupp inom gastroenterologi, Uppsala universitet, SE 751 85
Uppsala, Sverige

1

Bakgrund

Fekal kalprotektin (FC), en etablerad biomarker som används för
att bedöma gastrointestinal slemhinneinflammation, har visat sig
korrelera med endoskopisk aktivitet vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Longitudinell övervakning av FC har dock sällan använts för annat än bedömning av terapisvar och post hoc analys av
kliniska prövningar. Vi studerade huruvida konsekutiva mätningar
av FC var tredje månad kan förutsäga risken för framtida skov i
populationen av öppenvårds IBD-patienter i klinisk remission.
Metod

Patienter 18 år eller äldre, med en känd diagnos av IBD i klinisk
remission, har inkluderats prospektivt. Patienter har lämnat avföringsprov för FC analys (EK-CAL, Bühlmann Lab. AG, Schweiz)
var tredje månad tills det första kliniska skovet registrerades eller till
slutet av den tvååriga uppföljningsperioden.
Resultat

I studien ingick 104 patienter med känd IBD-diagnos: Crohns
sjukdom (n = 49) och ulcerös kolit (n = 55). Under uppföljningen
hade 37 patienter återfall och 67 patienter förblev i klinisk remission. Ett fördubblat FC värde var associerad med en 101% ökad risk
för skov av IBD inom kommande tremånadersperiod (HR: 2,01;
95% CI: 1,53-2,65; p <0,001). Vi observerade en interaktion mellan
FC och tid (HR: 0,80; 95% CI: 0,75-0,86; p <0,001), vilket indikerar att associationen mellan ökningen av FC värdet och skovet av
IBD avtar med tiden. Minskningen av den ursprungliga risken var
20% per varje tremånadersperiod sedan provet erhölls.
Slutsats

Genom att i följd mäta FC var tredje månad, kvantifierade vi risken för skov av IBD associerad med förhöjning av FC värde och
observerade minskning av risken över tiden. Vår data tyder på att
longitudinell övervakning av FC är informativ för att förutsäga
skov av IBD.

gastrokuriren 1 · 2015

MP-03

03

Minskad IL-37 produktion leder till ökat kemokinuttryck i epitelceller från tjocktarm
S. Gunaltay 1,*, M. Ghiboub 2, D. Repsilber 1, G. Helenius 3, O. Hultgren 4, E. Hultgren Hörnquist 1, N. Nyhlin 5, J. Bohr 5, E. Hultgren
Hörnquist 1

1Örebro University, Department of Medical Sciences, Faculty of Medicine and Health, Örebro, Sverige, 2Amsterdam University, Academic
Medical Center, Tytgat Institute for Liver and Intestinal Research,
Amsterdam, Nederländerna, 3Örebro University Hospital, Department of Pathology, 4Örebro University, Department of Microbiology
and Immunology, Faculty of Medicine and Health, 5Örebro University Hospital, Division of Gastroenterology, Department of Medicine,
Örebro, Sverige
Bakgrund

Mikroskopisk kolit (MC), innefattande kollagen kolit (CC) och
lymfocytär kolit (LC), är en vanlig orsak till kronisk diarré. Vi
har tidigare visat ökad produktion av kemokiner och minskad
IL-37-expression i MC-patienter. Dessa fynd skulle kunna indikera
en dysreglering i immuncell kemotaxi som en del av MC patogenes
och i fallet med IL-37, som i huvudsak betraktas som en anti-inflammatorisk cytokin, en potentiell orsak till dysreglering.
Metod

IL-37 proteinproduktion minskade med 20% i ett kolon epitelceller linje, T84, med hjälp av crispr / Cas9-systemet (IL-37sgRNA
celler). Kemokin-mRNA och proteinuttryck i IL-37sgRNA celler,
antingen spontant eller efter TLR5 stimulering, jämfördes med celler som transfekterats med tom plasmid (TFneg).
Resultat

Spontant ökade CCL5, CXCL8, CXCL10 och CXCL11 mRNA
och proteinuttryck detekterades i IL-37sgRNA celler jämfört med
TFneg celler, medan CCL2 mRNA och proteinnivåer förstärktes endast på flagellin stimulering. Dessutom CCL3, CCL20 var
CXCL9 och CX3CL1 mRNA uttryck ökas antingen spontant eller
efter TLR5 stimulering, även om deras proteinkoncentrationer inte
upptäcks eller ens minskat något. CCI4 och CCL22 mRNA uttryck signifikant minskat i IL-37sgRNA jämfört med TFneg celler,
men nedreglering kunde inte bekräftas att mäta proteinuttryck.
Slutsats

Även en liten minskning i förmågan hos kolon epitelceller att producera IL-37 resulterar i förändringar i kemokin uttryck, främst
en ökning av produktionen av flera kemokiner. En minskad IL-37
uttryck av kolonepitelceller kan potentiellt vara en viktig faktor för
att öka rekryteringen av immunceller och därefter utveckla mikroskopisk kolit.
MP-04

04

12 månaders erfarenhet av vedolizumab vid inflammatorisk tarmsjukdom. Data från SWIBREG, det svenska IBD-registret.
15
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C. Eriksson 1,*, S. Almer 2, A. Alsoufi 3, J. Björk 2, K. Cejvan 4, J. Delin
5
, M. Eberhardson 2, A. Eriksson 6, O. Grip 7, A. Gustavsson 8, E. Hertervig 9, H. Hjortswang 10, C. Höög 2, S. Jäghult 11, P. Karlen 12, P. Karling 13, J. F. Ludvigsson 11, J. Marsal 9, G. Mavroudis 14, P. Myrelid 10,
L. Nilsson 12, R. Persson 15, D. Sjöberg 16, M. Sjöberg 17, H. Stjernman
18
, H. Strid 19, B. Sundbaum 20, C. Söderman 21, M. Thörn 22, L. Vigren
23
, H. Åselius 24, J. Halfvarson 25

3,1 (1-9) till 2,4 (1-5), p<,012 (n=46) och f-kalprotektin från 1856
(760- 3436) till 150 (48-601), p<,001 (n=23).

1Universitetsjukhuset Örebro, 2Karolinska sjukhuset, Stockholm,
3Blekingesjukhuset, Karlskrona, 4Västmanlands sjukhus, Västerås, 5Ersta sjukhus, Stockholm, 6Östra sjukhuset, Göteborg, 7Skånes
Universitetsjukhus, Malmö, 8Centralsjukhuset Karlstad, 9Skånes
Universitetsjukhus, Lund, 10Universitetssjukhuset i Linköping, 11Karolinska Institutet, 12Danderyds sjukhus, Stockholm, 13Norrlands Universitetsjukhus, Umeå, 14Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg,
15
Länssjukhuset Kalmar, 16Falu lasarett, Falun, 17Skaraborgs Sjukhus
Lidköping, 18Länssjukhuset Ryhov Jönköping, 19Södra Älvsborgs sjukhus, Borås, 20Sunderby Sjukhus, 21Sankt Görans sjukhus, Stockholm,
22
Akademiska sjukhuset, Uppsala, 23Ystad Lasarett, Ystad, 24Västerviks
sjukhus, Västervik, 25Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro
universitet, Örebro, Sverige
Bakgrund

Vedolizumab, Entyvio®, har i kliniska studier haft effekt mot inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), men studiedeltagare och förhållanden i kliniska prövningar motsvarar inte svensk klinisk vardag.
Vi presenterar här utfallet för patienter registrerade i kvalitetsregistret SWIBREG.
Metod

Data på samtliga patienter som erhållit vedolizumab 2014-05-01 2015-04-30 extraherades ur SWIBREG 2016-01-04. Patienter med
Crohns sjukdom (CD), ulcerös kolit (UC) eller IBD-unclassified
(IBD-U) inkluderades. Information om klinisk och biokemisk aktivitet samt tidigare behandling inhämtades. Klinisk respons definierades som minskning i Harvey Bradshaw index (HBI) med
≥3 eller Partial Mayo score (PMS) med ≥2 och med minst ≥ 25
% för patienter med CD respektive UC. Klinisk remission definierades som HBI <5 respektive PMS ≤2 utan något individuellt
subscore >1. Data presenteras som median (”interkvartilrange”) och
vid jämförelse mellan olika tidpunkter har Wilcoxon signed rank
test använts.

Slutsats

Vedolizumabbehandlade patienter, identifierad via SWIBREG, utgör en behandlingsrefraktär grupp där de flesta har prövat minst en
TNF-hämmare. Vår preliminära analys talar för att majoriteten av
patienter fortsätter med Vedolizumab efter knappt ett år och för
en klinisk och biokemisk effekt i nivå med tidigare kliniska prövningar.

Leversjukdomar

MP-05
Resultat

Efter exklusion av 14 patienter med oklar diagnos, identifierades
242 patienter från 30 sjukhus (CD: 146; UC: 90; IBD-U: 6). Vid
inklusion hade 88 % behandlats med TNF- hämmare och 47 % av
CD patienterna genomgått tarmresektion (Tabell 1). Före behandling var HBI 8 (6-10) och PMS 5 (3-7) för patienter med CD (n=87)
respektive UC (n=60). Efter 45 (30-61) veckor hade 81 (34 %) avslutat behandling (52 CD, 27 UC och 2 IBD-U), på grund av bristande effekt (n=52), biverkningar (n=19) eller annan orsak (n=15).
Efter 25 (14-46) veckor uppfyllde 42/108 (39 %) av patienter med
CD och 30/63 (48 %) av patienter med UC kriterier för respons
eller remission. För patienter med registrerad aktivitet, både vid
baseline och vid uppföljning noterades en minskning i HBI från
8 (6-10) till 4 (3-8), p<,0001 (n=75) samt PMS 5 (3-7) till 1 (0-3),
p<,0001 (n=33). I CD-gruppen minskade CRP från 5 (2-13) till 4
(1-8), p<,001 (n=75) och f-kalprotektin från 699 (284-1712) till 257
(64-632), p<,001 (n=38). Motsvarande värden vid UC var CRP från
16

05

Mykofenolatmofetil och tacrolimus som andra linjens behandling
vid autoimmun hepatit: En internationell multicenterstudie
C. Efe 1, H. Hagström 2, M. Werner 3, H.-U. Marschall 4, D. Klintman
5, S. Wahlin 2,* and 22 additional co-workers in MALDASG, the
Multinational Autoimmune Liver Disease Academic Study Group

1Dept of Gastroenterology, Hacettepe University, Ankara, Turkiet,
2Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, 3Medicinkliniken, Umeå Universitetssjukhus, Umeå, 4Medicinkliniken,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, 5Medicinkliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund, Sverige
Bakgrund

Prednisolon, ensamt eller i kombination med azatioprin, är standardbehandling för autoimmun hepatit (AIH). Denna behandling
tolereras inte eller förmår inte att kontrollera sjukdomsaktivitet hos
gastrokuriren 2 · 2016
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upp till 20 %. Vi avsåg studera effektivitet för mykofenolatmofetil
(MMF) och tacrolimus som andra linjens behandling hos AIH-patienter som är resistenta eller intoleranta för standardbehandling.
Metod

In en multinationell retrospektiv studie utvärderade vi data från
2260 patienter med AIH och overlapsyndrom. Patienter som erhållit MMF eller tacrolimus kategoriserades enligt initialt svar på standardbehandling: Grupp I responders, Grupp 2 partiella responders,
Grupp III non-responders.

verbiopsi. För konventionell histologisk semikvantitativ gradering
av steatos användes kriterierna utarbetade av Brunt och medarbetare. Kvantitativ mätning av fett i biopsierna utfördes genom att med
hjälp av stereologisk punkträkning (SPC) mäta andelen av ytan
som innehöll fettvakuoler.
Resultat

Totalt 254 patienter (154 MMF, 100 tacrolimus) med 54 (1-190) månaders median-uppföljningstid inkluderades i studien. MMF och
tacrolimus inducerade eller vidmakthöll biokemisk respons hos 88,2
resp. 95,2 % i Grupp I (p= 0.198). I Grupp II-III var non-respons
vanligare vid behandling med MMF (44,3% vs. 19%, p=0,003), och
komplett respons var vanligare hos patienter som behandlats med
tacrolimus (46,9% vs 11,1%, p=0,01). Frekvensen leverrelaterad död/
levertransplantation var snarlik i MMF- och tacrolimus-grupperna
(13,7% vs. 11,1%, log-rank p=0,522). Tjugotre patienter (11 MMF, 12
tacrolimus) hade biverkningar som motiverade utsättning.

I studien inkluderades 94 patienter, varav 37 hade icke-alkoholorsakad fettleversjukdom (NAFLD), 49 hade andra leversjukdomar
och 8 hade normal leverbiopsi. En stark korrelation noterades mellan 1H-MRS och SPC (r=0,92, p<0,0001; к=0.82). Korrelationen
mellan 1H-MRS och Brunts kriterier (к=0.26) samt mellan SPC
och Brunts kriterier (к=0.38) var betydligt sämre. När patologens
gradering (Brunts kriterier) användes som referensmetod för diagnos av leversteatos så hade alla patienter med triglyceridinnehåll
>5,00 % mätt med 1H-MRS steatos (specificitet 100 %). Emellertid
hade 22 av 69 patienter med triglyceridinnehåll ≤5,00 % också leversteatos enligt Brunts kriterier (sensitivitet 53 %). Motsvarande
siffror när man använde gränsvärdet 3,02 % var sensitivitet 79 %
och specificitet 100 %. Vid ytterligare reduktion av gränsvärdet för
triglyceridinnehåll till 2,00 % ökade sensitiviteten till 87 % med
upprätthållande av hög specificitet (94 %).

Slutsats

Slutsats

Resultat

MMF och tacrolimus tolereras väl vid behandling av AIH. Båda
är likvärdigt effektiva hos patienter med god respons på standardbehandling, men tacrolimus är en effektivare alternativbehandling
för patienter med inkomplett respons eller avsaknad på biokemisk
respons för standardbehandling.
MP-06
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Kvantifiering av leversteatos: diagnostisk utvärdering av protonmagnetresonansspektroskopi jämfört med histologiska metoder
P. Nasr 1,*, M. Forsgren 2, S. Ignatova 3, O. Dahlqvist Leinhard 2, N.
Dahlström 2, M. Ekstedt 1, P. Lundberg 2, S. Kechagias 1

1Magtarmmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping,
2Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV), Institutionen för medicin och hälsa (IMH), Linköpings universitet, 3Klinisk patologi, Universitetssjukhuset i Linköping, Linköping, Sverige
Bakgrund

Leversteatos är den vanligaste manifestationen av leversjukdom i
västvärlden. Leverbiopsi med semikvantitativ histologisk gradering
är referensmetod vid gradering av leversteatos. Med protonmagnetsresonansspektroskopi (1H-MRS), en metod som föreslagits
ersätta leverbiopsi för värdering av steatos, kan leverns innehåll
av triglycerider mätas icke-invasivt. Triglyceridinnehåll >5,00 %
används ofta som ett diagnostiskt kriterium för leversteatos vid
undersökning med 1H-MRS. Syftet med studien var att jämföra
1H-MRS med semikvantitativ histologisk steatosgradering och
kvantitativ histologisk steatosmätning.
Metod

Patienter remitterade för utredning av förhöjda leverenzymer inkluderades i studien. Samtliga patienter genomgick klinisk undersökning, laboratorieprovtagning samt 1H-MRS direkt följd av le18

1H-MRS och SPC uppvisade en mycket hög korrelation vid kvantifiering av leversteatos. SPC borde därför föredras framför Brunts
kriterier när noggrann histologisk kvantifiering av leversteatos är
önskvärd. Många patienter kan ha histologisk leversteatos trots
triglyceridinnehåll ≤5,00 % mätt med 1H-MRS. Gränsvärdet för
diagnostisering av leversteatos med 1H-MRS bör därför reduceras.
MP-07
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Förlossningsutfall hos 5000 kvinnor med kronisk virushepatit - en
svensk kohortstudie
K. Stokkeland 1 2,*, J. F. Ludvigsson 3 4 5, A. Ekbom 4, R. Hultcrantz 2 6,
J. Höijer 7, M. Bottai 8, O. Stephansson 4 9

1Verksamhetsområdet medicin, Visby lasarett, 2Institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Stockholm, 3Barnavdelningen, Örebro Universitetssjukhus, Örebro, 4Enhet för klinisk epidemiologi, Karolinska
Institutet, Stockholm, Sverige, 5Division of Epidemiology and Public
Health, School of Medicine, Nottingham, Storbritannien, 6Gastrocentrum, Karolinska universitetssjukhuset, 7Enhet för biostatistik, IMM,
Karolinska Institutet, 8Enhet för biostatistik, IMM, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige, 9School of Public Health, University of California, Berkeley, USA
Bakgrund

Tidigare studier har visat olika resultat för förlossningsutfall om
kvinnan har hepatit B eller hepatit C.
Mål: Målet med studien var å undersöka graviditetsutfall hos kvinnor I Sverige med hepatit B och hepatit C.
Metod

Vi undersökte risker med graviditet i en nationell kohort av graviditeter mellan 1997 och 2011. Kvinnor med hepatit B hade haft 3
077 förlossningar och kvinnor med hepatit C hade haft 2150 förgastrokuriren 2 · 2016
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lossningar. Vi använde registerdata från patientregistret och det
medicinska förlossningsregistret vid Socialstyrelsen. Förlossningarna som kvinnor utan hepatit B hade (n=1 428 238), och förlossningarna som kvinnorna utan hepatit C (n=1 429 165) hade gjort under
studietiden använde vi som befolkningskontroller. Vi beräknade
relative risker och justerade relative risker med Poissons regressionsanalyser.
Resultat

Kvinnor med hepatit C var oftare rökare (47.62% jämfört med 8.65
%) och hade vårdats för alkoholberoende i flera fall (18.79% jämfört med 1.07%) om man jämförde med befolkningskontrollerna
utan hepatit C. Fler kvinnor med hepatit B var födda utanför de
nordiska länderna. Hepatit C var associerat till en minskad risk för
preeklampsi (justerat relative risk (jRR): 0.42, 95% CI: 0.25-0.65),
ökad risk för sen neonatal död (7-27 dagar efter förlossning: jRR:
4.47, 95% CI: 1.01-12.44) och en ökad risk för förtidsbörd (jRR:
1.31, 95% CI: 1.08-1.59). Hepatit B var associerat till en ökad risk för
förtidsbörd (jRR: 1.21, 95% CI: 1.01-1.44).
Slutsats

Både hepatit B och hepatit C utgör riskfaktorer för förtidsbörd, medan
hepatit C verkar vara associerad till en skyddande effekt mot preeklampsi.

Endoskopi
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nomgick kirurgisk resektion. Resterande 171 patienter behandlades
med EMR. Fyra fall med invasiv cancer genomgick ESD pga hög
komorbiditet eller som ett oväntat fynd. 53% av alla ESD fallen
(83% rektum och 17% sigmoideum) genomfördes polikliniskt utan
inläggning.
Resultat

Patienternas medianåldern var 72 år (20-95). Medianstorleken på
polyperna var 40 mm (21-105 mm). Frekvensen en bloc resektion
var 73% och i 23% användes en snara efter inledning med ESD pga
tekniska svårigheter eller långsam progress. I endast fyra fall var
ESD resektionen inkomplett. Frekvensen R0 resektion var 61% och
i 33% av fallen var det svårt för patologen att bedöma radikaliteten
och de resterande 6% av patienterna bedömdes som R1 resektioner.
Alla fyra fall med invasiv cancer bedömdes som R0 resektioner.
Fem perforationer inträffade vilket ger en perforationsfrekvens
på 6.1%. Två patienter med perforation behandlades konservativt
medan tre patienter med perforation genomgick akut kirurgi med
ett okomplicerat efterförlopp. Inga peroperativa blödningar med
betydelse för behandlingen inträffade. Två fall (2%) med postoperativ blödning behandlades konservativt men förlängde sjukhusvistelsen.
Slutsats

Den här studien innehåller ett av de största materialen med kolorektal ESD i västvärlden och våra resultat visar att ESD är en
effektiv metod för en bloc resektion av stora kolorektala adenom
och tidig cancer. Våra data betyder att implementering av kolorektal ESD är möjligt i västvärlden efter adekvat träning, noggrann
patientselektion och standardisering av ESD proceduren.

Övre gastrointestinala
sjukdomar

Implementering av Kolorektal Endoskopisk Submukosa Dissektion i Rutinsjukvården
H. Thorlacius 1,*, Y. Takeuchi 2, N. Uedo 2, E. Toth 3

1Kirurgkliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö, Sverige, 2Department of Gastrointestinal Oncology, Osaka Medical Center for
Cancer and Cardiovascular Diseases, Osaka, Japan, 3Gastrokliniken,
Skånes Universitetssjukhus, Malmö, Sverige
Bakgrund

Endoskopisk Submukosa Dissektion (ESD) är en effektiv metod
för en bloc resektion av stora kolorektala polyper i Japan men ESD
har ännu inte fått stor spridning i västvärlden.
Metod

I det här arbetet redovisas erfarenheterna från etablering av kolorektal ESD i ett europeisk referenscentrum. Mellan januari 2014
och april 2015 remitterades 287 patienter med kolorektala polyper
större än 2 cm till endoskopienheten i Malmö. Alla patienterna genomgick koloskopi och 101 patienter bedömdes lämpliga för ESD
(kolon 48 och rektum 53 fall). ESD proceduren var standardiserad inkluderande användning av plasthuva och ”flush knife”. 10
patienter hade avancerad makroskopisk cancer och fem patienter
bedömdes som olämpliga för ESD och de här 15 patienterna gegastrokuriren 2 · 2016
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Behandling av övervikt med Aspire och GBP
H. Forssell 1,*, E. Norén 1

1Kirurgkliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona, Sverige
Bakgrund

Aspire är en ny metod för behandling av övervikt. Vid gastroskopi
sätts en PEG för tömning av föda. Gastric bypass procedure (GBP)
är en etablerad operativ metod för överviktsbehandling. Avsikten
med studien var att jämföra dessa metoders viktminskande effekt.
Metod: Konsekutiva patienter vid Blekingesjukhuset inkluderades i
en etikgodkänd studie, 50 Aspire och 50 GBP patienter och startade sommaren 2014. Mean BMI för Aspire var 42,4 (min 35,0 - max
61,3), ålder 41,1 (sd 10,9) år och för GBP 41,1 (34,4 - 57,8), ålder 37,9
(sd 10,9) år. Två veckor efter PEG-montering startades tömning 3
gånger/dag, 20 min efter varje måltid. Cirka 30 % av intagan föda
töms ut, motsvarande mer än 700 kcal/dag. Tuggskola och KBT
ingick för alla Aspire. GBP patienterna följdes upp med samma
19
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tidsintervall som vid Aspire. Grupperna matchades avseende initialt BMI, ålder, kön och ev. SSRI terapi.
Resultat

Efter 1 år var median viktminskning vid Aspire 27,5 (sd 16,3) och
vid GBP 40,6 (sd 11,4) kg. Excess Weight Loss var vid 1 år 55,7
(sd 25,8) för Aspire och 92,4 (sd 21,7) % för GBP. Propensity score
matchning visade en skillnad på 10,5 (95 % KI: 2,9–18) kg. Inga
elektrolytrubbningar kunde upptäckas i de olika grupperna av
överviktsbehandling.
Slutsats

Aspire leder första året till något sämre viktminskning än GBP men
är ett mindre invasivt ingrepp utan att ändra anatomin i buken eller
ge allvarliga komplikationer. Aspire kan därför användas för överviktiga patienter som inte vågar eller vill bli föremål för bariatrisk
kirurgi.

Resultat

Sextiofyra patienter med GIST punkterades via EUS under studieperioden. Den diagnostiska träffsäkerheten (diagnostic accuracy)
ökade från 50% (EUS-FNA) till 98% (EUS-FNB), p<0.001, utan
att några allvarliga komplikationer noterades. Sekvensering av
FNB-biopsier lyckades i 43/44 (98%) av fallen (KIT-mutation 73%,
PDGFRA-mutation 18%, and vildtyp 7%). Hos patienter utan genomgången neoadjuvant behandling var Ki-67EUS inte signifikant
skilt från Ki-67SURG, Ki-67DIFF = -0.15 (95% CI: -0.78 – 0.48),
p=0.61. Hos patienter med tumörer bärande på imatinibkänsliga
mutationer och med genomgången neoadjuvant imatinibbehandling var skillnaden signifikant, Ki-67DIFF = 2.6 (95% CI: 1.2 – 3.9),
p=0.002. Genomsnittliga reduktionen av Ki-67-index var hos dessa
patienter 86.5% (95% CI: 75.0 – 97.9), p<0.001.
Slutsats

Endoskopi

MP-10

i FNB-biopsier och i operationsresektat bestämdes genom manuell räkning och den parvisa differerensen för varje enskild patient
framräknades (Ki-67EUS - Ki-67SURG = Ki-67DIFF).

10

Endoskopiskt ultraljud med finnålsbiopsi möjliggör djupkaraktärisering av gastrointestinala stromacellstumörer och individualiserad
neoadjuvant behandling

EUS-ledd finnålsbiopsi av GIST är säkert och lämpar sig väl både
för att djupkaraktärisera tumören och för att uppskatta tumörrespons grundat neoadjuvant imatinibbehandling. EUS skall övervägas tidigt i handläggningen av patienter med GIST för att möjliggöra en individualiserad behandling.

Kolorektala sjukdomar

P. Hedenström 1,*, C. Andersson 2, A. Demir 3, B. Nilsson 4, F. Enlund
2
, O. Nilsson 5, R. Sadik 6

1Gastrosektionen, Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2Avd för klinisk genetik, 3Avd för cytologi, 4Avd för kirurgi, 5Avd
för patologi, 6Gastrosektionen, Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige
Bakgrund

Vid handläggning av gastrointestinala stromacellstumörer (GIST)
är det betydelsefullt med tillförlitlig information om tumörens
mutationsprofil och proliferationstakt före behandlingsstart. Neoadjuvant behandling leder till tumörregression varför en prognostisk risk-stratifiering baserad på operationsresektat riskerar att
bli missvisande. Målsättningen med den aktuella studien var att
åstadkomma en extensiv karaktärisering av GIST-tumörer baserad på biopsier inhämtade via preoperativt endoskopiskt ultraljud
(EUS-FNB). Ett sekundärt mål var att evaluera tumörrepons vid
neoadjuvant imatinibbehandling utifrån bestämning av proliferationstakt (Ki-67-index) i FNB-biopsier och i operationsresektat.
Metod

Alla patienter diagnosticerade med GIST och punkterade via EUS
i Västragötalandsregionen under åren 2006-2015 inkluderades prospektivt. Finnålsaspiration (EUS-FNA) utfördes 2006-2011. Under
perioden 2012-2015 utfördes EUS-FNA i kombination med EUSFNB enligt ett randomiserat protokoll. FNB-biopsierna analyserades med DNA-sekvensering av KIT and PDGFRA. Ki-67-index
20
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Post-kolonoskopi kolorektal cancer i Sverige – en 10-årig populationsbaserad studie
A. Forsberg 1 2*, U. Hammar 3, A. Ekbom 4, R. Hultcrantz 1 5

1SCREESCO Svenska Tarmcancerscreeningstudien, Karolinska Universitetssjukhuset, 2Endoskopicentrum, Capio St Görans sjukhus, 3Avd
Biostatistik, Inst för Miljömedicin, 4Inst Medicin Solna, 5Inst Medicin
Huddinge, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
Bakgrund

Kolorektal cancer (CRC) diagnosticeras vanligen med koloskopi.
Frekvensen post-koloskopi CRC (PCCRC) inom 6-36 månader efter en negativ koloskopi anses som ett kvalitetsmått. Mekanismen
för PCCRC kan vara missade lesioner, inkompletta polypektomier
eller en de novo cancer. Prevalensen varierar mellan 1,8-9 % i en
meta-analys (1). Frekvensen i Sverige, liksom inverkande faktorer,
är sparsamt belyst.
Metod

Via registerdata studerades svenska patienter > 18 år som genomgått minst en koloskopi under åren 2001-10. Patienter med tidigare CRC- eller IBD-diagnos exkluderades. CRC 0-6 månader efter
en koloskopi definierades som en upptäckt cancer och efter 6-36
gastrokuriren 2 · 2016
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månader som en PCCRC. Statistisk analys omfattade multivariat
Poissonregression med ålder, kön komorbiditet, lokalisation CRC,
tidsperoid och geografisk lokalisation som kovariat.
Resultat

313 510 kolonoskopier på 262 877 individer identifierades (56,4 %
kvinnor). Medianåldern var 62,3 (18-105) år. CRC-diagnos 0-36
månader efter koloskopi sågs hos 18 244 individer. Av dessa var
1473 (8.1%) PCCRC. I multivariat analys framstod kvinnligt kön,
låg ålder (18-30 år), divertikulos, tidigare polypdiagnos, ischemisk
hjärtsjukdom, samtidig polypektomi, högersidig CRC, geografisk
lokalisation på utförd koloskopi samt tidsperoid som signifikanta
riskfaktorer. Störst risk hade låg ålder (RR 3,1) och tidigare polypdiagnos (RR 3,4), båda med p<0,001.
Slutsats

Frekvensen för PCCRC är hög i Sverige. Tekniska aspekter och varierande erfarenheter hos endoskopisten kan vara förklarande orsaker. Den höga frekvensen bland unga kan förklaras av negativ förväntan för CRC-fynd eller mer snabbväxande tumörer hos unga.
Den generellt höga frekvensen och en tydlig geografisk variation
kan indikera att koloskopikvaliteten behöver höjas i landet.
Referenser

(1) Singh et al. Am J Gastroeterol 2014;109:1377-89

Funktionella
mag-tarmsjukdomar
MP-12

nomsekvenserade 17 isolat, inklusive referensstammen Brachyspira
aalborgi 513A. Efter de novo-assemblering och annotering av genomen jämfördes bland annat genomstorlek, fylogenetisk tillhörighet och geninnehåll mellan isolaten.
Resultat

Samtliga genom var ca 2,6 Mbp stora med mellan 2293 och 2559
kodande sekvenser per genom. Eftersom väldigt få Brachypira-isolat är sekvenserade sedan tidigare använde vi 16S genen för att karakterisera isolaten och konkluderade att alla isolat utom ett tillhörde Brachyspira aalborgi medan det sista tillhörde Brachyspira
pilosicoli. Tidigare genomikstudier på Brachyspira har gjorts på B.
pilosicoli och har visat på en stor heterogenitet på helgenomnivå, både när det kommer till genomstorlek och geninnehåll. Detta
kunde även bekräftas i vår samling av B. aalborgi-genom där endast
1560 gener delades av all 16 isolaten medan det totala pan-genomet
uppgick till 4076 gener. B. pilosicoli isolates skiljde sig ytterligare
och delade bara 455 gener med de andra genomen samt hade ett
betydligt högre antal mobila genetiska element.
Slutsats

Vår studie är den första som beskriver helgenomanalys av kliniska
isolat från individer med intestinal spirochetos, som identifierades
i 2,3 % av friska individer i Stockholm. Vidare studier av virulensfaktorer och mer funktionell analys av isolaten genomförs nu för
att närmare undersöka vilken patogenicitetspotential som finns hos
dessa bakterier samt om det finns några korrelationer mellan geninnehåll hos bakterien och klinisk manifestation.

Gallvägs- och
pankreas-sjukdomar

12
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Helgenomsekvensering av bakterieisolat från human intestinal spirochetos.

MP-13

K. Thorell 1 2,*, L. Inganäs 1 3, L. Agreus 3 4, A. Andreasson 4 5, L. Engstrand 1 2

CXCR3+ CD8+T-lymfocyter i kolon kan utgöra en immunologisk
länk mellan ulcerös kolit och primär skleroserande kolangit

1Mikrobiologi, Tumör- och Cellbiologi, Karolinska Institutet, 2Clinical Genomics, Science for Life Laboratory, 3Stressforskningsinstitutet,
Stockholms Universitet, 4Centrum för allmänmedicin, 5Stressforskningsinstitutet, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

M. Lampinen 1,*, A. Fredricsson 1, J. Vessby 1, J. Fernandez Martinez 1, A. Wanders 2, F. Rorsman 1, M. Carlson 1

Bakgrund

Studier av den kliniska relevansen av intestinal spirochetos är få
trots en slående histopatologisk manifestation. I en nyligen genomförd randomiserad populationsbaserad studie, PopCol-studien, undersöktes 745 friska individer i Stockholm med kolonoskopi och
biopsier samlades från terminala ileum och kolon. Genom immunohistokemisk undersökning av dessa biopsier påvisades intestinal spirochetos i 17 av 745 individer och denna observation visades också vara associerad med infiltration av eosinofiler i vävnaden
samt en trefaldig ökad risk för IBS.
Metod

1Inst. för Medicinska Vetenskaper, Akademiska sjukhuset, Uppsala,
2Inst. för Medicinsk Biovetenskap, Umeå universitet, Umeå, Sverige
Bakgrund

Primär skleroserande kolangit (PSC) är en kronisk gallgångssjukdom som är starkt kopplad till inflammatorisk tarmsjukdom,
framför allt ulcerös kolit (UC). Tarminflammationen hos patienter
med PSC-UC är låggradig och ofta lokaliserad till höger sida av
kolon. Patienterna löper en ökad risk för koloncancer, som dessutom har ett mer aggressivt förlopp än vid enbart UC. Ungefär 5%
av alla patienter med UC utvecklar PSC, men länken mellan de
två sjukdomarna är fortfarande okänd. Målet med denna studie
var att jämföra immuncellsprofilen i kolon hos UC-patienter med
och utan PSC.

Från dessa individer isolerade och odlade vi spirocheterna och helge22
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Metod

I studien inkluderades 22 patienter med PSC-UC (varav 6 hade
aktiv UC), 28 patienter med UC (12 med aktiv inflammation) och
19 kontroller utan vare sig UC eller PSC. Biopsier togs från högerkolon och rektum, och celler preparerades för flödescytometri.
T-celler identifierades med FSC/SSC-gatning och uttryck av CD4
eller CD8. T-cellernas fenotyp utvärderades via aktivitetsmarkörer
(CD25, CD69, CD71) och markörer för Th1/ Th2-polarisering
(CXCR3/ CRTH2). Neutrofiler (CD15+CCR3- celler) och eosinofiler (CD15+CCR3+ celler) utvärderades via aktivitetsmarkören
CD66b.
Resultat

Patienter med PSC-UC hade förhöjda antal CD8+T-celler med
CXCR3 på cellytan, men färre CD25+ CD4+ T-celler än patienter
med enbart UC. Patienter med aktiv UC utan PSC hade förhöjd
CRTH2/CXCR3-kvot, vilket indikerar Th2-polarisering i denna
patientgrupp. Neutrofiler och eosinofiler var förhöjda i antal vid
aktiv tarminflammation hos UC-patienter med och utan PSC,
men uttrycket av CD66b var signifikant lägre hos patienter med
PSC-UC, speciellt i rektum, där PSC-UC-patienterna endast hade
en låggradig inflammation.
Slutsats

Vi visar för första gången att patienter med PSC-UC är en immunologisk subgrupp av UC med en avvikande T-cellsprofil i kolon.
Minskat CD25-uttryck på CD4+ T-celler har tidigare påvisats i
levern vid PSC-UC, och vi visar nu att samma T-cellspopulation
finns i kolon hos PSC-UC-patienter. Ett annat mycket intressant
fynd är att CD8+ T-celler vid PSC-UC har förhöjda nivåer av
CXCR3. Denna kemokinreceptor är involverad i cellvandring till
levern, och kan därför utgöra en viktig länk mellan tarminflammation och gallgångsinflammation vid PSC. Våra resultat ligger i linje
med att PSC-UC har särskilda kliniska karakteristika, och talar för
att T-celler spelar en betydande roll för sjukdomens utveckling.

Inflammatoriska
tarmsjukdomar
MP-14
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Skleroserande mesenterit – Klinisk erfarenhet från två regioner i
Sverige
L. Nyberg 1,*, J. Björk 2, P. Björkdahl 1, O. Ekberg 3, K. Sjöberg 3, L.
Vigren 1

1Lasarettet i Trelleborg, Trelleborg, 2Karolinska universitetssjukhuset ,
Stockholm, 3Skånes universitetssjukhus, Malmö, Sverige
Bakgrund

Skleroserande mesenterit (SM) är ett sällsynt tillstånd med inflammation i mesenteriet. Målen med studien var att sammanfatta erfarenheterna av SM patienter från Region Skåne och Stockholmsgastrokuriren 2 · 2016

området, att se om radiologiska fynd vid SM korrelerade till symptombilden samt att föreslå en uppföljningsregim.
Metod

37 patienter med diagnostiserad SM kunde identifieras. Radiologiska fynd klassades enligt tidigare publicerade kriterier. Med hjälp av
journaldata registrerades symtom, laboratorievärden, histologi och
behandling. Patienternas symptombild delades in i fyra kategorier
efter svårighetsgrad.
Resultat

27 av 37 patienter uppfyllde de radiologiska kriterierna för SM.
Medelåldern vid diagnos var 53 år, 11 var kvinnor och 16 män. Fem
patienter var asymtomatiska, 18 hade milda till måttliga symptom
med eller utan CRP stegring och fyra av patienterna hade svår
sjukdom. Radiologiskt score och symtomscore korrelerade inte
(p=0.53). Tio av patienterna behandlades med Prednisolon varav
åtta svarade på denna behandling. Tre av dessa fick senare insatt
Azatioprin i kortisonsparande syfte. Två svarade positivt men den
tredje fick avbryta behandlingen pga. biverkningar. Av de tio exkluderade patienterna som inte uppfyllde de radiologiska kriterierna
hade fyra ändå histologiskt verifierad SM. Dessa patienter tycks ha
ett svårare sjukdomsförlopp med inflammation som involverar såväl peritoneum parietale som viscerale. Även dessa patienter svarar
ofta väl på Prednisolon men ibland krävs så höga doser som 60mg.
Slutsats

Radiologiskt score vid SM korrelerar inte till symptomscore. Där23
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för kan datortomografi användas för initial diagnostik men klinik
och symtom bör styra eventuell behandling och vidare kontroller.
Majoriteten av patienterna har ett milt eller moderat sjukdomsförlopp utan behov av behandling. De som behöver behandling svarar
väl på Prednisolon. Azatioprin kan användas om kortisonbehandlingen blir långdragen. Patientgruppen med enbart histologiskt
påvisad SM har en annorlunda radiologisk bild och en mer extensiv sjukdom. Vi föreslår därför namnet disseminerad peritonit för
dessa. Sjukdomstillståndet har följaktligen ett varierande kliniskt
förlopp som inte korrelerar till de radiologiska fynden och det som
idag går under begreppet SM kommer i framtiden sannolikt att
kunna delas upp i olika entiteter med olika behandlingsalgoritmer.

Posters
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Rektosigmoideoskopi är tillräckligt för diagnostik av graft-versushost disease i nedre GI-kanalen hos barn och ungdomar

en medelålder på 9,4 (0,4-18,6) år har analyserats. Symptom vid endoskopi: diarré 97 %, illamående/kräkningar 45 %, buksmärtor 43
% och viktnedgång 31 %. Per patient togs biopsier från 6,2 olika lokaler av totalt nio (terminala ileum (TI), cekum, kolon ascendens,
hö flexur, transversum, vä flexur, kolon descendens, sigmoideum,
rektum). Samtidig gastroskopi utfördes vid 24/43 (56 %) tillfällen.
PAD-verifierad trolig eller säker GI-GVHD noterades vid 29/43
(67,4 %) av de nedre endoskopierna. Vid 28/29 (96,5 %) ställdes
diagnosen på biopsier från R/S. I biopsier från kolon proximalt om
vä flexur noterades GI-GVHD hos 24/29 (82,8 %), alla med samtidig GI-GVHD i R/S. Av totalt 7 fall med GI-GVHD i TI, hade
sex samtidig GI-GVHD i R/S. Ett fall av GI-GVHD i TI hade
negativ histologi från övriga delar av nedre GI-kanal. I 14/24 (58,3
%) fall med samtidig gastroskopi visade PAD från övre GI-kanalen på GI-GVHD, varv 12 hade samtidig GVHD i R/S. I ett fall
återfanns GVHD-förändringarna isolerat i duodenum. Fallet med
isolerad GVHD i TI hade samtidiga GVHD-förändringar i övre
GI-kanalen.
Slutsats

Rektosigmoideoskopi har en hög träffsäkerhet för GI-GVHD. Om
detta även gäller differentialdiagnoser till GI-GVHD avser fortsatta
analyser att besvara. Ur ett risk-/nytto perspektiv ger denna interimsanalys argument för att rektosigmoideoskopi i första hand skall rekommenderas till barn och ungdomar med misstänkt GI-GVHD.

T. Mårtensson 1,*, A. Szakos 2, K. Mellgren 3, J. Toporski 4, J. Arvidsson 5, F. Lindgren 6, B. Gustafsson 6 7, T. Casswall 6 7

1CLINTEC/Barn och ungdomsmottagningen, Karolinska Institutet/
Södertälje sjukhus AB, Stockholm/Södertälje, 2Klinisk patologi och
cytologi, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge , Stockholm, 3Avdelningen för pediatrik, Göteborgs Universitet, Göteborg, 4Enheten för
pediatrik , Lunds Universitet, Lund, 5Institutionen för kvinnors och
barns hälsa, Uppsala Universitet, Uppsala, 6CLINTEC, Karolinska
Institutet, Stockholm, 7Delat sistaförfattarskap, Sverige
Bakgrund

Graft-versus-host disease (GVHD) hos barn medför försämrad
överlevnad efter hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT),
särskilt om gastrointestinalkanalen (GI-GVHD) angrips. GI-GVHD ger ospecifika symptom varför diagnosen bör bekräftas med
PAD. Bland barn och ungdomar är det knapphändigt utvärderat
hur omfattande en endoskopisk utredning behöver vara.
Frågeställning

Kan rektosigmoideoskopi ersätta kolo- ileokoloskopi med bibehållen diagnostisk träffsäkerhet vid misstanke om GI-GVHD?
Metod

Interimsanalys av retrospektiv multicenterstudie (Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund). Inklusionskritierier; a) < 18 år vid HSCT, b)
HSCT genomfört år 2000-2012, c) genomgått nedre endoskopi på
klinisk misstanke om GI-GVHD < 1 år efter HSCT, d) biopsi har tagits från rektum/sigmoideum (R/S) respektive proximalt om vänster
kolonflexur. Biopsier har blint eftergranskats av transplantationspatolog 2 med avseende på GI-GVHD (tänkbar, trolig, definitiv).
Resultat

43 nedre endoskopitillfällen fördelat på 40 barn (60 % pojkar) med
24
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Svensk tarmcancerscreeningstudie (SCREESCO) en tvåårsrapport
från studiekansliet
E. Berglund 1,*, J. Filipsson 1, K. Fritzell 1, R. Hultcrantz 1

1SCREESCO, Regionalt Cancercentrum (RCC), Uppsala/Örebro, Swe
Bakgrund

År 2011 föreslog Socialdepartementet och de sex nybildade Regionala cancercentrum (RCC) att en nationell tarmcancerscreeningstudie skulle designas och 18 landsting stödjer, deltar och bidrar
ekonomiskt till studien Screening of Swedish Colons (SCREESCO) med start i mars 2014. Två metoder jämförs, koloskopi mot
avföringsprov. Även en kontrollgrupp ingår i studien. 200 000
svenskar som fyller 60 år vid randomiseringen erbjuds delta. Etiskt
tillstånd finns.
Metod

Planering, implementering och administration sker från studiekansliet beläget i Stockholm. I planeringen ingick att ta fram skriftligt
material till studiedeltagarna samt information och studiematerial till sjukhusen. Hösten 2013 hölls ett prövarmöte för medarbetarna vid de deltagande endoskopienheterna med genomgång av
studieprotokoll, IT system och en Good Clinical Practice (GCP)
utbildning. Även lokala möten vid de 33 deltagande sjukhusen genomfördes då skopisters och assistenters erfarenhet efterfrågades
samt standarden på utrustning och lokaler. Endast dokumenterat
skickliga och erfarna skopister tillåts koloskopera i studien (94 läkare och 13 sjuksköterskor). Kansliet samarbetar med en rad företag,
tillverkaren av de avföringsrör som används (EIKEN), IT-system
gastrokuriren 2 · 2016
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(RCC, Softronic, Inseime), analys av avföringsprov (Aleris), distribution till studiedeltagare (Strålfors, PostNord). Kansliet har telefontid för studiedeltagarna samt öppen telefon och e-postkontakt
med endoskopienheterna. SCREESCO har även en hemsida via
RCC Uppsala/Örebro för information till studiedeltagarna.
Resultat

Ett successivt införande skedde under 2014, 31 sjukhus startade
mellan mars och oktober 2014 och ytterligare två under 2015 och
2016. Endoskopienheterna monitoreras med syfte att upptäcka
eventuella missförstånd, följsamhet till protokoll, samtyckeshantering och att inrapporterad data är korrekt. Många kliniker hade
inledande problem med att boka koloskopier inom utsatt tid enligt
protokoll (fyra veckor vid blod i avföringsprovet och åtta veckor för
direktkoloskopi). Sedan studiestart (mars 2014 till februari 2016)
har 10 500 deltagare fått inbjudan till direktkoloskopi och 29 000
erbjudits avföringsprov.
Slutsats

SCREESCO har startats på kort tid och varit en utmaning för
många endoskopienheter. Vi upplever ett stort engagemang från
personalen trots det extraarbete studien innebär, och alla gör en
stor insats för att få det att fungera. Vi får även många positiva
reaktioner från inbjuda deltagare.
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Global assessment of EUS Performance skills (GEUSP) – ett nytt
verktyg för att bedöma endosonografisters praktiska kunskap och
utvecklingskurva
P. Hedenström 1,*, B. Lindkvist 1, R. Sadik 1

1Gastrosektionen, Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Göteborg, Sverige
Bakgrund

Inlärningskurvan gällande endoskopiskt ultraljud (EUS) anses
lång, men är otillräckligt karaktäriserad. Det finns riktlinjer kring
det antal EUS som bör genomföras under inlärningsperioden. Det
saknas dock enkla verktyg för att skatta den faktiska skickligheten
hos enskilda endosonografister. Målet med denna studie var att utveckla och validera ett skattningsformulär för att bedöma endosonografister under upplärning. Vi önskade också studera vilken
betydelse annan endoskopierfarenhet och olika målorgan har på
inlärningskurvan.
Metod

Denna prospektiva studie genomfördes vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Patienter remitterade för ett diagnostiskt EUS undersöktes först av en endosonografist under upplärning (utförare)
och sedan av en erfaren endosonografist (bedömare). Bägge genomförde också EUS-ledd punktion om så bedömdes nödvändigt. Bedömaren granskade och poängbedömde utförarens EUS-utförande enligt en fem-gradig skala i ett studieunikt formulär (GEUSP)
innehållande fem olika parametrar.
Ett genomsnittligt poängvärde (mean GEUSP-score: min=1.0,
max=5.0, acceptabelt>4.0) räknades fram för varje enskild undersökning.
gastrokuriren 2 · 2016

Resultat

Under maj 2014 – december 2015 undersöktes totalt 80 studiepatienter och totalt 4 endosonografister bedömdes då enligt GEUSP.
Två utförare genomförde majoriteten av undersökningarna (P1=58,
P2=13). Följande målorgan undersöktes: Pancreas (38), Submukosala lesioner (32), Paraintestinala lesioner (10). Bedömningsformuläret GEUSP var enkelt att använda och tog få minuter i anspråk
utan inverkan på endoskopiprogrammet.
Det fanns en korrelation mellan tidigare EUS-erfarenhet och mean
GEUSP-score (r = 0.9, p=0.06). Mean GEUSP-score var också
högre vid undersökning av submukosala lesioner jämfört pancreaslesioner (3.7 vs 3.4, p=0.06). Utförare P1 hade ett mean GEUSP
Score som ökade signifikant över tid (undersökning 1-10=3.0 vs
undersökning 41-50=4.3, p<0.001). Inga procedurerelaterade komplikationer noterades.
Slutsats

Vi har utvecklat ett nytt verktyg (GEUSP) för att bedöma endosonografister under upplärning, som är enkelt att använda i klinisk
vardag. GEUSP möjliggör att följa enskilda endosonografisters utvecklingskurva och att studera inverkan av olika målorgan.
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Endoskopiskt ultraljud med miniprobe (mEUS) hos patienter med
Crohns sjukdom (CD). En ny dimension i bedömningen av den
inflammatoriska processen?
P. Rolny 1,*, N. Papachrysos 1, P. Rolny 1

1Sektionen för Gastroenterologi/hepatologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra, Göteborg, Sverige
Bakgrund

Den kroniska inflammationen vid CD leder till omvandling och
destruktion av tarmen. Denna process kan troligen bromsas genom
utläkning av inflammationen. Då den destruktiva processen kan
fortskrida även hos patienten som är symptomfria, krävs det att
man förvisar sig om att läkning efter given behandling har skett.
Den mest etablerade metoden för detta är för närvarande koloileoskopi och endoskopisk slemhinne läkning blivit ”the target to
treat” för modern behandling av CD. Inflammationen vid CD är
dock transmural och det denna har störst betydelse för utveckling
av komplikationer. Kunskapen om i vilken utsträckning den endoskopiska bilden avspeglar den transmurala processen är sparsam.
Användningen av miniprober för endoskopiskt ultraljud (mEUS) i
samband med koloileoskopi gör det möjligt att vid ett och samma
tillfälle värdera inflammationen inte bara i slemhinnan utan också
i tarm väggen.
Metod

Detta är en ”feasibility study” då erfarenheten med mEUS vid IBD
är mycket begränsad. Studien omfattar tjugotre patienter (14kvinnor, 9 män 37, median, år gamla). Nitton av dem hade CD sjukdoms i ileocekala regionen och en i colon transversum. Dessa remitterades till koloskopi för att utvärdera sjukdoms aktivitet inför
justering/utsättning av behandlingen. Tre patienter hos vilka IBD
har misstänkts men uteslutits inkluderades också som kontroller.
Miniprobe med 20 MHz användes.
25
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Resultat

Användbara EUS bilder var erhölls hos 19 individer. Normal tarmvägg vars totala tjocklek var < 3 mm uppvisade alla 5 kända lager.
Hos patienter med CD kunde följande mönster iakttas: ökning av
total väggtjocklek (TVT) 3,8 – 10 mm plus något av nedanstående:
förtjockning av endast m. propria, normal eller endast markerad m.
propria, men mer eller mindre markant ödem i mukosan eller helt
utsuddat mönster i tarmväggen. En patient som var i klinisk och
endoskopisk remission (efter 18 månader anti TNF- α behandling)
uppvisade fläckvis lätt ökad tarm tjocklek och ödem i mukosan.
Slutsats

Våra resultat visar at mEUS kan användas som en ny dimension
vid endoskopisk utvärdering av CD i terminala ileum, även om
viss vidare utveckling och standardisering av metoden behövs för
optimal användbarhet i kliniken. Kunskapen om den transmurala
inflammationens svårighets grad och dess svar på terapi kan möjligen användas för att vägleda behandlingen, utforska sjukdomens
dynamik, och bedöma prognosen.
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Polypdetektionsfrekvens vid koloskopi
B. Lavo 1,*, M. Pengel 1, P. Gallardo 1

1Stockholm Gastro Center, Sophiahemmet, Stockholm, Sverige
Bakgrund

Vid GI endoskopi har kvalitetsmått i verksamheten varit under
utveckling sedan många år. De mått som ofta föreslås är caecal intubationsfrekvnes, adenom upptäckt och mätning av komplikationer. Vi har vid koloskopier använt självrapporterad polypupptäckt,
caecal intubation och renhet enligt BBPS som kvalitetsmarkör och
mätt detta för alla endoskopister vid enheten. Adenom upptäckt
har rapporterats vara en kvalitetsmarkör av särskild vikt vid koloskopi. Endoskopister med hög upptäckt visade sig ha färre missade cancrar vud uppföljning över tid. Vi rapporterar här resultat för
polypdetektion vid SGC under oktober månad 2015.
Metod

Varje endoskopist vid enheten rapporterar för varje undersökning
renhet enligt Boston Bowel Preparation Scale, polypupptäckt, och
caecal intubation. Vi har valt polypupptäckt då det vid koloskopin
s ej säkert kan anges att det rör sig om adenom. Vi har bara rapporterat fall med godkänd renhet enligt BBPS och fullständiga undersökningar samt också valt att bara inkludera patienter över 50 år.
Slumpmässig granskning av samtliga PAD från ett par undersökare
har gjort för att se adenomfrekvens.

medianvärde ligger i det nedre intervallet av vad som räknas som
målvärde, 20% för kvinnor, 25% för mån. Vi har generellt något
fler kvinnor än män bland våra patienter. Den individ som hade
högsta värdet under månaden är konsult med uppdrag att hjälpa
oss utveckla vår polypektomi teknik, detta kan ha påverkat att flera patienter med förväntade polyper bokats hos denne. De lägsta
värdena är hos individer med få undersökningar under månaden
och slumpvariation kan där vara större. Vi kommer i verksamheten
följa detta över tid för att följa samtliga endoskopisters och hela
enhetens resultat.
Referenser

•
•
•
•

Rutter MD et al UEGJ 2016 in press 1- 12
RutterMD and Rees CJ Endoscopy 2014,46: 526-28
Corley et al NEJM 2014;370:1298-306
Barclay RL et al NEJM 2006;355; 2533-41

PO-203

203

Rädsla för smärtsam och påfrestande koloskopi bedöms som obefogad – Kartläggning av symtom i samband med koloskopi som del i
kolorektalcancerscreening

Resultat

S. Havervall 1,*, H. Nyhlin 1

11 endoskopister har rapporterat adekvat, 2 endoskopister har inte
rapporterat. Granskning av PAD svar har visat att 90 % av patienterna hade ett eller flera adenom.

1Medicinkliniken, Danderyds sjukhus, Stockholm, Sverige
Bakgrund

Slutsats

Användning av endoskopisten självrapporterad polypdetektion
fungerar bra, det kan vara ett sätt att snabbt inom en enhet återkoppla resultat på enhets- och individnivå. Enhetens medel och
gastrokuriren 2 · 2016

Kolorektalcancer är idag den tredje vanligaste cancerformen efter
prostata och bröstcancer. I Sverige insjuknar varje år över 6000
människor i kolorektalcancer. Genom tidig upptäckt kan man
påtagligt minska såväl sjuklighet som dödlighet. Ett flertal stora
27
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studier har visat effekten av screening med Hemocculttest och
efterföljande koloskopi[1]. Man har kunnat visa att screeningprogrammet innebär nytta för såväl patientgrupp samt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och man har bedömt att de positiva
effekterna överstiger de negativa.
Metod

Vi ville med vår enkätundersökning studera hur screeningpatienter
som genomgår koloskopi upplever undersökningen samt hur de
mår dagarna efter. 25 patienter som genomgått koloskopi i screeningprogrammet fick ett frågeformulär med 5 frågor att besvara.
Inklusionskriteriet var normal koloskopi utan invasiva åtgärder.
Frågorna gällde hur de upplevde själva koloskopin ur ett smärtperspektiv, hur mycket buksmärta de hade, hur uppblåsta de kände sig
i magen, hur de kände sig generellt gällande välbefinnande samt
vilken dag de återfått sin vanliga avföring.

lighet gällande kolorektalcancer, som drabbar många människor.
Vid samtal med patienter gällande screeningprogrammet kan man
därför tona ned eventuell oroskänsla för smärtsam och påfrestande koloskopi. Denna enkätundersökning, som är det första i sitt
slag är en mindre pilotundersökning. Den samlade bedömningen
av svaren är intressant och då det nationella screeningprogrammet
kommer ha allt större betydelse i framtiden är det tänkvärt att gå
vidare med en större datainsamling från flera olika center.
Referenser

1.

Hewitson, P, Glasziou Paul, P, Irwig, L, Towler, B, Watson, E.
Screening for colorectal cancer using the faecal occult blood
test, Hemoccult. Cochrane Database of Systematic Reviews:
John Wiley & Sons, Ltd; 2007.

Övre gastrointestinala
sjukdomar
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Förlust av enteriska nervceller hos möss efter permanent ocklusion
av arteria cerebri media
U. Voss 1,*, X. Cheng 1, A. Boza-Serrano 1, T. Deierborg 1, E. Ekblad 1

1Experimental Medical Sciences, Lund Universitet, Lund, Sverige
Bakgrund

I Sverige drabbas cirka 30000 personer årligen av stroke eller slaganfall som det också kallas. Förutom hjärnskada har patienten en
ökad risk för komplikationer såsom infektion, sepsis (blodförgiftning) och magtarmproblem. Magtarmdysfunktion sänker patientens livskvalitet avsevärt och utgör en risk för sepsis. Magtarmdysfunktion har sitt ursprung i en defekt nervreglering av motilitet
och sekretion, som regleras av det enteriska nervsystemet (ENS).
Komorbiditet mellan centrala och enteriska nerver är demonstrerat
i flera neurologiska sjukdomar som Parkinsons sjukdom och prionsjukdomar. Om en hjärnskada som stroke leder till komorbiditet
i ENS undersöks i denne studie.
Metod

Resultat

Vår enkätundersökning visar att de flesta inte upplever någon allvarlig smärta vare sig under eller efter undersökning och att välbefinnandet dagarna efter inte påverkas negativt. Uppblåsthetskänsla
är ett vanligare symtom som dock är övergående.
Slutsats

Screeningprogrammet är ett bra sätt att minska sjuklighet och död28

Fyrtioen C57BL/6J möss, medianålder 11.6 månader, genomgick
antingen vänstersidig permanent ocklusion av arteria cerebri media
(pMCAO, n=30) eller sham operation (n=11). pMCAO resulterade
i en begränsad skada av hjärnbarken. Djuren avlivades efter 6 timmar (pMCAO n=6), efter 3 dagar (pMCAO n=12, sham n=6) och
efter 7 dagar (pMCAO n= 12, sham n=4). Mössens magtarmkanal
samlades och fixerades. Histologiska och immunocytokemiska metoder användes för analys av morfologi och nervcellstäthet.
Resultat

Möss som undergår pMCAOoperation utvisar milda symptom såsom övergående förlamning av den kontralaterala baktassen. Vikt
och magtarmkanalens längd var oförändrad mellan pMCAO och
gastrokuriren 2 · 2016
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shamdjur. Morfologisk och immunocytokemisk analys av colon
visade normal morfologi i pMCAO-gruppen efter 6 timmar och
efter 7 dagar. Efter 3 dagar observerades en förtjockning av colonslemhinnan i pMCAO-gruppen (p<0.05). Dessutom observerades
en signifikant förlust av myenteriska (p<0.01) och submucosala
(p<0.05) nervceller i pMCAO-gruppen efter 3 dagar och efter 7
dagar.
Slutsats

Hos möss leder pMCAO, en experimentell modell som simulerar stroke, till en signifikant förlust av enteriska nervceller i colon.
Denna förlust observeras redan 3 dagar efter pMCAO. Efter 7 dagar ses en 50%>ig förlust av myenteriska nervceller.

Funktionella
mag-tarmsjukdomar
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Ett-årsuppföljning av sjuksköterskeledd, mag-tarminriktad hynosbehandling för patienter med IBS
J. Lövdahl 1,*, G. Ringström 1, H. Törnblom 1, M. Simrén 1

1Mag-Tarmlab, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sverige
Bakgrund

Hypnos är en effektiv behandling vid irritable bowel syndrome
(IBS), men det är kostsamt, tidskrävande och tillgängligheten är
ett problem. Vi har rapporterat god effekt av sjuksköterske-ledd,
mag-tarminriktad hypnos vid specialistenhet (Lövdahl et al Am J
Clin Hypnosis 2015). Vårt syfte var att fastställa långtidseffekt av
sjuksköterske-ledd, mag-tarminriktad hypnos och att identifiera
faktorer som kan prediktera behandlingsutfall vid ett-årsuppföljning.
Metod

85 patienter med IBS (medelålder 40 (20-70) år; 60 kvinnor) med
symtom som inte lindrades av standardbehandling inkluderades.
Deltagarna fick sköterske-ledd hypnos en gång per vecka under
tolv veckor. Behandlingseffekten mättes med IBS Severity Scoring
System (IBS-SSS) före, under (6 veckor) och direkt efter behandlingsperioden (12 veckor), liksom vid uppföljning vecka 26 (n=77)
och ett år efter påbörjad behandling (n=68). Patienterna fyllde också i formulär för att värdera extraintestinala symtom, ångest och
depression samt mag-tarmrelaterad ångest vid baseline och efter 12
veckor.
Resultat

Vid slutet av behandlingen, d.v.s. vid vecka 12, var 50 patienter (59
%) responders (IBS-SSS reducerad ≥50). Vid uppföljning (vecka 26
och ett år) var 86 % respektive 79 % av de som var responders vid
vecka 12 fortfarande responders. Vid både 26 veckor och ett år efter
behandlingen var den totala andelen responders 62 %. Jämfört med
baseline rapporterade patienter vid ett-årsuppföljningen en tydlig
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förbättring av IBS-symtom (IBS-SSS: 335 (253, 384) vs. 212 (147,
287) (median, (IQR);p<0.0001), liksom av extraintestinala symtom
(p<0.0001), mag-tarmrelaterad ångest (p<0.0001), generell ångest
(p<0.0001) och depression (p<0.001). Status avseende responder
redan vid vecka 6 kunde prediktera status för responder vid vecka
26 (p<0.0001) liksom vid ett år (p<0.003), men inga variabler vid
baseline kunde prediktera behandlingsresultat ett år efter behandlingsstart. Att vara responder vid ett-årsuppföljningen (IBS-SSS
symtomreduktion ≥50 vs. baseline) var förknippat med en större förbättring av depression (p=0.01), mag-tarmrelaterad ångest
(p<0.0001) och extraintestinala symtom(p=0.002).
Slutsats

Sjuksköterskeledd mag-tarminriktad hypnos är en effektiv behandlingsform för patienter med behandlingsrefraktär IBS. Snabb klinisk respons under behandlingen predikterar goda långtidseffekter,
och lindringen av mag-tarmsymtom vid ett-årsuppföljningen är
förknippad med förbättringar även vad gäller psykiskt välbefinnande och övriga kroppsliga symtom.
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Positiva långtidseffekter fem år efter deltagande i en strukturerad
patientutbildning i grupp (IBS-skola) för patienter med Irritable
Bowel Syndrome (IBS)
G. Ringström 1,*, S. Störsrud 1, P. Jerlstad 1, H. Törnblom 1, M. Simrén 1

1Mag-Tarmlab, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige
Bakgrund

Medicinska behandlingsmöjligheter är begränsade vid IBS. Information/utbildning och lugnande besked anses vara viktiga komponenter i mötet med patienter med IBS. Patientutbildning har
tidigare visat positiva effekter på symtom, livskvalitet och kunskap
vid sex och tolv månaders uppföljningar (Ringström et al. Eur J
Gastroenterol Hepatol. 2010), (Ringström et al. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2012) men det saknas långtidsuppföljningar. Syfte med
denna studie var att utvärdera långtidseffekter årligen under fem år
efter deltagande i IBS-skola.
Metod

Vi inkluderade 158 patienter (medelålder 38, 18-68 år; 135 kvinnor)
med IBS enligt Rome II kriterierna som hade deltagit i patientutbildning (IBS-skola). IBS-skolan bestod av sex utbildningstillfällen
á två timmar, en gång per vecka med ca. tio patienter i varje grupp.
Fem olika yrkeskategorier höll varsin föreläsning/diskussion. Patienterna fyllde i frågeformulär vid baseline samt en gång per år
efter utbildningen under totalt fem år för att värdera upplevd kunskap om IBS på en visuell analog skala (VAS), mag-tarm symtom
(IBS Severity Scoring System, IBS-SSS), mag-tarm specifik ångest
(Visceral Sensitivity Index, VSI), psykologiska symtom (Hospital
Anxiety and Depression scale, HAD) och livskvalitet (Short Form
Scale, SF-36).
Resultat

Patienterna upplevde ökad kunskap om IBS (VAS, 74±12 vs. 44±23
mm (medel ±SD); p<0.001), och var mer nöjda med sin kunskap
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(VAS, 69±21 vs. 30±23; p<0.001), samt rapporterade reducerade
mag-tarm symtom (IBS-SSS, 263±103 vs. 304±97; p<0.001), mindre
mag-tarm specifik ångest (VSI, 30±17 vs. 38±17; p<0.001), minskad
generell ångest (HAD anxiety, 6.9±4.5 vs. 8.0±4.5; p<0.001) och
förbättrad livskvalitet (SF-36 Mental Component Score, 39±14 vs.
36±12; p<0.001) ett år efter IBS-skolan jämfört med baseline. Dessa
resultat kvarstod vid alla följande mätningar under totalt fem år.
Alla patienter har inte svarat på frågeformulär vid alla uppföljningstillfällen. Bortfallsanalys visar att de som svarat vid tre eller fler tillfällen hade vid baseline något mer ångest, högre fysisk livskvalitet
och var något äldre jämfört med dem som svarat två gånger eller
färre. I övrigt sågs inga signifikanta skillnader mellan dessa grupper
(Tabell 1).

Bakgrund

Ungefär 50 % av den åldrande populationen lider utav magproblem
så som diarré och förstoppning, vanligtvis korrelerat med ökat antal mastceller. Icke-spjälkningsbara polysackarider (NPS) har visat
sig stärka immunförsvaret medan deras effekter på tarmbarriären
för närvarande är okända. Vårt mål var att undersöka om specifika
NPS kan motverka mast cells-inducerad barriärskada och ökad permeabilitet i kolonbiopsier monterade i Ussingkammare.
Metod

Effekten av NPS på intestinal permeabilitet undersöktes i kolonbiopsier från 13-14 friska deltagare, 20-32 år gamla, 10 kvinnor och
4 män samt 13 äldre kvinnor med diarré och/eller förstoppning
(65-83 år gamla). Tolv kolonbiopsier per deltagare monterades i
Ussingkammare. Biopsierna förbehandlades med antingen 0.5 mg/
ml NPS utvunnen ur jäst eller 0.1 mg/ml NPS utvunnen ur vete, i
20 minuter innan den mastcells degranulerande kemikalien Compound (C) 48/80 (10 ng/ml) tillsattes. Alla substanser var närvarande under hela experimentet (90 min) och ostimulerade biopsier
användes som kontroll. FITC-dextran 4000 användes för att mäta
paracellulär permeabilitet, medan pepparrotsperoxidas (HRP) användes som en transcellulär markör. Statistisk analys utfördes med
användning av det icke-parametriska Mann-Whitney U testet.
Resultat

	
  

Slutsats

Patientutbildning i form av IBS-skola ökar patientens kunskap om
IBS, minskar mag-tarm symtom, psykologiska symtom och förbättrar livskvaliteten. Dessa positiva effekter bibehålls i åtminstone
fem år efter deltagande i IBS-skolan.

Nutrition
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Slutsats

Våra resultat visar att NPS från vete (0.1 mg/ml) kan minska C48/
80-inducerad permeabilitetsökning hos unga deltagare. En signifikant minskning observeras för NPS från jäst på transcellulär
permeabilitet men enbart hos äldre med magbesvär. Dessa resultat
tyder på att olika NPS kan dämpa C48/80-inducerad permeabilitet
i kolon i olika populationer.
PO-402
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Icke-spjälkningsbara polysackarider dämpar mastcells-inducerad
hyperpermeabilitet i kolonbiopsier
J.-P. Ganda Mall 1,*, L. Löfvendahl 1, Å. Keita 2, R. Brummer 1, I.
Schoultz 1

1Institutionen för Medicinska Vetenskaper - Nutrition-Gut-Brain Interactions Research Centre, Örebro Universitet, Örebro, 2Institutionen
för klinisk och experimentell medicin/Avdelningen för kliniska vetenskaper , Linköping Universitet, Linköping, Sverige
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Intervention med C48/80 visade ca 2-3 gånger högre permeabilitet jämfört mot kontrollbiopsier. Behandling med 0.1 mg/ml NPS
från vete tillsammans med C48/80 resulterade i en signifikant
minskning av C48/80’s påverkan på både paracellulär (p< 0.05) och
transcellulär (p< 0.05) permeabilitet hos yngre deltagare (n=13-14).
NPS från jäst (0.5 mg/ml) hade ingen effekt hos de unga deltagarna
men visar istället på en signifikant (p< 0.05) minskning av C48/80
inducerad trancellulär permeabilitetsökning hos äldre (n=13).
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Regelbundna måltider med högt näringsinnehåll förbättrar såväl
metabola faktorer som magtarmsymtom hos diabetiker
G. Darwiche 1, B. Roth 1, P. Höglund 2, B. Ohlsson 1,*

1Internmedicinska kliniken, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds
Universitet, Malmö, 2Avd för laboratoriemedicin, Klinisk kemi och
farmakologi, Lund, Sverige
Bakgrund

Dieten är viktig för kontroll av vikten och den metabola balansen
vid diabetes. Vi undersökte den kliniska effekten av en modifierad
Okinawa-baserad diet med högt intag av hela korn, mycket fibrer,
lägre kolhydrater, mer fett och mer proteiner, anpassad till nordiska
förhållanden avseende metabol kontroll, gastrointestinala symtom
och livskvalitet på typ 2 diabetes.
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Metod

30 patienter med typ 2 diabetes rekryterades i ett pilotprojekt som
en prospektiv interventionsstudie. Maten tillagades och levererades
hem till patienterna under 3 månaders tid. Patienterna följdes ytterligare 4 månader och utgjorde på så sätt sina egna kontroller. Blodprov och information om antropometri, gastrointestinala symtom
enligt Visual Analogue Scale for Irritable Bowel Syndrome (VASIBS) och livskvalitet enligt RAND 36 insamlades före studiestart,
efter 3 månader med kostintervention och 4 månader därefter. Patienterna uppmanades att inte ändra några andra livsstilsfaktorer
och skulle inte öka sin motion. Förutom ändrat kostinnehåll, fick
patienterna också lära sig att inta regelbundna måltider.
Resultat

Vikten minskade med i genomsnitt 6.2 kg (p < 0.001) och midjemåttet 7 cm (p < 0.001). Nivåerna av fasteglukos, HbA1c, insulin, proinsulin, triglycerider och kolesterol minskade markant (p
= 0.005 - < 0.001) och diabetesbehandlingen kunde minskas. Vid
uppföljningen 4 månader senare kvarstod en minskning jämfört
med studiestart, men med en ökning sedan kosten avslutades. Det
psykiska välbefinnandet och livskvaliten förbättrades markant under interventionen, och kvarstod delvis vid uppföljningen. Magtarmbesvären minskade under kostinterventionen, men framförallt
under uppföljningstiden vid 7 månader, med en minskning av buksmärta (p = 0.049), diarré (p = 0.002), uppspändhet (p = 0.003),
och illamående (p = 0.028). Ingen korrelation mellan magtarmbesvär och antropometriska eller metabola faktorer kunde ses.

med avseende på smärta, läckage , infektioner, möjlighet att inta
föda peroralt, samt total mortalitet i gruppen efter en vecka, en
månad respektive tre månader
Resultat: Mellan år 2010-2014 utfördes 357 PEG insättningar varav 127 kvinnor (36%) 230 män (64%) (50%) neurologisk diagnos
(50%) onkologiskt diagnos.
Slutsats

PEG insättning är en procedur med få allvarliga komplikationer.
Fyra patienter erhöll sjukhusvård för PEG relaterade problem.
Smärta var den vanligaste komplikationen de första dygnen. Man
bör därför överväga att sätt in kontinuerlig smärtbehandling framför allt hos patienter som ej kan förmedla sig. Infektioner förekom
sällan och alla patienter erhöll Bactrim vid PEG inläggningen. Ett
fåtal ej adekvata patienter drog ut sin gastrostomisond.
Den omedelbara mortaliteten ( < 1v) var låg men efter 3 månader
hade nästan 1/5 av patienterna avlidit.

Slutsats

Introduktion av en Okinawan-baserad kost förbättrade antropometri och metabola faktorer hos typ 2 diabetes. Trots införandet av
mycket fibrer förbättrades magtarmbesvären under dietintroduktionen och förbättrades ytterligare vid uppföljning. Eftersom det
psykiska välbefinnandet först ökades, före förbättringen av magtarmbesvär, kan detta delvis förklara minskade besvär, som inte enbart beror på en mer hälsosam diet, mer regelbunden måltidsordning och bättre metabol kontroll överlag.

PO-404
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Jämförelse av DXA och DT för identifiering av sarkopeni hos kroniskt leversjuka
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Utvärdering av fem års uppföljning av patienter som erhållit
gastrostomisond (PEG) på endoskopienheten, VO internmedicin,
SöS
A. Antfolk 1,*, A.-K. Myhr 1, U. Sjöqvist 1

Endoskopimottagning Sektionen för Gastroenterologi & Hepatologi,
VO Internmedicin Södersjukhuset, Stockholm, Sverige

1

Bakgrund

Indikationen för gastrostomisond (PEG) är att med endoskopisk
teknik säkerställa oral nutrition vid sväljningssvårigheter hos patienter med stroke eller onkologisk cancer i munhålan som skall
strålas. Det finns ett stort behov från patienter, anhöriga och omvårdnadspersonal, att kunna rådgöra och fråga kring skötsel, komplikationer, byten etc och vi har därför i form av ett pilotprojekt
haft en ”PEG-mottagning” dit man kunnat vända sig till.
Metod: Retrospektivt sammanställa underlaget från fem års uppföljning hos patienter som erhållit gastrostomi via ett frågeformulär
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C. Lindqvist 1,*, T. Brismar 2, A. Majeed 3, S. Wahlin 3

1Dietistkliniken, 2Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och
teknik, 3Gastrocentrum, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige
Bakgrund

Undernäring är vanligt vid kronisk leversjukdom men det finns
ingen enighet om vilken metod som bör användas för att diagnostisera undernäring. Traditionella sätt att bedöma undernäring som
BMI och viktförlust är ej lämpliga hos personer med ascites och
ödem. Undernäring, förändrad fettfördelning och förlust av muskelmassa är vanligt och bidrar till somatisk skörhet hos patienter
med kronisk leversjukdom. Undernäring är en riskfaktor vid levertransplantation och kan innebära risk för längre vårdtid, för infektioner och för ökad mortalitet. Det är därför viktigt att identifiera
och om möjligt behandla undernäring hos de patienter som väntar
på levertransplantation. Senaste åren har kroppssammansättningsmätningar med datortomografi (DT) rönt allt större intresse som
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metod för att bedöma undernäring. Syftet med denna studie är
att jämföra olika röntgenmetoder för att mäta muskelmassa samt
att studera om låg mängd muskelmassa korrelerar med utfall efter
levertransplantation.
Metod

Vuxna patienter som levertransplanterades studerades. Kroppssammansättning bedömdes retrospektivt från datortomografi och
DXA-mätningar som genomförts under levertransplantationsutredning. Tre olika mätningar jämfördes: fettfrimasseindex (FFMI)
och appendicular skelettmasseindex (ASMI) från DXA mätningar
och skelettmuskelmasse index (SMI) mätt från DT. Sarkopeni definierades enligt tidigare publicerade cut-off.
Resultat

Femtiotre patienter med kronisk leversjukdom studerades. Sarkopeni hittades hos 45% (DT-SMI), 38% (DXA-ASMI) och 30%
(DXA-FFMI) av patienterna. Våra resultat visade en inter-metodkorrelation mellan SMI och FFMI (p = 0,035/0,290 pearson korrelation) och SMI och ASMI (p = 0,000/0,660 pearson korrelation).
ASMI och DT var inte prediktorer för postoperativ mortalitet efter
justering för kön, Child-Pugh poäng och ålder.
Slutsats

Inter-metodkorrelation var starkare mellan ASMI/SMI än FFMI/
SMI. Ingen av mätmetoderna korrelerade med mortalitet efter
levertransplantation. Dessa resultat tyder på att ASMI mätt med
DXA är ett kostnadseffektivt alternativ för att utvärdera muskelmassa hos patienter som utreds för levertransplantation.

Inflammatoriska
tarmsjukdomar
PO-501
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Cancerrisken vid kollagen kolit
K. Dabos 1, K. Sjöberg 2,*, J. Larsson 2, A. Giannakou 3, A. Nemeth 4,
G. Wurm-Johansson 4, E. Toth 4, J. Plevris 1, A. Koulaouzidis 1

1Centre for Liver & Digestive Disorders, The Royal Infirmary of Edinburgh, Edinburgh, Storbritannien, 2Gastroenterologi, Skånes universitetssjukhus, Malmö, Sverige, 3Open University of Cyprus, Faculty of
Economics and Management, Nicosia, Cypern, 4Endoskopienheten,
Gastroenterologi, Skånes universitetssjukhus, Malmö, Sverige
Bakgrund

Kollagen kolit (KK) karakteriseras av kronisk vattnig diarré. Incidensen ökar såväl i Sverige som utomlands. Det finns ännu inte
mycket data om förekomsten av cancerförekomsten vid KK. Syftet
med studien är att kartlägga förekomsten av cancer (utöver kolon)
vid definierade områden i Sverige och Skottland.
Metod

I en retrospektiv studie omfattande sydöstra Skottland och sydväs32

tra Skåne har uppgifter om insjuknande i cancer hos patienter som
dessförinnan insjuknat i KK insamlats under perioden 2000-2013.
Åldersstandardiserad incidens har beräknats för hela populationen,
dvs. både Skottland och Sverige och en populationsbaserad kontrollgrupp från Skottland har använts för jämförelse.
Resultat

Totalt 738 patienter (394 från Edinburgh och 344 från Malmö)
med KK kunde inkluderas. Av dem utvecklade 71 (50 kvinnor och
21 män) någon form av cancer (exklusive kolon). Medelåldern var
71+/-11 år respektive 66+/-13 år. Medeluppföljningstiden var 3+/-2,9
år och durationen till cancerutveckling var i genomsnitt 5+/-3 år.
Den relativa risken för de olika cancerformerna framgår av tabellen
nedan.
Slutsats

Den relativa risken för all cancer var ökad liksom för cancer i lunga,
urinblåsa och hud (basalcellscancer). Den ökade risken för främst
lungcancer men möjligen även urinblåsecancer torde kunna förklaras av rökning medan riskökningen för hudcancer kräver vidare
utredning. Utvidgning av studien till fler centra är indicerad.
PO-502

502

β-glukan från jästsvamp minskar mast cells-inducerad permeabilitetsökning i follikel-associerat epitel och villusepitel från ileumvävnad monterade i Ussingkammare
J.-P. Ganda Mall 1,*, M. Tinnerfelt Winberg 2, I. Schoultz 1, R. Brummer 1, Å. Keita 2

1Institutionen för Medicinska Vetenskaper - Nutrition-Gut-Brain Interactions Research Centre, Örebro Universitet, Örebro, 2Institutionen
för klinisk och experimentell medicin/Avdelningen för kliniska vetenskaper, Linköping Universitet, Linköping, Sverige
Bakgrund

Inflammatorisk tarmsjukdom så som Crohns sjukdom drabbar allt
fler människor idag och utmärker sig med en transmural inflammation som kan manifestera sig vart som helst mellan munhålan och
anus. Orsaken till dess uppkomst är okänd men ökad permeabilitet
i tarmen är ett välkänt fenomen som tros leda till ökad passage av
bakterier och ett ständigt överaktivt immunförsvar. Vårt mål var att
undersöka om en specifik β-glukan från jästsvamp kan motverka
mast cells-inducerad barriärskada och ökad permeabilitet i ileumbiopsier från patienter utan inflammatorisk tarmsjukdom och med
Crohns sjukdom, monterade i Ussingkammare.
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BENGT IHRE RESEARCH SCHOOL
Modern medical research is increasing in complexity, necessitating
extensive collaboration and knowledge transfer between clinical and
basic scientists. The Bengt Ihre Research School is an extension of the
successful forum GIMIICum research school, now funded by the Bengt
Ihre foundation and the Swedish Society of Gastroenterology. The aim
of the school is to educate a new generation of investigators in gastroenterology who will apply team efforts in interdisciplinary research.

Participating in the Bengt Ihre Research School
The research school is a comprehensive course program that stretches
over three years and seven separate 2-3 day courses. Students enrolling in the program are expected to follow the complete course cycle.
The course program is consistently translational and welcomes both
clinical and basic PhD students. Bengt Ihre Research School is to be
regarded as a complement to general scientific methodology courses
taken at the home university. The course including meals and accommodation is free of charge, home institutions cover travel costs.

Preliminary course program for the Research School
•
•
•
•
•
•
•

Introduction to translational research in gastroenterology, October
5-7, 2016
Gastrointestinal physiology, January 11-13, 2017
Gastrointestinal pathology and microbial pathogenesis, May 1519, 2017
Innate immunity of the gastrointestinal tract, October 4-6, 2017
Adaptive immunity of the gastrointestinal tract, January, 2018
Carcinogenesis in the gastrointestinal tract, May, 2018
Studydesign in gastrointestinal research based on high throughput methods, October, 2018

APPLICATION
Who can apply?
You should be registered as a PhD student (preferentially not beyond
half time), or planned for registration within the next six months.

How do I apply?
The application should include:
1. Brief CV (maximum 2 pages)
2. Copy of certificate of registration for PhD studies, if applicable
3. Project plan (maximum 2 pages)
4. Letter of support from your main supervisor
5. Letter of support from your employer
Deadline for application is June 3, 2016. Applications should be submitted in pdf format by e-mail to eva.m.danielsson@liu.se
Assessment of your application
All applications will be assessed and ranked by the Bengt Ihre Research School faculty. Criteria for assessment include: project within
scope of research school, balance between clinicians and basic
scientists and balance between universities. Decisions on admissions
will be communicated by June 21, 2016.
For more information please visit the homepage or contact
eva.m.danielsson@liu.se

BENGT IHRE POSTDOC PROGRAM
The Bengt Ihre postdoc program is a post doctorial reserach school
that aims to educate individuals who has completed their PhD in the
gastrointestinal field in leadership skills and writing of grant applications in translational gastroenterological research. The program runs in
parallel with the Bengt Ihre Research School and will occasionally share
parts of the educational program. The Bengt Ihre Postdoc Program is
an extension of the successul forum GIMIICum Postdoc Program, now
funded by the Bengt Ihre foundation and the Swedish Society of Gastroenterology. The postdoc program is open for both clinical and basic
science researchers and provides a translational network of upcoming
opinion leaders Swedish in gastroenterology.

Preliminary program for the postdoc program
The program includes physical meetings as well as webinars in between meetings. Preliminary dates for physical meetings are:
•
September 6-7, 2016, kick-off meeting, Ljunglöfska slottet,
Bromma, Stockholm
•
October 6, 2016
•
January, 12, 2017
•
May 16, 2017
•
October 4, 2017
Participants in the program are expected to be present at all course
occasions. The course including meals and accommodation is free of
charge, home institutions cover travel costs.

APPLICATION
Who can apply?
Clinical and basic science researchers who have completed their
PhD and aim to proceed with research within gastroenterology.

How do I apply?
The application should include:
Letter of intent (maximum 1 page)
Brief CV (maximum 2 pages + publications)
Project plan (maximum 2 pages)
Letter of support from employer
Deadline for application is May 15, 2016. Applications should be
submitted in pdf format by e-mail to eva.m.danielsson@liu.se
Assessment of your application
All applications will be assessed and ranked by the Bengt Ihre
postdoc program faculty.
Decisions on admissions will be communicated by May 27, 2016.
For more information please contact eva.m.danielsson@liu.se
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Metod

Effekten av β-glukan på intestinal permeabilitet undersöktes i det
follikel-associerade epitelet (FAE) som täcker de Peyerska placken i
tarmen, och villusepitel (VE), från 9 kontrollpersoner utan inflammatorisk tarmsjukdom, samt från en patient med Crohns ileit. Tolv
kolonbiopsier per deltagare monterades i Ussingkammare. Biopsierna förbehandlades med 0.5 mg/ml β-glukan utvunnen ur jäst i
20 minuter innan den mast cells degranulerande kemikalien Compound (C) 48/80 (10 ng/ml) tillsattes. Alla substanser var närvarande under hela experimentet (90 min) och ostimulerade biopsier
användes som kontroll. FITC-dextran 4000 användes för att mäta
paracellulär permeabilitet, medan pepparrotsperoxidas (HRP) användes som en transcellulär markör. Statistisk analys utfördes med
användning av det icke-parametriska Mann-Whitney U testet.
Resultat

Intervention med C48/80 visade ca 3 gånger högre permeabilitet
jämfört mot kontrollbiopsier. Behandling med 0.5 mg/ml β-glukan
tillsammans med C48/80 resulterade i en signifikant minskning av
C48/80’s påverkan i både FAE och VE för paracellulär permeabilitet
(p< 0.01) hos kontrollgruppen (n=9). β-glukanet hade ingen påverkan på den transcellulära permeabiliten i FAE, men kunde signifikant sänka den i VE (p<0.05). Resultatet för patienten med Crohns
sjukdom följer samma mönster som de från kontrollgruppen.
Slutsats

Våra resultat visar att β-glukan från jästsvamp (0.5 mg/ml) kan
minska C48/80-inducerad permeabilitetsökning i FAE (paracellulärt) och VE (para – och transcellulärt) från ileumvävnad. Vårt
preliminära resultat från en patient med Crohns sjukdom visar ett
liknande mönster men fler patienter måste inkluderas för att konfirmera detta. Dessa resultat är en del av en pågående studie och
kan påvisa β-glukan från jästsvamp som en potentiell terapeutisk
substans för patienter med Crohns sjukdom.
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Erfarenheter av behandling med granulocyt-monocyt aferes hos patienter med behandlingsresistent IBD
D. Fawunmi 1,*, H. Tanghöj 1, M. Larsson 1, A.-L. Nielsen 1

1Gastroenheten, Medicinkliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna, Sverige

GMA på Mälarsjukhuset mellan 2006- 2015 insamlades. Patienterna fick 8-10 GMA behandlingar per behandlingsomgång. Fem
patienter fick upprepad behandling ytterligare 1 till 3 gånger. Sjukdomsaktiviteten bedömdes före och efter varje behandling med
hjälp av UC-sjukdomsaktivitetsindex (UC-DAI) för patienter med
UC och Harvey-Bradshaw index för bedömning av CD. Effektiviteten av behandlingen klassificerades enligt Cohens utvärderingsmetod2.
Resultat

15 (45 %) av de 35 patienter gick i remission av varierande längd
mellan två till 24 månader, i genomsnitt 8 månader efter första behandlingen (fig. 1). Två patienter fick central venkateter (CVK) och
1 patient kunde inte fullfölja behandlingen på grund av bristande
venös tillgång. Under studieperioden blev totalt 7 av alla 35 patienter opererad. En patient opererades akut på grund av försämring
av sin IBD innan behandlingen slutförts. 18 patienter förbättrades
inte alls och av dessa genomgick 6 kirurgi. I ett fall uppstod det
blödning efter avlägsnande av CVK. Hos en patient, tidigare radikalopererad för en njurcancer, utvecklades det en bukvägsabscess i
det 6 månader gamla operationsärret.

Bakgrund

För patienter med IBD som inte tål eller är intoleranta mot behandling med konventionella behandlingsmetoder med steroider,
immunosuppressiva, 5-ASA och/eller där operation inte nödvändigtvis är ett alternativ eller förknippad med hög risk, finns det ett
behov av alternativa behandlingsmetoder som kan inducera långsiktig remission med inga eller få biverkningar. Granulocyt-monocyt aferes (GMA)1 anges vara en sådan metod. Denna studie
genomfördes för att studera effektiviteten och förekomsten av
eventuella biverkningar vid behandling med GMA (Adacolumn®)
av 35 patienter, varav 27 med ulcerös kolit (UC) och 8 med Crohns
sjukdom (CD).

Slutsats

Patienterna i vår studie bestod av personer med svår och/eller behandlings resistent IBD. Trots detta visar vår retrospektiva studie
att upp till 45 % av patienterna kan uppnå en kortare eller långre
remission genom behandling med GMA. Metoden är skonsam, tolereras väl och är utan allvarliga biverkningar. Behandlingen med
GMA kan för utvalda patienter vara en möjlighet att uppnå remission när andra behandlingsmetoder har misslyckats. Det behövs
prospektiva studier för att säkerställa fördelarna med GMA vid behandling av IBD.
Referenser

Metod

Retrospektiva journaldata från samtliga 35 IBD-patienter som fått
gastrokuriren 2 · 2016

1. Lindberg et al. BMC Gatroenterology 2010,10:73
2. Cohen, Am J Gastroenterol, 2000
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Kost och livsstil och risken för mikroskopisk kolit

Slutsats

Trots stor kohort och lång uppföljningstid kunde vi inte identifiera
några kostfaktorer som innebar ökad risk för MK. De motsägelsefulla sambanden för alkohol och rökning och deras påverkan på
MK-risk bör undersökas vidare.

J. Larsson 1,*, E. Sonestedt 2, B. Ohlsson 3, J. Manjer 4, K. Sjöberg 1

1Institutionen för kliniska vetenskaper, Sektion Gastroenterologi och
nutrition, Lunds Universitet, Malmö, 2Institutionen för kliniska vetenskaper, Diabetes och kardiovaskulära sjukdomar- genetisk epidemiologi, Lunds Universitet, Malmö, 3Institutionen för kliniska vetenskaper, Internmedicinska kliniken, Lunds Universitet, Malmö, 4Malmö
Kost-Cancer, Plastikkirurgiska kliniken, Lunds Universitet, Malmö,
Sverige
Bakgrund

Incidensen av mikroskopisk kolit (MK) har ökat de senaste decennierna. Förutom rökning och läkemedel påverkar sannolikt fler
ännu icke identifierade exogena faktorer risken för insjuknande.
Syftet med denna studie var att undersöka om specifika kostfaktorer eller livsstilsfaktorer påverkade risken att insjukna i MK.
Metod

En populationsbaserad kohort från Malmö Kost Cancer bestående
av 28,095 individer undersöktes. Kostvanor undersöktes med hjälp
av modifierad kosthistorik. Livsstilsfaktorer registrerades med frågeformulär. Patienter med MK identifierades via journaldata och
validerade histologiska kriterier. Samband bedömdes med Cox regressionsanalys.
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Psykisk ohälsa, järnbrist, aktiv sjukdom och kvinnligt kön är av
betydelse för trötthet hos patienter med ulcerös kolit.
B. Jonefjäll 1 2,*, M. Simrén 2 3, A. Lasson 4, L. Öhman 2 5 6, H. Strid 2 4

1Medicinkliniken, Kungälvs sjukhus, Kungälv, 2Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige, 3Center
for Functional GI and Motility Disorders, University of North Carolina, Chapel Hill, NC, USA, 4Medicinkliniken, Södra Älvsborgs
sjukhus, Borås, 5Avdelningen för mikrobiologi och immunologi, Institutionen för biomedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet,
Göteborg, 6Institutionen för Hälsa och Lärande, Högskolan i Skövde,
Skövde, Sverige
Bakgrund

Trötthet är ett vanligt symtom hos patienter med inflammatorisk
tarmsjukdom. Syftet med denna studie var att studera prevalens
och faktorer associerade med trötthet hos patienter med ulcerös
kolit (UC).

Resultat

Under en 22-års period diagnostiserades 135 patienter med MK.
Inget samband mellan MK och intag av protein, kolhydrater,
sackaros, mättat fett, enkel- eller fleromättat fett, omega-3 eller
omega-6, fiber eller zink kunde ses. Vi kunde verifiera det tidigare
påvisade sambandet mellan MK och rökning (HR: 2.29; 95% CI:

Metod

1.66–3.84) och kvinnligt kön (HR: 3.57; 95% CI: 2.22–5.74). Hög
alkoholkonsumtion verkade innebära ökad risk för MK (HR: 1.89
för högsta kvartilen; 95% CI: 0.82–4.33, p för trend = 0.032). I en
post hoc-analys verkade alkoholintag i sig oavsett konsumtionsmönster minska den rökningsassocierade risken.
36

Patienter med UC delades in i aktiv sjukdom (n=133) eller djup
remission (n=155). Kriterierna för djup remission var: total Mayoscore <3 (subscore för endoskopi, rektal blödning och läkarens övergripande bedömning = 0) vid inklusionen och inget skov de senaste
3 månaderna. Sigmoideoskopi utfördes på patienter där rektoskopi påvisat normal slemhinna och fekalt calprotectin var >200 mg/
kg. Anemi definierades som Hb <120 g/L (kvinnor) eller <130 g/L
(män) och järnbrist som ferritin <30 μg/L eller ferritin 30-100 μg/L
med samtidig förhöjt transferrinreceptor-värde och/eller transferrinmättnad <16% (<20% om CRP-stegring) hos patienter med aktiv sjukdom och hos patienter i djup remission med CRP-stegring.
Frågeformulär användes för att värdera trötthet (Multidimensional
Fatigue Inventory (MFI)), psykiatrisk sjukdom (Hospital Anxiety and Depression scale (HAD)) och livskvalitet (Inflammatory
Bowel Disease Questionnaire (IBDQ)). Som inflammationsmargastrokuriren 2 · 2016
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körer analyserades CRP och cytokiner i serum samt calprotectin i
avföring.
Resultat

Prevalensen av uttalad trötthet (MFI generell trötthet ≥13) hos
patienter med UC med aktiv sjukdom var 52% jämfört med 26%
hos patienter i djup remission (p<0.001). UC patienter med aktiv
sjukdom rapporterade högre nivåer av trötthet i alla MFI-domäner jämfört med patienter i djup remission (p<0.01). Kvinnligt kön
och järnbrist var vanligare hos patienter med uttalad trötthet och
dessa patienter hade högre nivåer utav sjukdomsaktivitet, ångest
och depression samt lägre livskvalitet (se tabell). Logistisk regressionsanalys identifierade oberoende faktorer associerade med uttalad trötthet: psykisk ohälsa (total HAD ≥13) (OR 6.1 (3.1-12.2),
p<0.001), järnbrist (OR 2.5 (1.2-5.1), p=0.02), aktiv sjukdom (OR
2.2 (1.2-3.9), p=0.01) och kvinnligt kön (OR 2.1 (1.1-3.7), p=0.02),
(R2=0.32). Avseende inflammationsmarkörer observerades ingen
skillnad vid jämförelse av UC patienter i djup remission med och
utan uttalad trötthet.

appliceras 4 droppar av denna lösning till en immunokromatografisk testkassett. Kameran kalibreras, varpå kassetten efter 15 min inkubation fotograferas via QuantOnCal-appen. Testresultatet visas
i patientens smartphone inom sekunder, samtidigt som det mailas
till mottagningen samt lagras på en hemsida. Mätintervallet är 302000 µg/g.
Resultat

Tretton patienter (46% män; medianålder 33 år; range 21-62 år)
utförde 33 analyser. Totalt tre testresultat exkluderades pga tekniska problem och avsaknad av ELISA analys. Korrelationen mellan hemtesten och motsvarande ELISA-analyser var stark (r=0,8 ;
p<0,001). Med gränsvärde för aktiv sjukdom på 250 µg/g eller 150
µg/g var det 8 resp 5 analyser som gav divergerande resultat mellan
de båda analysmetoderna. Patienterna tyckte att testen var lätt att
genomföra själv i hemmet (median VAS: 97,5), och att den första
gemensamma genomgången var värdefull (median VAS: 91,5). De
föredrar att fortsätta med hemtest, istället för att lämna in ett prov
för analys (median VAS: 98,5).

Slutsats

Slutsats

Järnbrist, aktiv sjukdom, psykisk ohälsa och kvinnligt kön är oberoende faktorer associerade med uttalad trötthet hos patienter med
ulcerös kolit. Järnbrist har tidigare inte identifierats som riskfaktor
för trötthet vid inflammatorisk tarmsjukdom. Dessa faktorer bör
utredas hos patienter med ulcerös kolit som upplever uttalad trötthet.

Korrelationen mellan hemtest utförda av patienterna själva och
ELISA-analyserna var stark och kliniskt relevant. Hemtestet uppfattades som lätt att genomföra av patienterna. Denna typ av hemtest möjliggör för patienten att själv monitorera sin sjukdom.
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Kolorektala sjukdomar

Smartphone för att mäta fekalt kalprotektin i hemmet – snart kan
patienten monitorera sin inflammatoriska tarmsjukdom själv
C. Eriksson 1,*, A. Lasson 1

1Medicinkliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, Sverige
Bakgrund

Fekalt kalprotektin används allmänt för monitorering av sjukdomsaktivitet vid inflammatorisk tarmsjukdom. Analysen utförs
oftast med ELISA-teknik på ett laboratorium, vilket medför att det
kan dröja upp till en vecka med svaret. Olika snabbtest har utvecklats, men få har nått ut i klinisk verksamhet. Målet med studien var
att utvärdera ett nytt snabbtest där patienten utför analysen hemma
via en app i sin smartphone.
Metod

Patienter med känd ulcerös colit och misstanke om nytt skov tillfrågades om att prova hemtestet. På mottagningen instruerades
patienterna om analysmetoden och ett första test utfördes på medhavt provmaterial. Patienterna utförde därefter ytterligare 2-3 test
själva i hemmet med 2-4 v mellanrum. Provmaterial från samma
avföring analyserades också med ELISA-metod för jämförelse. Via
3 frågor som besvarades på VAS-skala meddelade patienterna sin
syn på att hantera hemtestet. QuantOnCal® (Immundiagnostik
AG, Bensheim, Tyskland) är en applikation som via kameran i en
smartphone möjliggör kvantifiering av fekalt kalprotektin. Med en
provtagningssticka appliceras avföringsprovet till ett provrör innehållande en extraktionsbuffert. Efter cirka 1 minuts omskakning
gastrokuriren 2 · 2016
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Upplevelse av inbjudan till att delta i den svenska tarmcancerscreeningstudien bland deltagare och icke-deltagare
A. Jervaeus 1,*, K. Fritzell 1, K. Stake Nilsson 2, R. Hultcrantz 1, Y.
Wengström 1

1Karolinska Institutet, 2Högskolan i Gävle, Sverige
Bakgrund

Sverige har inget nationellt screeningprogram för kolorektalcancer
men sedan 2014 pågår en nationell studie, Svenska tarmcancerscreeningstudien (SCREESCO) där ett av delsyftena är att studera
deltagarupplevelser. Målet är att ha ett väl strukturerat screeningprogram med en hög andel deltagare varför det är viktigt att studera hur människor resonerar kring deltagande eller ej. Att utvärdera
hälsolitteracitet samt att undersöka hur deltagare och icke-deltagare
upplever inbjudan till tarmcancerscreeningstudien (SCREESCO).
Metod

För att belysa ämnet från olika perspektiv innefattar den här studien
både kvantitativ och kvalitativ data. Hälsolitteracitet (HL) utvärderades med skalorna för Funktionell- och Kommunikativ och Kritisk hälsolitteracitet i en pilotstudie. Deltagare valdes slumpmässigt
ut uppdelat på de som valt att delta i den svenska tarmcancerscreeningstudien (SCREESCO), antingen genom avföringsprov eller
37
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koloskopi, och de som valt att inte delta (n=100, svarfrekvens 45%).
Upplevelser av inbjudan till screeningprogrammet diskuterades i
fokusgrupper (6 grupper, n=24) och individuella intervjuer (n=20).
Resultat: På itemnivå visade HL-skalorna att majoriteten inte hade
några problem att förstå hälsoinformation eller att välja ut relevant
information från flera olika källor medan totalnivån visade att 49%
(Funktionell HL) respektive 53% (Kommunikativ HL) skattade sin
HL på en problematisk nivå. Preliminära kvalitativa data visade att
deltagare och icke-deltagare upplevde inbjudan som lättförståelig,
men det är viktigt att ha möjlighete att kunna välja och lägga till
ytterligare informationskällor. Bland deltagarna i studien nämndes
också svårigheter att förstå innehållet och, bland de som valt att
inte delta, framkom negativa känslor kring vissa formuleringar i inbjudan. Vikten av ett tydligt budskap som väcker uppmärksamhet
togs upp bland icke-deltagarna.

utsträckning än män. Cirka 1/3 erhöll aldrig antiemetikabehandling enligt lokala riktlinjer.

Slutsats

K. Stake-Nilsson 1,*, A. Jervaeus 2, R. Hultcrantz 3, K. Fritzell 2, Y.
Wengström 4

Resultatet från den kvalitativa delen var likartad bland deltagare och
icke-deltagare, avseende positiva aspekter av inbjudan. Dock nämndes negativa aspekter vilket understryker svårigheterna med att designa hälsoinformation och att det är viktigt att använda flera sätt
för informationsdistribution. Problematiska nivåer av HL kan leda
till icke-deltagande och detta, tillsammas med skillnaderna i HL på
item- respektive totalnivå, kommer undersökas i en större grupp.
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Slutsats

Preliminärt resultat visar att illamående efter CRS och HIPEC är
ett vanligt förekommande symtom, särskilt hos kvinnor. Trots det
är följsamheten för lokala riktlinjer gällande antiemetikaschema
bristfällig. Övriga faktorer i resultatet som har ett samband med
återhämtning kommer att presenteras.
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Svensk översättning och kulturanpassning av DECISION frågeformuläret.

1Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health
and Caring Sciences , University of Gavle, Gävle, 2Department of
Neurobiology, Care Sciences and Society , 3Department of Medicine,
Karolinska Institutet, 4Department of Neurobiology, Care Sciences
and Society, and Breast and Sarcoma Unit, Radiumhemmet, Karolinska Institutet and Karolinska University Hospital, Stockholm, Sverige
Bakgrund

1A24a, Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm,
Sverige

Kolorektal cancer (CRC) är en av de vanligaste cancerdiagnoserna
i Sverige och kolorektal cancerscreening är en viktig förebyggande
åtgärd. I Sverige pågår för närvarande en nationell randomiserad
studie, Screening av Svenska Kolon (SCREESCO), med syftet att
undersöka om screening kan minska förekomsten av, och dödligheten i CRC cancer. Det amerikanska frågeformuläret, National
Survey of Medical Decision (Decision), modulen för kolorektal
cancerscreening, har översatts och kulturanpassats till ett svenskt
kontext.

Bakgrund

Metod

Postoperativt illamående efter cytoreduktiv kirurgi och Hypertermisk Kemoterapibehandling med fokus på omvårdnadsåtgärder
och ökad vårdkvalitet.
K. Friström 1, T. Andersson 1,*

Att genomgå avancerad bukkirurgi där varm cytostatika sköljs i
bukhålan påverkar patientens återhämtning. Detta leder till längre postoperativ vårdtid. Cytoreduktiv kirurgi [CRS] med Hypertermisk Intraperitoneal Kemoterapibehandling [HIPEC] har genomförts på Karolinska Universitetssjukhuset sedan hösten 2012.
Syftet var att studera postoperativa vårdförloppet på avdelning hos
patienter som genomgått CRS och HIPEC, med fokus på illamående, för att förbättra och effektivisera omvårdnadsåtgärder och
uppnå ökad vårdkvalitet.
Metod

En prospektiv studie med konsekutivt urval där samtliga 138 patienter som skrevs in för planerat ingrepp CRS och HIPEC från
120913 till 151103 ingick. Bortfall på 28 patienter resulterade i 110
patienter som ingick i studien. Ett omvårdnadsregister utarbetades
för att registrera data från vårdtiden innefattande samtliga patienter
och 35 variabler.
Resultat

Preliminära resultat visar att majoriteten (83,6%) av patienterna som
genomgick CRS och HIPEC besvärades av illamående i den postoperativa fasen. Kvinnor besvärades av illamående i betydligt högre
38

Kvalitativ design inspirerad av riktlinjer baserade på metoder för tvärkulturell anpassning av frågeformulär inom psykologi och sociologi
användes (1). Fokus gruppdiskussioner, individuella telefonintervjuer, och ”tänka högt- sessioner” (Think- aloud) genomfördes (2).
Resultat

Processen resulterade i omformulering av 29 frågor, varav de flesta
kan förklaras genom ländernas olika sätt att kommunicera screeningprocedurer inom hälso- och sjukvården. Resultatet visade också att kommunikationen gällande beslutsfattandet om att delta i
screening, samt kommunikation om cancer i allmänhet varierade.
Den slutgiltiga svenska versionen av frågeformuläret, med namnet;
Swe-SCREESCO består av 24 frågor som alla berör beslutsfattandet, resonemang och kunskap i förhållande till deltagande i kolorektal cancerscreening.
Slutsats

Det finns ett behov av att förstå hur människor fattar beslut om sin
egen hälsa och den aktuella studien visar på vikten av att genomföra en kulturanpassning för att säkerställa kvalitén på ett översatt
frågeformulär. SWE-SCREESCO frågeformuläret kommer att användas i ett svenskt sammanhang i syftet att förstå och undersöka
gastrokuriren 2 · 2016
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delaktighet, resonemang och kunskap i förhållande till deltagande
i kolorektal cancerscreening.

PO-802

Referenser

1.Wild D, Eremenco S, Mcleroy S, Verjee-Lorenz A, Erikson P 2005.
Principles of Good Practice for the Translation and Cultural Adaption Process for Patient-Reported Outcomes. Value in Health, 8.
2.Willis GB. 2005. Cognitive interviewing: a tool for improving
questionnaire design. Sage Publications, Thousand Oaks.

Leversjukdomar
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Övervikt i sena tonåren förutsäger svår leversjukdom upp till 39 år
senare i livet.
H. Hagström 1,*, P. Stål 1, R. Hultcrantz 1, T. Hemmingsson 2, A. Andreasson 3

1Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, 2SORAD, Stockholms Universitet, 3Stressforskningsinstitutet, Stockholms Universitet
samt Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
Bakgrund

Prevalensen av övervikt och fetma ökar i världen. Detta har föreslagits kunna bidra till en ökad förekomst av leversjukdom. Vi undersökte om body mass index (BMI) i sena tonåren kunde förutsäga
insjuknande i svår leversjukdom senare i livet.
Metod

Vi genomförde en kohortstudie av 44 248 män som genomgick
värnplikt i Sverige mellan 1969 och 1970. Vid värnplikten registrerades en rad parametrar inklusive BMI och alkoholkonsumtion.
Utfallsdata angående svår leversjukdom hämtades från patientregistret och dödsorsaksregistret och definierades som insjuknande
eller död i dekompenserad leversjukdom (ascites, esofagusvaricer,
leverencefalopati), levercancer eller cirrhosdiagnos till och med
2009. En Cox-regressionsmodell med BMI som oberoende variabel användes. Modellen justerades för alkoholanvändning, narkotikaanvändning, rökning, högt blodtryck och kognitiv förmåga vid
värnplikt.
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Akut njurskada i den tidiga postoperativa perioden efter levertransplantation är associerad med njursvikt på längre sikt
A. Cederborg 1,*, E. Björnsson 2, M. Casterdal 3, S. Friman 3, B. Haraldsson 4, G. Herlenius 3, E. Kalaitzakis 5, B. Lindkvist 1

1Medicinkliniken, SU/Sahlgrenska, Göteborg, Sverige, 2Avd för
Gastroenterology och Hepatologi, Landspitali University Hospital,
Reykjavik, Island, 3Transplantationscentrum, 4Njurmedicin, SU/
Sahlgrenska, Göteborg, 5Institutionen för kliniska vetenskaper, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet, Lund, Sverige
Bakgrund

Akut njurskada (AKI) är en vanlig komplikation vid cirros. AKI i
samband med levertransplantation (LT) har tidigare studerats retrospektivt och under olika perioder postoperativt. Den här studien syftade till att prospektivt studera sambandet mellan tidig,
övergående AKI efter LT och risk för senare utveckling av kronisk
njursvikt.
Metod

Patienter med levercirros som accepterats för LT på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset har prospektivt inkluderats under 2008-2013.
Patienterna har följts regelbundet pre-, peri- och postoperativt med
avseende på lever-, och njurfunktion till och med ett år efter LT. Perioperativ AKI definierades, enligt modifierade AKIN-kriterierna,
baserade på förändring i serum-kreatinin, under perioden 0-14 dagar efter LT. Njurfunktionen bestämdes med blod- och urinprover
samt iohexolclearance vid 3 respektive 12 månader postoperativt.
Resultat

Totalt inkluderades 49 patienter i studien. Kronisk njursjukdom
(GFR <60 ml/min/1,73 m2) förelåg hos 10 (20 %) patienter vid
utredningen för LT. Hepatorenalt syndrom utvecklades hos 5/49
(10 %) patienter före LT. Förbättring av njurfunktionen skedde hos
12 % (5/41) vid 3 månader och 16 % (8/44) vid ett år postoperativt
jämfört med baslinjenivån vid LT-utredningen. Mortaliteten var 10
% (5/49) vid ett år efter LT. Inget av dessa dödsfall var relaterat till
sviktande njurfunktion. AKI utvecklades hos 66 % av patienterna
inom 14 dagar efter LT. Patienter med AKI hade signifikant sämre
njurfunktion, än de som inte utvecklade AKI postoperativt, vid
3 månader (p=0,001) respektive ett år (p <0,001) efter LT. Vidare
var graden av AKI korrelerad med graden av njursvikt 3 månader
(p<0,002) respektive ett år (p=0,006) efter LT.

Resultat

Under en uppföljningstid om i medel 37.8 år utvecklade 393 män
svår leversjukdom (medeltid till diagnos 24.7 år). BMI var associerat med en ökad risk för insjuknande i svår leversjukdom både
testat som kontinuerlig variabel (HR 1.05 för varje enhet ökning
av BMI, 95%CI 1.01-1.09, p=0.008) och som kategorisk variabel
(HR 1.64 för BMI 25-30 jämfört mot 18.5-22.5, 95%CI 1.16-2.23,
p=0.006).

Slutsats

Patienter med tidig postoperativ AKI har en signifikant ökad risk
att utveckla njursvikt på längre sikt. Dessutom är graden av AKI
efter LT associerad med graden av framtida njursvikt hos dessa patienter. Det är därför viktigt att tidigt identifiera dessa patienter
och reagera även på mindre förändringar i kreatinin för att kunna
anpassa immunosuppression och övrig behandling så att risken för
njursvikt minskar och prognosen på sikt förbättras.

Slutsats

Övervikt i sena tonåren är en signifikant riskfaktor för utveckling
av svår leversjukdom senare i livet hos män.
gastrokuriren 2 · 2016
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En integrerad analys av 402 patienter med kompenserad levercirros
med HCV (hepatit C-virus)-infektion genotyp (G) 1, 4 eller 6 behandlade med grazoprevir/elbasvir.
K. Hagen 1,*, I. Jacobson 2, E. Lawitz 3, P. Kwo 4, C. Hezode 5, C.-Y.
Peng 6, P. Hwang 7, K. Hagen 1, J. Wahl 7, M. Robertson 7, E. Barr 7,
B. Haber 8

1MSD, Stockholm, Sverige, 2Weil Cornell Medical College, New
York, 3Texas Liver Institute, San Antonio, 4Indiana University School
of Medicine, Indianapolis, USA, 5Hopital Henri Mondor, Creteil,
Frankrike, 6China Medical University Hospital, Taichung, Taiwan,
7Merck & Co., Inc.,, 8Merck & Co., Inc., , Kenilworth, USA
Bakgrund

Behandling av HCV-infekterade cirrospatienter kräver ofta ribavirin (RBV) och lång duration av behandlingen. I C-EDGE-studierna, var en 12-16 v behandling med grazoprevir 100 mg/elbasvir 50
mg (GZR/EBR) ¬+RBV mycket verksamt hos en blandad patientpopulation. En analys av effekt/säkerhet av GZR/EBR +RBV hos
patienter med kompenserad cirros i fas 2/3 GZR/EBR-programmet
utfördes.
Metod

Behandlingsnaiva (TN) och behandlingserfarna (TE) patienter
med kompenserad cirros erhöll GZR/EBR +RBV i 12 (TN) eller
12-18 veckor (TE) i 6 studier. Primärt effektmått var HCV RNA <
nedre gränsen för detekterbarhet 12 veckor efter avslutad behandling (SVR12).
Resultat

169 TN och 233 TE patienter med kompenserad cirros enrollerades (män 63%; medelålder 56 år; HIV co-infektion 10%; G1a 54%;
G1b 39%; G4 6%; G6 1%; trombocyter < 100.000/mm3, 27%).
Hos TE patienter hade 51% ej svarat alls på behandling med peginterferon+RBV (PR) och hos 15% hade behandling med proteashämmare+PR misslyckats. SVR12-resultat presenteras i tabellen.
Bland TN och TE patienter behandlade med GZR/EBR (utan

RBV) rapporterade 78,1%, 0,2% och 1,3% en ”adverse event” (AE),
en drog-relaterad AE respektive avslutade behandling pga en AE
(jämfört med 75,4%, 0,2% och 0,8% hos patienter utan cirros). Hemoglobinnedgång av grad 3 förekom hos 4% respektive 0% av patienter behandlade med respektive utan RBV (ingen patient hade
hemoglobinnedgång av grad 4). ALT>5 x övre normalgräns förekom under behandlingen hos <1% av patienterna.
Slutsats

Behandling med GZR/EBR i 12 v hos TN med cirros och hos
G1b-infekterade TE patienter visade hög effektivitet i fas 2/3-studierna. Hos G1a/4/6 patienter var 16/18 veckors behandlingsregim
med RBV mycket effektivt. GZR/EBR-regimer var generellt sett
vältolererade hos cirros-patienter.
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SAF klassifikation och mortalitet vid NAFLD
H. Hagström 1,*, P. Nasr 2, M. Ekstedt 2, S. Kechagias 2, P. Stål 1, P.
Bedossa 3, R. Hultcrantz 1

1Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, 2Universitetssjukhuset i Linköping, Linköping, Sverige, 3Patologiska enheten, L’Hopital Beaujon, Paris, Frankrike
Bakgrund

En ny klassifikation för den histologiska svårighetsgraden vid
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), förkortat SAF (för Steatos, Aktivitet, Fibros) har föreslagits. Vi utvärderade om denna
klassifikation kunde förutsäga mortalitet vid NAFLD.
Metod

Vi använde data från 139 väl karaktäriserade patienter med NAFLD. Alla patienter hade genomgått leverbiopsi. Dessa granskades
och klassificerades enligt SAF-systemet i grupperna mild, måttlig
respektive svår sjukdom. Data angående mortalitet hämtades från
dödsorsaksregistret. En multivariat Cox-regressionsmodell, justerat
för body mass index och förekomst av diabetes mellitus typ 2 användes för att beräkna skillnader i mortalitet.
Resultat

Vid studiens start hade 35 patienter mild respektive måttlig sjukdom, och 69 hade svår sjukdom. Under en uppföljningsperiod under i medel 26.3 år (standarddeviation ± 6.1, spridning 1.7-40.8 år)
avled 70 patienter, 11 i gruppen med mild (31%), 18 i gruppen med
måttlig (51%) och 41 i gruppen med svår sjukdom 59%). Jämfört
med patienter med mild sjukdom hade patienter med måttlig sjukdom inte en ökad risk för mortalitet (HR 1.80, 95%CI 0.85-3.82,
p=0.12). Patienter med svår sjukdom hade en signifikant ökad mortalitet jämfört mot patienter med mild sjukdom (HR 2.28, 95%CI
1.03-5.00, p=0.041). Om patienter med fibrosgrad 3 eller 4 exkluderades från modellen försvann signifikansen (HR 1.56, 95%CI 0.663.70, p=0.32).
Slutsats

Svår sjukdomsbild enligt den nya SAF klassifikationen är associerat
med en ökad dödlighet vid NAFLD. Detta beror till största delen
på att patienter med höga fibrosstadier inkluderas i denna grupp.
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Faktorer som påverkar patienters upplevelse av smärta i samband
med koloskopi
J. Ryhlander 1,*, G. Ringström 1, A. Pischel 1, M. Simren 2, P.-O. Stotzer 1, S. Jakobsson 3

1GEA, Sahlgrenska universitetssjukhuset, 2Institute of medicine, 3Institutionen för Vårdvetenskap och hälsa, SAHLGRENSKA ACADEMY, Göteborg, Sverige
Bakgrund

Koloskopi anses av många patienter vara en påfrestande undersökning. Olika faktorer kan påverka hur smärtsam en undersökning
upplevs. Smärtupplevelse är subjektiv vilket innebär svårigheter att
ge adekvat smärtlindring utifrån den enskilde patientens behov.
Studien syftar till att undersöka hur utvalda faktorer kan påverka
smärtupplevelsen i samband med koloskopi.
Metod

Patienter (≥18 år) som skall genomgå poliklinisk koloskopi oavsett
indikation har genom konsekutiv inkludering tillfrågats och inklu-

derats (n=862). Inför undersökningen besvarades frågor gällande
sociodemografiska data, intensitet av och anledning till oro. Efter
avslutad undersökning registrerade patienten sin smärtupplevelse.
Doser av givna läkemedel dokumenterades i journalen.
Resultat

Data från 815 patienter har samlats in (n=426,kvinnor). Smärtlindrande och sederande läkemedel gavs till 91 % av patienterna. Två
tredjedelar angav lite eller ingen smärta (n=522, 65%). En subgrupp
(n=118, 15%) var dock inte adekvat smärtlindrande och rapporterade
mycket, väldigt mycket eller extremt mycket smärta, figur 1. Nästan
hälften av dessa utgjordes av patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)(n=50, 42 %). En stor andel patienter kände oro inför undersökningen, (n=460, 57 %), dessa skattade smärtintensitet
högre än de som inte angav någon oro inför undersökningen figur
2 (p< 0,001). Risken för en smärtsam undersökning var den vanligaste anledningen till oro inför koloskopin (n=23, 5%). Patienter
i åldersgruppen 18-29 år(n=102, 25%) rapporterade mer smärta än
övriga (p< 0,001). Kvinnor registrerar högre smärtintensitet än män
(p< 0,001). De 112 kvinnor som genomgått gynekologisk operation rapporterade svårare smärta än övriga (p=0.01). Personer med
undervikt (BMI <18,5) och personer med övervikt (BMI 25-29,9)
upplevde mer smärta jämfört med normalviktiga (BMI 18,5 -24,9)
(p=0,01). Det sågs ingen signifikant skillnad mellan normalviktiga
och personer med fetma (BMI>30).
Slutsats

Adekvat smärtbedömning och analys med hänsyn till faktorer som
ålder, kön, indikation, BMI, tidigare gynekologisk operation bör
göras inför koloskopi. Målsättningen bör vara individanpassad läkemedelsdosering framför standardosering, där optimerad smärtlindring förefaller vara särskilt viktig för vissa patientgrupper. Det
förefaller indicerat att påbörja interventionsstudier gällande smärtbedömningsinstrument samt farmakologisk och icke farmakologisk smärtlindring vid koloskopi.
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102

European Colonoscopy Quality Investigation (ECQI) grupp: Nytt
praktiskt utvärderingsverktyg för en förbättrad koloskopistandard
J. Riemann 1, I. Demedts 2, A. Agrawal 3, R. Jover 4, A. Ono 5, P. Amaro 6,
E. Toth 7,*, P. Eisendrath 8, A. Naidoo 9 and European Colonoscopy
Quality Investigation (ECQI) Group

1Klinikum Ludwigshafen, Ludwigshafen, Tyskland, 2UZ Leuven, Leuven, Belgien, 3Doncaster Royal Infirmary, Doncaster, Storbritannien,
4Hospital General Universitario de Alicante, Alicante, 5Virgen de la
Arrixaca University Hospital, Murcia, 6Coimbra University Hospital,
Coimbra, Spanien, 7Gastrokliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö, Sverige, 8Erasme Hospital, Universite´ Libre de Bruxelles, Brussels, Belgien, 9Norgine Limited, Uxbridge, Storbritannien
Bakgrund

Kolorektal cancer är en vanlig orsak till morbiditet och mortalitet i
hela världen. Koloskopi är förstahandsmetod för både diagnos och
screening. Många länder har infört screeningprogram som möjliggör tidig upptäckt av precancerösa polyper. I ett dokument från
European Society of Gastrointestinal Endoscopy belystes viktiga
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kvalitetsindikatorer i koloskopi med slutsatsen att framgång för
screeningprogram är relaterad till en tillgänglig och patientcentrerad koloskopiservice med hög kvalitet.
Metod

Syftet med denna studie var att undersöka kvaliteten vid olika koloskopienheter i Europa. European Colonoscopy Quality Investigation (ECQI) grupp bestående av ledande endoskopister från 10
europeiska kliniker har utvecklat ett praktiskt verktyg baserat på
on-line frågeformulär för att möjliggöra granskning av nuvarande
kliniska praxis med syfte att bedöma om kvalitetsnormerna uppnås
och att identifiera, testa samt implementera praktiska arbetssätt för
förbättrad koloskopikvalitet.
Resultat

Vid ett konstituerande möte 2013 utvecklade ECQI Gruppen ett
frågeformulär för klinisk koloskopipraxis och formulären validerades i september 2014. On-line frågeformulär lanserades vid endoskopienheter i 8 europeiska länder. 313 patientbesök registreras
på det ursprungliga frågeformuläret under en vecka. Följande data
registrerades: demografiska data, koloskopistens specialitet och
erfarenhet, enhetens rutiner kring tillgängliga utrustning, patientinformation, rapportering, bilddokumentation, tarmrengöring
(metod och resultat), koloskopisk fynd och uppföljningsrutiner.
Översyn av fas 1-versionen resulterade i en förfining av verktyget
för att skapa en uppdaterad version innehållande tre separata delar
i frågeformulären: Individuell koloskopist, endoskopienhet och patientnivå frågeformulär.
Slutsats

Skapandet av ECQI gruppen har resulterat i framtagandet av ett
validerat on-line verktyg för granskning av koloskopikvaliteten hos
individuell koloskopist, på endoskopienheter och på nationell nivå.
Detta verktyg kommer att testas i en större europeisk studie. Utbudet av erfarenheter och geografisk spridning av deltagarna möjliggör inte bara kvalitetsbedömning utan också en jämförelse av
koloskopipraxis mellan olika enheter och länder. Projektets långsiktiga mål är att höja kvaliteten på koloskopiverksamheten i hela
Europa.
Referenser

1.

Nishihara R, Wu K, Lochhead P et al. N Engl J Med 2013;
369:1095–105. 2. Rembacken B, Hassan C, Riemann JF et al.
Endoscopy 2012 Oct;44(10):957–68.
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Bakgrund

Trots att flera studier tyder på att det diagnostiska utbytet vid tunntarmskapselendoskopi (TKE) ökar hos äldre patienter tyder de senaste uppgifterna på att patienter ≤ 50 år löper större risk för svår
patologi i tunntarmen. Syftet var att undersöka (a) det diagnostiska
utbytet av TKE i en stor kohort av unga patienter med järnbristanemi och (b) faktorer som är associerade med neoplastisk patologi
i denna patientgrupp.
Metod

Retrospektiv multicenterstudie med patienter i följd ≤50 år som
genomgår TKE på grund av järnbristanemi mellan januari 2010
och januari 2015 på 19 centrar i 12 olika länder med hög volym
(> 100 TKE/år). Exklusionskriterier var pågående eller tidigare
GI blödning, känd komorbiditet i samband med järnbristanemi
t.ex. inflammatorisk tarmsjukdom och celiaki. Följande uppgifter registrerades: ålder, kön, indikation för TKE, laboratorie- och
bilddiagnostiska undersökningar före TKE, biopsi och/eller celiaki serologi, läkemedel (NSAID, trombocytaggregationshämmare,
warfarin/heparin), fynd vid TKE och den definitiva diagnosen. Kliniska fynd analyserades med multivariat logistisk regressionsanalys
där de starkaste prediktorer valdes.
Resultat

389 patienter från 19 centra (262 kvinnor/127 män), medelålder 39,4
± 9,3 år) samlades initialt. 169 patienter (43,4%) uteslöts från vidare
analys eftersom kliniskt relevanta uppgifter saknades dvs. resultat
från övre och nedre GI endoskopi, information om Hb/MCV vid
diagnos/remiss, gynekologisk undersökning, negativ celiaki serologi och/eller negativa biopsier för celiaki. 220 patienter ingick i den
slutliga analysen. Patienterna grupperades enligt definitiv diagnos i
följande grupper: neoplastisk patologi (11/220, 5,0%); icke-neoplastiska trots kliniskt signifikanta fynd (60/220, 27,3%); normala eller
icke-kliniskt signifikanta fynd (149/220; 67,7%). Med multivariat
analys var MCV associerad med förekomsten av neoplastisk patologi (OR: 0,96 95% CI: 0,93 till 0,99; p = 0,033), dvs oddsen för neoplastisk tunntarmpatologi ökade med 4% för varje enhet av MCV
minskning. Svag evidens fanns för sambandet mellan användning
av trombocytaggregationshämmare och risken för tunntarmstumörer (OR: 5,83; 95% CI: 1,0 till 34,0; p = 0,05).
Slutsats

Hos patienter ≤ 50 år med järnbristanemi är det totala diagnostiska
utbytet av TKE 32,3% (för kliniskt signifikanta fynd); ca 5% diagnostiseras med tunntarmsmalignitet. I denna grupp, låg MCV eller
intag av trombocytaggregationshämmare har en ökad frekvens för
kliniskt signifikanta tunntarmstumörer.

Kapselendoskopi hos yngre patienter med järnbristanemi
E. Rondonotti 1, D. Young 2, A. Gianna 3, A. Nemeth 4, G. Wurm Johansson 4, E. Toth 4,*, A. Koulaouzidis 2 and Capsule Endoscopy in
Young IDA Patients research group

1Gastroenterology Unit, Ospedale Valduce, Como, Italien, 2Endoscopy
Unit, The Royal Infirmary of Edinburgh, Edinburgh, Storbritannien, 3Faculty of Economics & Management, Open University of Cyprus, Nicosia,
Cypern, 4Gastrokliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö, Sverige
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Kapselenteroskopi vid utredning av känd och misstänkt Crohns
sjukdom hos barn
A. Nemeth 1, G. Wurm Johansson 1, H. Thorlacius 2, D. Agardh 3, E.
Toth 1,*

1Gastrokliniken, 2Kirurgkliniken, 3Barn- och Ungdomscentrum, Skånes Universitetssjukhus, Malmö, Sverige
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Bakgrund

Tunntarmen är svårundersökt och dess åtkomlighet begränsad med
konventionell endoskopi. Kapselenteroskopi är en non-invasiv metod som möjliggör visualisering av hela tunntarmen vid misstänkt
och känd Crohns sjukdom och har ett högt diagnostiskt värde hos
vuxna. Få studier är emellertid gjorda på större barnmaterial. Syftet
med denna retrospektiva studie var att sammanställa kapselenteroskopins diagnostiska värde, terapieffekt och genomförbarhet vid
utredning av Crohns sjukdom hos barn.
Metod

Kapselundersökningar utfördes med 8-12 timmars registrering utan
tarmförberedelse och med fasta över natten på Endoskopimottagningen, SUS i Malmö. Totalt inkluderades 180 kapselundersökningar konsekutivt utförda mellan oktober 2003 till december 2014
på 99 pojkar och 81 flickor med en medianålder 13 år (3-17 år).
Indikation var misstänkt 125/180 (69 %) och känd Crohns sjukdom
55/180 (31 %).
Resultat

Totalt 26/180 (14 %) kapslar har placerats i duodenum med gastroskop. Patency testkapslar före kapselenteroskopi användes i 47(26
%) fall. 30/180(17 %) undersökningar var inkompletta, kapseln
nådde inte till cekum under inspelningstiden. Hos 71/180 (40 %)
påvisades slemhinneförändringar som vid Crohns sjukdom, 17/180
(9 %) visade minimala förändringar som inte var diagnostiska för
Crohns sjukdom och 92/180 (51 %) uppvisades en normal tunntarmslemhinna. Terapiändring rekommenderades i 53/180 (29%)
fall på grund av kapselenteroskopins resultat. Kapselretention inträffade i ett fall (0,6 %).

cancerregistret, dödsorsaksregistret och förskrivarregistret, det senare med data från 2005. Koder för komplikationer kopplade till
koloskopi - blödning, perforation och död inom 30 dagar - inhämtades. Alla koder för dödsorsak för död inom 30 dagar beaktades.
Statistisk analys gjordes med multivariat Poissonregression. Medicinering med ASA och Waran analyserades för blödningsrisk i en
separat analys för åren 2006-13.
Resultat

I analyserna ingår 628 018 koloskopier på 440 896 individer (45
% män). Medianåldern var 60 (18-105) år. Polypectomi var utförd
i 77 711 fall. Blödning fanns som diagnos I 0,19 % av fallen (0,56
% vid polypectomy jämfört med 0,14 % vid diagnostisk undersökning). Perforationsfrekvensen var 0,12 % (0,56 % vid polypectomi
och 0,10 % utan). Ålder var en stark riskfaktor för komplikation,
liksom kön och komorbiditet. Död inom 30 dagar sågs i 0,88 %;
av dessa hade 51 % en cancerdiagnos, talande för att koloskopi görs
på patienter med avancerad sjukdom. Sju individer hade endoskopi som orsak till död. Vid blödning var 30-dagarsmortaliteten 4,8
% och vid perforation 5,5 % - att jämföra med 0,72 % utan dessa
diagnoser. I data från 2006-13 var Waran- och ASA-medicinering
signifikanta riskfaktorer för blödning.
Slutsats

Frekvensen allvarliga komplikationer var något högre än förväntad.
I riskgrupper, dvs äldre patienter med komorbiditet, bör man nog
väga nyttan mot riskerna med koloskopi. Studien indikerar också att mortaliteten vid komplikationer kan vara underrapporterad
som associerad med koloskopi. Resultaten kan också indikera att
det finns en potential för kvalitetsförbättring av koloskopi i Sverige.

Slutsats

Kapselenteroskopi är en säker och kliniskt värdefull undersökningsmetod och kan rekommenderas vid utredning av misstänkt
och känd Crohns sjukdom hos barn över 3 år.
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Patientupplevelser vid koloskopiundersökning - En intervjustudie
C. Wallenkampf 1,*, O. Dahl 2

Är risken för allvarliga komplikationer vid koloskopi underrapporterad: resultat från en populationsbaserad studie i Sverige

1Endoskopienheten K51, Gastrocentrum Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, 2Gastrocentrum, Gastrocentrum karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige

A. Forsberg 1 2,*, U. Hammar 3, A. Ekbom 4, R. Hultcrantz 1 5

Bakgrund

1SCREESCO Svenska Tarmcancerstudien, Karolinska Universitetssjukhuset, 2Endoskopicentrum, Capio St Görans sjukhus, 3Avd Biostatistik, Inst för Miljömedicin, 4Inst Medicin Solna, 5Inst Medicin
Huddinge, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
Bakgrund

Koloskopi är ett viktigt instrument för såväl screening, diagnostik
som terapi av tjocktarmen. Om än betraktad som en ofarlig undersökning, så förekommer allvarliga komplikationer – blödning, perforation och död. I detta totalpopulations-material studeras frekvensen allvarliga komplikationer och faktorer som påverkar denna.
Metod

Studien omfattar alla svenska individer >18 år som gjort minst ett
koloskopiundersökning under åren 2001-13. Data är hämtade från
patientregistret för öppen- och slutenvård och är sedan kopplat till
gastrokuriren 2 · 2016

För de flesta patienter är koloskopiundersökning en relativt snabb
och smärtfri undersökning medan den för många andra kan vara
långdragen, smärtsam och påfrestande. Vår högspecialiserade sjukvård idag med avancerade undersökningsmetoder kräver hög kompetens för att kunna ge god och säker vård. Patienter som kommer
för koloskopi är många gånger oroliga samt allmänpåverkade av
krävande förberedelser med tarmrengöringsmedel. Vid koloskopiundersökning ställs det höga krav på hela teamet för att skapa
en trygg och förtroendegivande vårdrelation på kort tid och utföra
avancerade omvårdnadshandlingar. Idag saknas vedertagen och systematisk metod för att utvärdera koloskopin, till exempel via frågeformulär. Litteraturen ger en begränsad kunskap om hur patienter
upplever koloskopiundersökning och patientupplevd kvalitet vid
undersökningen är dåligt dokumentaerad. Syftet var att beskriva
hur patienter upplever koloskopiundersökning.
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Metod

Metoden utgjordes av kvalitativ design med fenomenologiskt perspektiv där 12 patienter som genomgått koloskopiundersökning
djupintervjuades. Analysen utfördes med hjälp av innehållsanalys.
Resultat: Patienter som genomgår koloskopiundersökning behöver
hantera flera olika känslor så som smärta, obehag, intrång i integritet men också rädsla för undersökningsfynd. I resultatet framkom
tre huvudkategorier med beskrivningar om lidande och utsatthet
vid undersökningen men också hur en personcentrerad omvårdnad
ger trygghet och hjälper patienter att hantera situationen.
Slutsats

De flesta patienter upplevde undersökning och förberedelser påfrestande. Omvårdnad har en mycket stor betydelse för hur patienterna upplever och tar sig igenom undersökningen. Bemötande,
information och kommunikation är förutsättningar för att patienterna kan delta aktivt i undersökningen. För ett optimalt omhändertagandet av dessa patienter behövs det en välutbildad skopist,
ett samarbetande team där patient ingår och där omvårdnadsåtgärder och bemötande är centrala för att bära patienten genom undersökningen.
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71% av patienterna hade inga fynd som kunde hänföras till KK (divertiklar, polyper, telangiektasier) medan 19% (81 patienter) hade
fynd förenliga med KK: mukosalt ödem/nodularitet 65, lacerationer /ulcerationer 10, ”cat-scratch”-lesioner, ärrbildning 3. Något
samband mellan dessa fynd och kön (p=0,458), ålder (p=0,756),
typ av laxering (p=1,0), endoskopistens erfarenhet (p=0,812), sedering (p=0,53) eller premedicinering med butylbromide/glucagon
(p=0,568) inte kunde påvisas.
Slutsats

En inte obetydlig andel av patienterna (19%) hade endoskopiska
fynd förenliga med KK. Dessa fynd var dock inte associerade med
demografiska faktorer eller undersökningsprocedur.
Referenser: 1. Koulaouzidis A and Saeed AA. Distinct colonoscopy
findings of microscopic colitis: not so microscopicafter all? World
J Gastroenterol 2011; 17: 4157-4165. 2. Suzuki et al. Usefulness of
colonoscopic examination with indigo carmine in diagnosing microscopic colitis. Endoscopy2011; 43: 1100-1104.
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ERC med ballongenteroskop – ett behandlingsalternativ vid gallvägssjukdom hos patienter med kirurgisk förändrad anatomi

Makroskopiska fynd vid kollagen kolit

P.-O. Stotzer 1,*

A. Koulaouzidis 1, A. Nemeth 2, K. Sjöberg 2, M. McNeill 3, A. Giannakou 4, R. Qureshia 5, L. Bartzis 1, G. Wurm Johansson 2,*, A. Lucendo 6,
P. Fineron 3, K. C. Trimble 1, A. Saeed 5, J. N. Plevris 1, E. Toth 2

1

1Endoscopy Unit, The Royal Infirmary of Edinburgh, Edinburgh, Storbritannien, 2Gastrokliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö, Sverige, 3Pathology Department, Western General Hospital, Edinburgh,
Storbritannien, 4Faculty of Economics & Management, Open University of Cyprus, Nicosia, Cypern, 5Gastroenterology Department, Queen
Elizabeth Hospital, Gateshead, Storbritannien, 6Gastroenterology Department, Hospital General de Tomelloso, Tomelloso, Spanien
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Sektionen för medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige

Bakgrund

Handläggning av gallvägssjukdomar hos patienter med förändrad
anatomi efter kirurgi är ett växande problem. ERC utförd med
ballongenteroskop har beskrivits som ett sätt att handlägga dessa
patienter.Syftet med detta arbete var att utvärdera vår erfarenhet av
ERC utförd med ballongenteroskop hos patienter med kirurgiskt
förändrad anatomi i övre mag-tarmkanalen.
Metod

Bakgrund

Mikroskopisk kolit (MK) innefattar tillstånden kollagen (KK) och
lymfocytär kolit (LK). Även om diagnosen ställs på histologiska
kriterier så kan man vid endoskopisk undersökning ibland påvisa
förändringar såsom ändrat vaskulärt mönster, nodularitet i mukosan och defekter/lacerationer som bedöms vara karakteristiska för
MK och då speciellt KK. Syftet med denna studie var att bedöma
förekomsten och typen av endoskopiska fynd hos patienter med
KK.
Metod

Registret vid patologen användes för identifiering av KK-patienter
mellan maj 2008 och augusti 2013. Endoskopiska och histologiska
fynd registrerades: tidpunkt, sedering, laxering (typ och effekt) och
endoskopistens bedömning. Fischers exakta test, chi2, och oparat
T-test användes för jämförelser.
Resultat

Totalt 416 KK-patienter kunde identifieras (320 kvinnor, 96 män,
medelålder 67+/-12 år). Undersökningarna genomfördes av specialister/blivande specialister i 80% och skoperande sköterskor i 20%.
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ERC utfördes med dubbelballongenteroskop. Instrumenten har
frontoptik och en arbetskanal som är 2,8 eller 3,2 mm. Tillbehör
från olika tillverkare användes. Alla undersökningar gjordes av
samma endoskopist.
Resultat

Fyrtioåtta undersökningar gjordes på 37 patienter varav 18 kvinnor.
Medelåldern var 49 år, intervall 17-79. Indikationer för ERC var:
gallvägsstriktur (n=14), konkrement (n=13), primär skleroserande
kolangit (n=8), stentborttagning (n=2), postoperativt galläckage (n=2) och tumörresektion (n=1) Orsak till förändrad anatomi:
Levertransplantation (n=19), gastric by-pass (n=6), Whipples operation (n=4), Billroth II (n=4) och rekonstruktion efter kirurgisk
komplikation (n=4). Tjugofyra patienter hade en hepaticojejunostomi och tretton hade en intakt papill. Mediantid per undersökning
var 82 minuter. Trettioen undersökningar gjordes i intubationsnarkos och 17 gjordes i sedering. Andelen lyckade undersökningar totalt var 35/48 (73 %) och per patient 30/37 (81 %). Fem patienter
hade gallvägar utan patologi, två av dessa hade gjort en inkonklusiv
magnetröntgen och tre hade en falskt positiv magnetröntgen. Tre
patienter fick komplikationer: en perforation av tunntarmen, en
gastrokuriren 2 · 2016
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loskopi mellan nov 2007 - december 2015. 87 patienter (medianålder 56 år, range 15-89; män/kvinnor 25/62) som genomgick kapselkoloskopi inkluderades i studien. Standard utrustning (Given
Imaging/Covidien) med PillCam kolonkapsel (11x32 mm), utrustad med två kameror användes. Patienterna fick standardlaxering
med polyethylen glykol (2 liter dagen före undersökningen och 1
liter på undersökningsmorgonen). Laxeringen kompletterades med
phosphosoda 45 ml x1 eller 2, tabl domperidone (20 mg) samt supp
bisacodyl vb för att påskynda kapselns passage genomtunntarmen
och maximera visualiseringen av kolon.
Resultat

Indikation för undersökning var tidigare inkomplett/ej genomförbar koloskopi hos 39 (45%), polypkontroll/hereditet för koloncancer hos 13 (15%), känd/misstänkt IBD med kolonutbredning hos
23 (26%), övriga 12 (14%) patienter. 66 av 87 patienter (76%) hade
en fullständig kolonundersökning (mediantransittid i kolon var
257 min (3-895 min). Kolonslemhinnan kunde inte bedömas hos
3 patienter. Vanligaste fynd i kolon var divertiklar 25 (29%), polyper 18 (21%), tecken på inflammation 12 (14%) och cancer en (1%).
Normalfynd noterades hos 31 (35%) patienter. Hos 8 (9%) patienter noterades patologi i tunntarmen (ulcerationer, striktur, angiodysplasi och tumör). Alla patienter tolererade både laxeringen och
kapselendoskopin utan signifikanta besvär. Hos två patienter med
betydande patologi (ulcererad tunntarmsstriktur och koloncancer)
noterades en tillfällig och icke terapikrävande kapselretention.
mild pankreatit och en fick övergående buksmärtor efter undersökningen.
Slutsats

Ballongassisterad ERC är en användbar metod för att handlägga
gallvägspatologi hos patienter med postoperativt förändrad anatomi i övre magtarmkanalen.
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Utvärdering av kapselendoskopi för utredning av kolonsjukdomar
E. Toth 1,*, A. Nemeth 1, G. Wurm Johansson 1, A. Koulaouzidis 2, H.
Thorlacius 3

1Gastrokliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö, Sverige, 2Endoscopy Unit, The Royal Infirmary of Edinburgh, Edinburgh, Storbritannien, 3Kirurgkliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö, Sverige

Slutsats

Kapselendoskopi av kolon är en effektiv, smärtfri och enkel undersökningsmetod.
Tekniken kan komplettera och i vissa fall ersätta
	
  
konventionell koloskopi.
Referenser

1.
2.

Spada C. et al. Second-generation PillCam® Colon Capsule Compared with Colonoscopy. Gastrointest Endosc 2011;
74:581-9.
Spada C. et al. Colon capsule endoscopy: ESGE Guideline.
Endoscopy, 2012; 44: 527–536
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Implementering och utvärdering av ”Checklista för säker och personcentrerad endoskopi” – ett års erfarenheter av en ny arbetsrutin
på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
H. Dubois 1 2,*, P. Thelin Schmidt 1 2, J. Creutzfeldt 2, M. Bergenmar 3

Bakgrund

Koloskopi är standardmetod för utredning av misstänkta förändringar i kolon. Videokapselendoskopi med en trådlös teknologi har
varit tillgängligt för tunntarmsundersökningar sedan 2001 och för
kolonutredning sedan 2006. Tekniken har etablerats som rutin för
tunntarmsutredning men kunskaperna om klinisk användning av
kapselkoloskopi är begränsad. Kapselkoloskopi introducerades i
Sverige vid endoskopienheten i Malmö 2007. Målsättningen med
den här studien var att redovisa våra kliniska erfarenheter med kapselkoloskopi på ett större material.
Metod

Databasen kontrollerades för alla undersökningar med kapselkogastrokuriren 2 · 2016

1Endoskopisektionen, Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, 2Centrum för avancerad medicinsk simulering och träning
(CAMST), Karolinska Universitetssjukhuset, 3Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Sverige
Bakgrund

WHO:s checklista för säkerhet vid operationer används världen
över. Evidens finns för ökad patientsäkerhet och förbättrad teamkommunikation. Inom endoskopisk verksamhet på Karolinska
Universitetssjukhuset fanns inte någon motsvarande säkerhetsrutin. Vi uppmärksammade bl.a. en bristande id-kontroll av patienter bland läkare, vilket bedömdes som en potentiell risk. Någon
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rutin för att inkludera patienter som en aktiv part fanns inte heller.
Därför utarbetades och infördes en helt ny checklista för säkerhet
och personcentrering på Endoskopienheten under 2015. Målet var
ökad patientsäkerhet, patientdelaktighet och förbättrat teamarbete.
Metod: Den nya rutinen introducerades under våren 2015 genom
halvdagskurser med föreläsning, instruktionsfilm och multiprofessionell scenariobaserad teamträning. Projektet har drivits inom
arbetsgruppen och diskussioner kring checklistan har under årets
gång varit levande. Projektet utvärderades genom frågeformulär till
personal och patienter och genom observationer på endoskopirummen.
Resultat

Vid en 4-månadersuppföljning gjorde majoriteten av endoskopiteamen en gemensam och korrekt id-kontroll av patienterna, till
skillnad från före projektet då bara sjuksköterskorna gjorde detta. Checklistan användes i majoriteten av undersökningarna och
checklistans sammanfattning var helt komplett i omkring hälften.
Patientenkäterna visade att patientnöjdheten var oförändrat mycket hög. I personalenkäterna framkom att personalen upplevde att
teamarbetet mellan läkare och sjuksköterskor hade förbättrats,
samt att patienternas delaktighet i högre utsträckning ansågs viktig.
Slutsats: Efter ett års arbete med checklistan är vår uppfattning att
projektet har medfört nytta för patientdelaktighet och patientsäkerhet genom säkrare id-rutiner och bättre teamarbete. Resultaten
visar att det, trots betydande satsning på utbildning, finns utrymme för förbättring. Kritiska röster i debatten kring checklistor
menar att det finns fallgropar, t.ex. otillräcklig uppföljning. Vi tror
att ett förändringsarbete kräver ett långvarigt engagemang både på
individnivå och ledningsnivå. Vår uppfattning delas av kollegor i
Storbritannien som har infört en liknande checklista. Vi fortsätter med utbildningssatsningar, t.ex. vid gemensamma kursdagar.
Patientenkätresultaten var förväntade. Då ”före”-mätningen visade
på mycket nöjda patienter var förbättringsutrymmet nästintill obefintligt. Det är glädjande att se att personalens uppfattning kring
teamarbete och patientdelaktighet har förbättrats.

Funktionella
mag-tarmsjukdomar
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tid också SmartPill® (WMC) undersökning. En nylig publikation
beskriver utfall av WMC hos friska (Wang, APT 2015). Syftet med
denna studie var att jämföra överensstämmelsen i OATT uppmätt
med WMC respektive ROM samt att beskriva segmentell transittid
mätt med WMC hos patienter med funktionell tarmsjukdom.
Metod

Vi erbjöd prospektivt patienter med FC samt IBS (Rome III kriterier) att genomgå undersökning med både ROM samt WMC.
Undersökningarna genomfördes parallellt där WMC startades dag
1, samt ROM dag 2. Läkemedel som påverkar passagetid stoppades
enligt kliniskt rutin före och under undersökningen. Kapseln som
används vid WMC sväljs med lite vatten efter intag av en för metoden standardiserad energikaka. Normalt matintag tillåts sedan sex
timmar efter undersökningens start. Mätdata från kapseln skickas
trådlöst till en minnesenhet vilken även indikerar när kapseln lämnat kroppen. Dag 2 - 6 intogs tio röntgentäta markörer dagligen,
dag 7 delades dagsdosen i fem markörer kl 8, samt fem markörer
kl 20 för att kunna detektera snabb OATT. Röntgengenomlysning
för kontroll av antalet kvarvarande markörer skedde på morgonen
dag 8.
Resultat

1Mag-tarmlab, Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Göteborg, Sverige

Vi inkluderade 41 patienter i studien (34 kvinnor), medianålder 39
(range 17-69) år. Diagnosfördelningen var IBS 31 st (förstoppning
19, diarré 9, växlande tarmvana 3), samt FC 10 st. Samtliga startade
WMC undersökning, en avstod undersökning med ROM. Fyra
avbröt WMC undersökningen innan kapseln passerat kolon, samtliga dessa hade långsam tarmpassage mätt med ROM. En patient
följde inte instruktionerna för någondera undersökningen och uteslöts från analys. Segmentell transit mätt med WMC presenteras i
Tabell 1. Det förelåg en signifikant korrelation mellan OATT mätt
med WMC och ROM hos de 35 som slutförde båda undersökningarna (Spearman`s rho 0,62, p<0,0001) och överensstämmelse mellan undersökningsutfallets klassifikation (snabb – normal – långsam) var identisk hos 36 av 39 (κ=0,84, p<0,0001).

Bakgrund

Slutsats

PT-301

Hög överensstämmelse i oroanal transittid mätt med SmartPill®
och röntgentäta markörer vid funktionell tarmsjukdom
K. Engstrand 1,*, P. Jerlstad 1, A. Lidén 1, G. Näslin 1, G. Ringström 1,
M. Simrén 1, H. Törnblom 1

Vid utredning av funktionell tarmsjukdom ingår ibland mätning av
oroanal transittid (OATT), framförallt vid förstoppning (FC), men
även vid irritabel tarm (IBS). Vi använder en lokalt väl validerad
metod med röntgentäta markörer (Sadik, SJG 2003) och sedan en
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Oroanal transittid mätt med WMC och ROM vid funktionell
tarmsjukdom har hög överensstämmelse och identifierar i mycket hög utsträckning samma patienter med normal eller avvikande
OATT.
gastrokuriren 2 · 2016
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Patientnöjdhet med vård för IBS korrelerar med behandlande läkares trygghet i att hantera patientgruppen: En preliminär rapport
P. Lindfors 1,*, G. Fuentes 2, A. Lindfors 2, M. Simrén 1, H. Törnblom 1,
B. Ljótsson 3

1Mag-tarm lab, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, 2Sjöstadsdoktorn, 3Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för
psykologi, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
Bakgrund

Graden av nöjdhet med given vård har visat sig vara ett viktigt,
patient-centrerat mått på vårdkvalitet (Van Campen et al 1995).
Ett specifikt frågeformulär som mäter patientnöjdhet med vård för
IBS har utvecklats och validerats (IBS-SAT; Dorn et al 2011). Det
finns tidigare inga studier som undersöker sambandet mellan patientnöjdhet med vård för IBS och behandlande läkares trygghet i
att hantera diagnosgruppen. Vi har utvecklat en skala som mäter
behandlande läkares trygghet i att hantera IBS. Vår hypotes var
att patientnöjdheten ökar med behandlande läkares trygghet i att
hantera IBS.
Metod

Studiepopulationen bestod av alla patienter som konsulterat läkare
för IBS vid en av två vårdcentraler (VC) i Stockholm mellan dec
2011 och dec 2014. Alla patienter över 18 år som erhållit diagnosen
IBS (ICD-10 K58:0 och K 58:9) identifierades och tillsändes frågeformuläret IBS-SAT. De behandlande läkarna fyllde i en femgradig
skala som mäter läkarens trygghet i att hantera patienter med IBS
gällande att: 1/generellt hantera patienter med IBS 2/fastställa diagnosen 3/ ge livsstilsråd 4/ge medicinsk behandling 5/tidigt kommunicera diagnosen med patienten. Skalstegen angavs från 1 (stämmer
inte alls) till 5 (stämmer fullständigt). Den totala poängen varierar
mellan 5-25 poäng där hög poäng indikerar stor trygghet i att hantera patientgruppen.

Resultat

Vi identifierade 125 patienter som fått diagnosen IBS i samband
med besök på vårdcentralerna under perioden (59 på VC A, 66
på VC B). Patienter erhöll IBS-SAT och 42 patienter returnerade
ifyllda formulär (16 på VC A, 26 på VC B): medelålder 47,2 år,
31 kvinnor. Medelvärdet på patientnöjdheten mätt med IBS-SAT
var 118,0(SD=28,3). Patienterna hade konsulterat en av de 12 läkare
(VC A=8, VC B = 4; 8 kvinnor) som fyllt i frågeformuläret gällande
läkarens trygghet i att hantera IBS-patienter. Medelvärdet på läkarens trygghet var 19,1 (SD=4,1). Vi fann en signifikant korrelation
mellan läkarnas trygghet i att hantera patienter med IBS och patientnöjdheten med vård för diagnosen (r=.67, p=0,17, se figur 1)
Slutsats

I denna studie fann vi en signifikant korrelation mellan behandlande läkares trygghet i att hantera patienter med IBS och grad
av patientnöjdhet för vård vid IBS inom primärvården. Patientnöjdhet är ett viktigt, patient-centrerat mått på vårdkvalitet. Att
öka kunskap och trygghet hos läkare som hanterar patienter med
IBS är således en viktig faktor i strävan att öka vårdkvaliteten för
patientgruppen.
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Ökade fekala nivåer av graniner hos patienter med IBS: Koppling
till intestinal inflammation och symtom?
J. Sundin 1,*, S. Bennet 1, M. Stridsberg 2, H. Törnblom 1, L. Öhman 1,
M. Simren 3

1Avd för invärtesmedicin och klinisk nutrition, Göteborgs Universitet,
Göteborg, 2Institutionen för klinisk kemi, Uppsala Universitet, Uppsala, 3Avd för invärtesmedicin och klinisk nutrition, Göteborgs universitet, Göteborgs, Sverige
Bakgrund

Vi har tidigare visat att patienter med Irritable Bowel Syndrome
(IBS) har förhöjda nivåer av chromograniner (Cg) och secretograniner (Sg) i feces (1). Orsaken till, och betydelsen av ökade feces-nivåer av graniner vid IBS är ännu oklart. Målsättningen med denna
studie var därför att fastställa granin-nivåerna i feces samt eventuell
koppling till inflammation och symtom hos IBS patienter.
Metod

CgA, CgB, SgII, SgIII och kalprotektin i feces hos IBS-patienter (n
= 143) och friska försökspersoner (n = 43) analyserades med ELISA.
mRNA uttryck av IL-8, IL-10, TNF och FOXP3 i biopsier från sigmoideum mättes med qRT-PCR. IBS-symtom och psykisk ohälsa
mättes med Gastrointestinal Symptom Rating Scale (GSRS-IBS)
respektive Hospital Anxiety and Depression Scale” (HADs).
Resultat

IBS-patienter uppvisade högre nivåer av CgA, SgII och SgIII än
friska försökspersoner (Figur 1). Vi kunde inte påvisa någon signifikant korrelation mellan kalprotektin eller mukosalt cytokinuttryck
(IL-10, Il-8 och TNF) och CgA, CgB, SgII eller SgIII. Svårighetsgrad av IBS-symtom (GSRS-IBS) korrelerade med CgB (r = 0.22)
och psykologiska symtom (HADs) med CgA (r = 0,24) och CgB (r
= 0,34, alla p <0,05).
gastrokuriren 2 · 2016
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Slutsats

Denna studie bekräftar våra tidigare fynd att IBS patienter har
högre CgA-, SgII- och SgIII-nivåer i avföring jämfört med friska
försökspersoner. Däremot sågs ingen koppling mellan fekala graninnivåer och mukosala inflammationsmarkörer. Mekanismer bakom kopplingen mellan granin-nivåer och symtom vid IBS är oklar.
Referenser: 1. Öhman L, Stridsberg M, Isaksson S, Jerlstad P, Simrén M. Altered levels of fecal chromogranins and secretogranins in
IBS: relevance for pathophysiology and symptoms? Am J Gastroenterol. 2012;107(3):440-7.
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Gastrointestinala symptom hos kvinnor med IBS, endometrios och
mikroskopisk kolit - en jämförelse
M. Ek 1,*, B. Roth 1, M. Bengtsson 2, B. Ohlsson 1

1Lunds Universitet, 2Malmö högskola, Malmö, Sverige
Bakgrund

Irritable Bowel Syndrome (IBS) är ett vanligt förekommande tillstånd som kan orsaka ett betydande subjektivt lidande för den
drabbade. Studier har visat att personer som lider av endometrios
eller mikroskopisk kolit (MK) kan uppvisa symptom överlappande
de vid IBS. Diskussioner förs huruvida det föreligger en komorbiditet mellan IBS och dessa sjukdomar eller om symptomen istället
är en del i sjukdomsbilden. I denna studie har karaktär och svårighetsgrad av gastrointestinala symptom vid IBS, endometrios, och
MK jämförts. Syftet är utforska om det finns tecken till komorbiditet mellan sjukdomarna. Till vår kännedom har ingen sådan
jämförelse tidigare gjorts.
Metod

Data kommer från 3 kohorter av kvinnor med IBS, endometrios,
och MK. Symptom mättes med Visual Analogue Scale for Irritable
Bowel Syndrome (VAS-IBS) som är en validerad skattningsskala
för registrering av gastrointestinala symptom. IBS diagnosen sattes
enligt Rome III kriterierna.
Resultat

Totalt användes data från 306 kvinnor, varav 109 med endometrios,
109 med IBS, och 88 med MK. Kvinnor med IBS upplevde mer uttalade gastrointestinala symptom än kvinnor med endometrios eller
MK. Subgruppsanalyser av kvinnor med endometrios och IBS-liknande symptom (N=46) visade att kvinnor med IBS upplevde värre
buksmärta (P=0.008), oftare hade en känsla av att inte kunna tömma tarmen (P=0.019), och upplevde mer påverkan på sitt dagliga
liv av symptomen (P=0.001). Kvinnor med endometrios upplevde
värre förstoppning (P=0.033). Kvinnor med MK och IBS-liknande symptom (N=48) hade värre diarrésymptom (P=0.005), medan
IBS gruppen hade en tendens till mer uppspändhet och gasighet
(P=0.056).

att det kan röra sig om två olika sjukdomsbilder. Mellan grupperna
IBS och MK med IBS-liknande symptom var symptomen mer likartade, vilket talar för en komorbiditet. Resultaten visar att kvinnor
med IBS upplever ett uttalat lidande av de gastrointestinala besvären. En möjlig bidragande orsak är att kvinnor med IBS känner sig
förbisedda i högre utsträckning och känner att de verkligen måste
tydliggöra sina symptom för att bli hörda i sjukvården.
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Innebörder av fysisk aktivitet vid IBS – en kvalitativ studie
E. Johannesson 1 2,*, G. Ringström 1, E. Jakobsson Ung 1 3, R. Sadik 1

1Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Göteborg, 2Sörhaga Rehabmottagning, Närhälsan Västra Götalandsregionen, Alingsås, 3Institutionen för vårdvetenskap, Sahlgrenska
akademin, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige
Bakgrund

Fysisk aktivitet påverkar magtarmkanalen och sjukvården ger personer som lider av IBS råd kring fysisk aktivitet. I en tidigare studie
visade vi att ökad fysisk aktivitet förbättrar symtomen vid IBS.(1)
Men kunskap om vad fysisk aktivitet innebär för patienter med IBS
saknas. Syftet var att beskriva innebörder av fysisk aktivitet vid IBS.
Metod: Djupintervjuer genomfördes med 15 patienter (11 kvinnor
och 4 män). Medelåldern var 52(31-78)år. Personerna hade levt med
IBS 10 till 40 år. Öppna frågor användes och de transkriberade intervjuerna har analyserats med kvalitativ innehållsanalys.
Resultat

Patienterna beskrev fem kvalitativt skilda innebörder av fysisk aktivitet. Att producera medvärde, Att färdas någonstans, Att förebygga ohälsa, Att engagera sig och Att tillhöra ett sammanhang. Att
producera mervärde innefattar olika former av kroppsligt arbete.
D v s att man utför ett arbete som gör att man samtidigt är fysiskt
aktiv. Man rättfärdigar sin fysiska aktivitet genom arbetet. Man är
produktiv och nyttig. Att färdas någonstans innebär att man tar för
vana att genom fysisk aktivitet förflytta sig i vardagen. Ett val man
gör för att påverka sin fysiska aktivitet och för att rensa hjärnan,
byta fokus. Att förebygga ohälsa är ett motiv för att utöva fysisk aktivitet i syfte att förebygga symtom från IBS eller andra sjukdomar.

Slutsats

Denna studie visar att kvinnor som har IBS har mer uttalade gastrointestinala symptom jämfört med kvinnor med endometrios eller
MK. Vi fann skillnader i symptom mellan kvinnor som lider av
IBS och endometrios med IBS-liknande symptom, vilket indikerar
48
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Målet är den faktiska hälsoeffekten i form av minskade magtarmsymtom, smärta, trötthet och stress och att det känns bra. Att engagera sig handlar om att odla intressen som samtidigt ger motion
genom att man är fysiskt aktiv när man utför dem. Att tillhöra ett
sammanhang innebär att fysisk aktivitet kombineras med att man
träffar andra och förenar nytta med social samvaro. Man planerar
sin fysiska aktivitet för att skapa sociala kontakter. Oavsett vilka
innebörder patienterna beskrev så hanterades den fysiska aktiviteten medvetet i relation till symtom från IBS eller andra åkommor.
Anpassningen handlade om att variera typ av aktivitet, hur länge
man höll på, hur mycket man ansträngde sig och hur ofta man var
fysiskt aktiv.
Slutsats

Innebörder av fysisk aktivitet vid IBS innefattar flera delar i det
dagliga livet, tillfredsställelse, symtomlindring, hälsoaspekter och
sociala faktorer. Aktiviteterna anpassas utifrån innebörderna genom aktiva val av aktivitet och duration, intensitet och frekvens.
Referenser: Johannesson E, Simren M, Strid H, et al. Physical activity improves symptoms in irritable bowel syndrome: a randomized controlled trial. Am J Gastroenterol 2011;106:915-22.

mission, men 4 patienter med UC respektive 1 med PSC-IBD bedömdes som aktiva. Biopsier togs från höger (ascendens) respektive vänster (sigmoideum) colon. Vävnadscellerna fripreparerades
varefter flödescytometri (blod+vävnad) genomfördes. Monocyter/
Makrofager identifierades med FSC/SSC-gatning kombinerat med
uttryck för CD33 och CD14. Makrofagerna karaktäriserades med
antikroppar riktade mot HLA-DR (M1) resp CD206 (M2).
Resultat

Andelen HLA-DR+ makrofager i höger colon var högre i inaktiv
PSC-IBD än i kontroll. För övrigt sågs inga skillnader i HLA-DRuttryck mellan grupperna, vare sig i höger eller vänster colon. Inom
gruppen för inaktiv PSC-IBD var proportionen HLA-DR+ makrofager högre i höger jämfört med vänster colon – en variation som
inte återfanns i UC respektive kontroll. I perifert blod skiljde sig
inte proportionen HLA-DR+ i blod mellan grupperna. För CD206
sågs inga skillnader i vävnadsuttryck, vare sig mellan eller inom
grupperna. I perifert blod var andelen CD206+ högre i både PSCIBD och UC (inaktiv resp aktiv) jämfört med kontroller, men ingen inbördes skillnad fanns. Överlag uppvisar PSC-IBD en betydligt större spridning av antikropps-uttrycken än UC och kontroller.

Gallvägs- och
pankreas-sjukdomar

Slutsats

Monocyter och makrofager i blod och vävnad vid ulcerös colit med
respektive utan samtidig primär skleroserande kolangit – någon
ledtråd till den unika fenotypen?

PT-402

PT-401

401

J. Vessby 1 2,*, M. Lampinen 1, A. Wanders 3, F. Rorsman 1 2, M. Carlson 1 2

1Inst för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, 2Sektionen för
gastroenterologi och hepatologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala, 3Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet, Umeå, Sverige
Bakgrund

Patienter med både inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och primär skleroserande kolangit (PSC) tycks representera en egen fenotyp (PSC-IBD). Denna karaktäriseras förenklat av en stillsam högerdominant kolit eller pankolit, som trots en makroskopiskt mer
låggradig inflammation är förenad med ökad risk för coloncancer.
IntestinaIa makrofager är av vikt för att upprätthålla immunologisk balans i tarmslemhinnan. I vävnaden differentierar monocyter
till pro- (M1) eller anti-inflammatoriska (M2) makrofager, och kan
därmed påverka den inflammatoriska processen. I detta arbete ville
vi jämföra PSC-IBD med ulcerös colit (UC) respektive kontroller
avseende makrofagförekomst och differentiering, och då även se
om grupperna visar inbördes skillnad mellan proximala och distala
lokaler.

PSC-IBD skiljer sig inte från UC avseende M1/M2-differentiering
i vävnad. Intressant nog uppvisar PSC-IBD en högersidig övervikt
av proinflammatoriska M1-makrofager under klinisk och histopatologisk remission. Detta skulle kunna avspegla en subklinisk kronisk inflammation, och kan samtidigt vara en faktor bakom den för
PSC-IBD unika fenotypen.

402

Inrättande av en mänsklig ”ex-vivo” organotypiskt odlingssystem för
studien av pankreascancer
C. Fernandez Moro 1,*, S. Misra 2, S. Pouso 3, M. Del Chiaro 4, M.
Björnstedt 5, C. Verbeke 6

1Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED) Avdelningen för
patologi, Karolinska Institutet, Klinisk patologi/cytologi, Karolinska
Universitetssjukhuset Hudddinge, Sotckholm, 2Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED) Avdelningen för patologi, Karolinska
Institutet, 3Klinisk patologi/cytologi, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 4Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och
teknik (CLINTEC), Karolinska Institutet, Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, 5Institutionen för laboratoriemedicin
(LABMED) Avdelningen för patologi, Karolinska Institutet, Klinisk
patologi/cytologi, Karolinska Universitetssjukhuset, 6Institutionen för

Metod

39 patienter (17 PSC-IBD, 13 UC, 8 kontroller) inkluderades. Majoriteten av IBD-patienterna var i makro- och mikroskopisk regastrokuriren 2 · 2016
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laboratoriemedicin (LABMED) Avdelningen för patologi, Karolinska
Institutet, Klinisk patologi/cytologi,Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge, Stockholm, Sverige
Bakgrund

Hittills har mestadels forskning om pankreascancer utförts på cellinjer och musmodeller. För att skapa en mer exakt kunskap om
pankreascancerbiologin, är det viktigt att utveckla nya odlingssystem som är närmare till den ”in-vivo” situationen. Denna studie
syftar till att skapa en ”ex-vivo” odlingssystem där viabilitet och
strukturell integritet av mänsklig pankreascancervävnad behålls under minst fyra dagar.
Metod

Färska prover av pankreascancervävnad (n = 10) som erhållits från
kirurgiska resektioner skars i 350 µm tjocka skivor med hjälp av en
Leica VT1200 S vibratome. Skivorna odlades i 37° C i en 5 % CO2
fuktad inkubator med olika odlingsmedier, syrespänningar och
användningen av ”inserts” (Figur). Var 24:e timme, var två skivor
uppsamlades, fixerades och bearbetades för Ijusmikroskopi. Snitten
bedömdes av två patologer (CV, CFM) för vävnadsviabilitet, vilket kvantifierades som andelen bevarad mot nekrotisk/apoptotisk
vävnad (tumör, icke-tumör). Transmissionselektronmikroskopi utfördes på skivor från två odlingar för att bedöma ultrastrukturellt
cellviabilitet.

är den mest potenta fibrinogena cytokinen som är ansvarig för att
dra till sig makrofager och aktivera stellatceller, samt för uttryck
utav kollagen i skadad vävnad. Smad7 induceras av superfamiljemedlemmar till TGF-β, och är ett intracellulärt inhiberande protein som hämmar TGF-β-signalering.
Metod

För att förstå de detaljerade mekanismerna vid fibros i bukspottskörteln, inaktiverade vi Smad7 i pankreatiska epitelceller. Detta
med hjälp av Cre-LoxP-systemet under kontroll av pankreas- och
duodenal homeobox 1 promotor (Pdx1), som är en specifik promotor för bukspottkörtelns epitel. Sedan utvärderades de patologiska förändringarna i en cerulein-inducerad musmodell för kronisk
pankreatit, med immunohistokemi för olika fibrotiska proteiner.
Resultat

Vi analyserade först ackumuleringen av extracellulära matrixproteiner genom infärgning med Sirius-rött. Det fibrotiska indexet
mellan vildtyp och muterade möss var förvånande jämförbara. Det
fanns dessutom ingen skillnad mellan proteinnivåer utav kollagen-I
och fibronektin, bedömt genom immunhistokemi. En något minskad infiltration av inflammatoriska celler observerades, dock utan
statistisk signifikans. Slutligen var även antalet myofibroblaster (indikerade med hjälp av vimentin-infärgning) i pankreas jämförbara
i Smad7-muterade möss och vildtypsmöss.

Resultat

Slutsats

Vi har optimerat odlingsvillkorna i vilka förhöjd syrespänning och
användning av ”inserts” var effektiva i att bevara vävnadsviabilitet.
I den här inställningen kunde pankreascancer vävnadsskivor odlas
”ex-vivo” i upp till fyra dagar med god bibehållande av strukturell
integritet och vävnadsviabilitet. Transmissionselektronmikroskopi visade körtelceller med bevarade mikrovilli och mitokondrier,
vilket bekräftade cellviabiliteten också på ultrastrukturell nivå. Intressant nog har en snabb pankreascancercell utväxt konsekvent observerats längs kanten av vävnadsskivorna under odlingsperioden.

Sammanfattningsvis drog vi slutsatsen att Smad7 i bukspottskörtelns epitel inte har en vital roll i utvecklingen av cerulein-inducerad kronisk pankreatit. Följaktligen bör kommunikationen mellan
epitelceller, fibroblaster och immunceller undersökas ytterligare för
att bättre förstå rollen utav Smad7/TGF-β i pankreatit.

Slutsats

Vi har nu etablerat en reproducerbar metod för odling av organotypiska skivor av mänsklig pankreascancervävnad ”ex-vivo”. Ett
sådant system medger en unik plattform för att studera pankreascancervävnader under förhållanden närmare till den ”in-vivo”
situationen. Denna forskningsplattform kan utnyttjas såväl för att
studera de molekylära och funktionella mekanismerna av pankreascancer som för individualiserad drogtestning.
PT-403

403

Smad7 och dess roll i pankreasepitel för att modulera cerulein- inducerad pankreasfibros
X. Li 1,*, Y. Yu 1, S. Nania 1, C. Verbeke 1, M. Löhr 1, R. Heuchel 1

1CLINTEC, Karolinska Institutet, Huddinge, Sverige
Bakgrund

Kronisk pankreatit är den vanligaste sjukdomen i den exokrina delen utav pankreas och kännetecknas av progressiv inflammation,
acinarcellsatrofi och fibros. Transforming growth factor β (TGF-β)
50
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PT-404

Cancerceller och stellatceller påverkar varandras proliferation i en
3D co-kulturmodell av pankreascancer
J. Norberg 1,*, S. Nania 1, R. Heuchel 1, M. Löhr 1 2

1CLINTEC, Karolinska Institutet, 2Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige
Bakgrund

Pankreascancer kännetecknas av fibrotiskt stroma. Aktiverade
pankreatiska stellatceller (PSC) i stromat producerar extracellulärt
matrix (ECM) och påverkar migration och kemoresistens hos cancercellerna. Oväntat resulterade en klinisk studie där stellatceller
slogs ut terapeutiskt i försämrad överlevnad jämfört med enbart
cytostatikabehandling. Kommunikationen mellan cancerceller och
stellatceller och hur celltyperna påverkar varandra är komplicerat
och behöver studeras vidare. Målet med studien var att validera en
ny 3D co-kulturmodell av pankreascancerceller (PCC) och PSC,
samt att använda denna modell för att undersöka effekten av direktkontakt mellan de två celltyperna avseende cellernas proliferation, celldöd, migration och kemoresistens.
Metod

En eGFP-positiv PSC-linje och PCC-linjer odlades i 3D, som
gastrokuriren 2 · 2016
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monokulturer eller co-kulturer. Aktivering av PSC inom co-kulturmodellen undersöktes med real time PCR, med mRNA både
från intakta sfäroider och från dissocierade sfäroider sorterade med
fluorescence activated cell sorting (FACS). För att undersöka påverkan på cellproliferationen, följdes det totala antalet celler i kulturerna över tid. Proportionerna mellan de olika celltyperna inom
co-kulturerna bestämdes med flödescytometri.
Resultat

Uttryck av mRNA för generna ASMA (markör för aktiverade
PSC), collagen I, laminin och lumican (ECM-proteiner), PDGFβ-receptorn och en av transforming growth factor β-1 (TGFβ-1):s
effektorgener connective tissue growth factor (CTGF), ökade i stellatcellerna i co-kulturer jämfört med mono-kulturer. Stellatcellerna
expanderade initalt inom co-kulturerna men minskade sedan i antal. Detta tillsammans med två separata PDAC-cellinjer (Panc1 och
HPAII). Antalet Panc1-celler påverkades inte märkbart av närvaron
av 30% stellatceller. Med högre proportioner av stellatceller prolifererade dock Panc1-cellerna initialt långsammare än i mono-kulturerna, för att sedan växa snabbare än inom mono-kulturerna.
Denna switch korrelerade tidsmässigt med minskningen av stellatceller. HPAFII-cellerna prolifererade däremot konstant snabbare i
närvaro av stellatceller jämfört med när cellerna odlades ensamma.
Slutsats: Stellatcellerna uttrycker tidigt en aktiveringssignatur inom
co-kulturerna. Proliferationen av både cancerceller och stellatceller
påverkas av co-kultur med den andra celltypen. Effekterna är specifika för olika cellinjer och för olika proportioner av de olika celltyperna. Vi undersöker för närvarande effekter på celldöd, apoptos,
migration och kemoresistans.
PT-405

405

Brist på fettlösliga vitaminer i kronisk pankreatit: en systematisk
genomgång och meta-analys

Slutsats

Brist på fettlösliga vitaminer är frekventa hos KP-patienter (16,8%,
53%, 29,2% respektive för A, D, E) men det finns avsevärd heterogenitet mellan olika studier.
• Brist på vitamin A och E är lägre i studier med hög kvalitet
(7,7% mot 25,5% för vitamin A och 9,8% mot 57,5% för vitamin E) och graden av vitaminbrist är högre i studier med hög
förekomst av EPI (29,6% mot 15,1% för vitamin A och 32%
mot 26,8% för vitamin E).
• Inga liknande resultat observerades för vitamin D.
• När det gäller vitamin D finns det få C-C studier som inte
visade någon uppenbar ökad risk för brist hos KP patienter
jämfört med kontrolgrupper.
• Det behövs större och mer homogena studier för att bättre
uppskatta förekomsten av brist på fettlösliga vitaminer med
särskilt fokus på vitamin K.

A. Hedström 1,* and “Pancreas 2000” group, 7thcourse Emma
Martínez, Serena Stigliano, Aleksandra Kaczka, Marko Malvik,
Alexander Waldthaler, Matthias Löhr, Gabriele Capurso, Peter Simon

Inflammatoriska
tarmsjukdomar

1Gastrocentrum, Karolinska Univeristetssjukhuset, Stockholm, Sverige
Bakgrund

Exokrin pankreasinsufficiens (EPI) orsakad av kronisk pankreatit
(KP) kan leda till brist på de fettlösliga vitaminerna (A, D, E, K).
Tillgängliga studier är dock ofta heterogena och genomförda i små
patientgrupper. Syftet var att genomföra en systematisk genomgång och meta-analys av förekomsten av brist på fettlösliga vitaminer hos KP-patienter.
Metod

Medline genomsöktes fram till oktober 2014. Vi har inkluderat case
series and case control (C-C) studier som rapporterade förekomsten av eventuell brist på fettlösliga vitaminer hos patienter med
KP. Aktuell deficiency rate sammanställdes för alla inkluderade
studier och deficiency rate mellan CP och kontroller med relativ
odds ratio (OR) och 95% konfidensintervall (CI) har beräknats för
C-C-studier.
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Underhållsbehandling med granulocyt/monocyt adsorptions aferesbehandling (GMA) av patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) som svarat på en initial behandlingsserie. En svensk
långtidsuppföljning av en prospektiv registerstudie
A. Lindberg 1, P. Karlen 1, M. Lördal 2, S. Nilsson 3, H. Svensson 4, S.
Lindgren 5,*

1Institutionen för klinisk vetenskap, Karolinska Institutet, Danderyds
sjukhus, 2Institutionen för Medicin, Avdelningen för Gastroenterologi
och Hepatologi, Karolinska Institutet, Huddinge, Stockholm, 3Institutionen för Medicin, Kristianstad sjukhus , Kristianstad, 4Institutionen för Medicin, Vrinnevisjukhuset, Norrköping, 5Institutionen för
Gastroenterologi, , Universitetssjukhuset Skåne, Malmö, Sverige
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Bakgrund

Metod

Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) är kroniska sjukdomar med
skov eller mer sällan kronisk kontinuerlig inflammatorisk aktivitet.
Aktiviteten varierar från lätt till svår. Svaret på behandling varierar
och valet av behandling är fortfarande delvis godtyckligt. En del
patienter representerar en särskilt problematisk patientgrupp på
grund av bristen på svar eller intolerans mot konventionell behandling. Det saknas data avseende resultat från underhållsbehandling
med granulocyt / monocyt adsorptions aferes (GMA) hos patienter
med ett initialt behandlingssvar av GMA.

135 patienter, 55 med ulcerös kolit (UC), 80 med Crohns sjukdom
(CD) från 13 sjukhus ingick i ett nationellt register med patienter som behandlats med granulocyt / monocyt adsorptions aferes
(GMA). Sjukdomsaktiviteten var huvudsakligen mild till måttlig.
Inklusionskriterierna var intolerans mot konventionell behandling
hos 39 patienter, refraktär sjukdom hos 28, kontraindikationer för
konventionella behandlingar hos 16, annan indikation hos 25 samt
ospecifik indikation hos 45. Hos 17 patienter förekom mer än en
indikation för inklusion. Inkluderade patienter följdes under 12
månader efter den sista GMA sessionen. De parametrar som följdes var: livskvalitet/symtom (Short Health Scale), aktivitetsindex
(HBI, UCDAI, SCCAI) och F-Kalprotektin. Patienterna fick 5-10
GMA sessioner, 1-2 sessioner per vecka och den kliniska aktiviteten
bedömdes vid baseline, efter avslutad behandlingsserie samt 3 och
12 månader efter avslutad serie. Här presenterar vi data baserad på
”intention to treat” från de första 3 första månaderna av uppföljningen.

Metod

135 patienter, 55 med ulcerös kolit (UC), 80 med Crohns sjukdom
(CD) från 13 sjukhus ingick i ett nationellt register med patienter
som behandlades med GMA. Sjukdomsaktiviteten var huvudsakligen mild till måttlig. 50 patienter som initialt uppnådde klinisk
respons 3 månader efter avslutad behandlingsserie fick underhållsbehandling med GMA. Underhållsbehandlingarna gavs med: en
behandling/månad, en behandling varannan månad, en behandling var tredje månad eller en behandling var fjärde månad beroende på återfallsfrekvensen och sjukdomens svårighetsgrad. Inkluderade patienter följdes var tredje månad under 12 månader efter
första GMA serien. De parametrar som följdes var: livskvalitet/
symtom (Short Health Scale), aktivitetsindex (HBI, SCCAI) och
F-Kalprotektin.
Resultat

Symtombördan, aktivitetsindex och F-Kalprotektin förblev på
samma låga nivå under hela underhållsbehandlingsperioden.
Slutsats

502

Underhållsbehandling med GMA tycks vara effektiv i ett 12 månaders perspektiv hos patienter med initialt bra respons.
PT-502

Resultat

Sammantaget rapporterade patienterna signifikant förbättrat välbefinnande och parallellt sågs signifikant minskade indexnivåer.
Behandlingens tolerans var hög och inga allvarliga biverkningar
rapporterades.
Slutsats

GMA aferesbehandling förbättrar patientens status upp till 3 månader efter avslutad behandligsserie. GMA erbjuder ett alternativ
till patienter som är refraktära eller intoleranta mot konventionell
behandling. De långsiktiga effekterna med GMA kommer att dokumenteras under den pågående uppföljningen i registret.
PT-503

Livskvalitet trots IBD – patienters upplevelser och behov

Granulocyt/monocyt adsorptions aferesbehandling (GMA) av patienter med inflammatorisk tarmsjukdom refraktära eller intoleranta mot konventionell behandling. En svensk långtidsuppföljning av
en prospektiv registerstudie

J. Eriksson 1,*, C. Deogan 2, M. Olsson 3

A. Lindberg 1, S. Lindgren 2, M. Lördal 3, S. Nilsson 4, H. Svensson 5,
P. Karlen 1,*

Bakgrund

1Institutionen för klinisk vetenskap, Karolinska Institutet, Danderyds
sjukhus, Stockholm, 2Institutionen för Gastroenterologi, , Universitetssjukhuset Skåne, Malmö, 3Institutionen för Medicin, Avdelningen
för Gastroenterologi och Hepatologi, Karolinska Institutet, Huddinge,
Stockholm, 4Institutionen för Medicin, Kristianstad sjukhus , Kristianstad, 5Institutionen för Medicin, Vrinnevisjukhuset, Norrköping, Sverige
Bakgrund

Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) är kroniska sjukdomar med
skov eller mer sällan kronisk kontinuerlig inflammatorisk aktivitet.
Aktiviteten varierar från lätt till svår. Svaret på behandling varierar och valet av behandling är fortfarande delvis godtyckligt. En
del patienter representerar en särskilt problematisk patientgrupp
på grund av bristen på svar eller intolerans mot konventionell behandling.
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1Mag- och tarmföreningen i Västerbotten, Umeå, 2Mag- och tarmförbundet, Mag- och tarmförbundet, 3Kairos Future, Stockholm, Sverige
Mag- och tarmförbundet har genomfört en studie för att beskriva
hur det är att verkligen leva med IBD. Vi ville få svar på en rad
olika frågor som hur det är att arbeta, studera och starta familj med
IBD samt försöka finna samband med livskvalitetens påverkan på
sjukdomsbilden.
Metod

En enkät skickades ut digitalt till Mag- och tarmförbundets medlemmar med IBD-profil (angivet vid ansökan som skäl till medlemskap) i början av november 2015 och pågick under tre veckor. 845 av
851 uppgav sig ha någon form av IBD. Undersökningen inkluderade fem områden som alla inverkar på livskvalitén: vårdsituationen,
sociala sammanhang, ekonomi och arbete, fritid och avkoppling
samt psykisk status.
Resultat

Studien visar på faktorer som bemötandet i vården, hitta rätt samgastrokuriren 2 · 2016
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manhang i social situationer, att inte känna sig ensam i sin sjukdom utan känna kontroll och tillit till situationen, kunna klara sig i
samhället och i arbetslivet samt om rättigheten att få vila och njuta
av livet är viktiga för livskvalitén vid IBD. Inga större skillnader i
svaren observerades mellan män och kvinnor. De som är nöjda med
sin vård uppger att de sällan eller aldrig känner att livet inte är värt
att leva, även om de lider av olika psykiska besvär som trötthet eller depression. Socialt stöd från nära familjemedlemmar är viktigt.
Bland de som inte har någon nära familjemedlem att förlita sig på
upplever nästan alla att deras livskvalitet är sämre än snittet. Vidare
verifierar studien vikten av faktorer som att hälso- och sjukvårdspersonal lyssnar och erbjuder det stöd som individen själv uttrycker
behov av och att det finns en helhetsbild som exempelvis integrerar
friskvård och nutrition för livskvalitén.

sjukdom i 23 år (7-48 år). Nästan en tredjedel uppvisade multifokala lesioner vid KRC-diagnos och lika stor andel hade metastaserad sjukdom. Rektum (32%) och transversum (19%) utgjorde de
två vanligaste drabbade segmenten. Minst en riskfaktor förekom
hos 68% av patienterna medan alla tre riskfaktorer endast förekom
hos två patienter av de 28 identifierade. Post-inflammatoriska polyper var den vanligaste riskfaktorn och observerades hos 43% av
IBD-patienterna (50% av Crohnpatienterna). Upprepade LGD vid
tidigare koloskopier var den näst vanligaste riskfaktorn (32% i hela
populationen, 42% av UC-patienterna). PSC-diagnosen förekom
hos 29% av patienterna, där UC-gruppen uppvisade högre frekvens
(42%). I högriskgruppen som enligt SGFs riktlinjer rekommenderas årliga koloskopier hade endast 31% genomgått övervakningskoloskopi inom stipulerad tid.

Slutsats

Slutsats

Behovet och önskemålet om en integrerad vård som fokuserar på
personen i sin helhet är tydliga. Studien ger stöd för att professionens ansträngningar att möta upp på IBD-patienters behov
av fokus på alla olika delar av hälsan som tillsammans definierar
livskvaliteten behöver få stöd. Resultaten kan komma att ligga till
grund för rekommendationer och förslag till professionen på lokal
och nationell nivå gällande åtgärder för att öka livskvalitén för IBD
patienter.

Konklusionen är att risken för KRC vid Crohnkolit är i paritet med
den vid extensiv ulcerös kolit. IBD-associerad KRC är ovanlig utan
kända riskfaktorer. Följsamheten till endoskopiriktlinjer är särskilt
viktig i högriskgruppen. Ytterligare studier behövs för att analysera
den bristfälliga följsamheten till riktlinjerna.
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Kolorektalcancer associerad till inflammatorisk tarmsjukdom hos
en patientpopulation vid Karolinska Universitetssjukhuset: en genomgång av riskfaktorer
M. Eberhardson 1,*, A. Hagelby Odbratt 1, J. Björk 1
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Mercaptopurin eller Azatioprin vid val av Tiopurin. Vilken tolereras bäst?
P. Karling 1, R. Alaish 1, M. Werner 1,*, O. Suhr 1

1Enheten för medicin, Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin,
Umeå, Sverige
Bakgrund

1Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Sverige
Bakgrund

Risken för kolorektal cancer (KRC) är ökad vid IBD-kolit. Effektivare anti-inflammatorisk behandling i kombination med förbättrad
endoskopisk övervakning skjuter fram tidpunkten för kolektomi
vilket kan öka risken att drabbas av KRC i en subgrupp av IBD-patienter med en eller flera riskfaktorer. Syftet med denna studie har
varit att beskriva den lokala IBD-populationen som drabbats av
KRC samt kartlägga förekomsten av riskfaktorer för KRC-utveckling i denna population. Ytterligare ett syfte har varit att utvärdera
följsamheten till kolitövervakningsprogrammet rekommenderat av
Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF).
Metod

Datainhämtningen genomfördes genom journalgenomgång av
samtliga 28 patienter med IBD-kolit som identifierats med KRC
mellan 1997 och 2015 vid Karolinska Universitetssjukhuset. De tre
riskfaktorer som inkluderades var dysplasi, primär skleroserande
kolangit (PSC) och post-inflammatoriska polyper (PIP).
Resultat

Drygt hälften av patienterna som utvecklat KRC var diagnosticerade med Crohnkolit. Extensiv kolit sågs hos 86% av patienterna
och 64% uppvisade kronisk inflammation. Medelålder vid cancerdiagnos var 55 år (27-83 år) och medelpatienten hade då haft sin
gastrokuriren 2 · 2016

Azatioprin (AZA) intolerans kan vara ett problem för patienter
med IBD. Studier har visat att över hälften av patienter intoleranta
för AZA tolererar mercaptopurin (MP). Det saknas dock jämförande studier mellan AZA och MP avseende tolerans.
Metod

Vi genomförde en retrospektiv journalgenomgång på alla patienter
naiva för tiopuriner och som startat upp tiopurinbehandling 20082013. Syftet var att se hur många av patienterna som var kvar på
behandlingen efter 12 månader. Vi identifierade 82 patienter som
startat med AZA och 31 patienter som startat med MP.
Resultat

Vid 12 månader så var 65% av de som startat med AZA och 61% av
de som börjat med MP kvar på behandling (p=0.74). Den vanligaste orsaken till avslut av behandlingen var GI biverkningear men
vi fann inga signifikanta skillnader i biverkningar mellan AZA och
MP. Tre av patienterna som behandlades med AZA utvecklade pankreatit men ingen i MP gruppen. De patienter som fått MP uppnådde vid tolv månader en högre ekvivalent dos än de med AZA
(1.98 mg/kg vs 1.65 mg/kg, omräknat till AZA doser, p=0.014) och
även andelen patienter med ΔMCV ≥ 7 tenderade att vara större
i MP gruppen (53% vs 31%; p=0.090). Kvinnor fick tiopurinbehandling mindre än förväntat i jämförelse till män. Tabell 1. En
jämförelse mellan patienter med IBD som har behandlats med Azatioprin och Mercaptopurin (naiva för tiopuriner).
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Slutsats

För naiva patienter för tiopuriner så är det ingen skillnad avseende
tolerans mellan AZA och MP men de patienter som fick MP uppnådde bättre dosoptimering än de som fick AZA.

remission jämfört med aktiv sjukdom (8.0 vs 4.0 µg/mL, p<0.05).
Serum-IFX uppvisade signifikant korrelation med SR, CRP, albumin och kliniskt aktivitetsindex. Åtta patienter uppvisade åtminstone ett prov med omätbara dalvärden och alla dessa barn hade
utvecklat mätbara ATI och ingen uppnådde klinisk remission. Barn
med kombinationen IFX och immunsuppression (27 prover) uppvisade högre s-IFX-värden, dock utan att uppnå statistisk signifikans. Jämfört med en vuxen IBD-population bestående av 79 patienter uppvisade barnen signifikant högre dalvärden (barn jämfört
med vuxna i klinisk remission: 8.0 vs 4.1 μg/mL, P<0.05 och barn
jämfört med vuxna med aktiv sjukdom: 4.0 vs 1.8 μg/mL, p<0.05).
Slutsats

PT-601

601

Andelen barn som uppvisade klinisk remission var oväntat låg
(32%) vid underhållsbehandling med IFX. Monitorering av IFX
och endogen antikroppsbildning mot IFX kan ha en plats vid
biologisk behandling av barn. Jämfört med etablerade referensnivåer hos vuxna IBD-patienter uppvisade barnen signifikant högre
IFX-koncentrationer.
PT-602

602

Terapeutisk läkemedelsmonitorering vid infliximab-behandling av
barn med inflammatorisk tarmsjukdom

Oligoklonal T-cellsreceptoruttryck i kolonbiopsier från patienter
med mikroskopisk kolit och ulcerös kolit

H. Rolandsdotter 1, P. Marits 2, U. Sundin 2, A.-C. Wikström 2, U. Fagerberg 3, Y. Finkel 1, M. Eberhardson 4,*

S. Gunaltay 1,*, D. Repsilber 1, G. Helenius 2, N. Nyhlin 3, J. Bohr 3, E.
Hultgren Hörnquist 1

1Sektionen för gastroenterologi, Sachsska barnsjukhuset, Stockholm,
2Klinisk immunologi, Karolinska universitetssjukhuset, Solna, 3Centrum för klinisk forskning, Västmanlands sjukhus, Västerås, 4Gastrocentrum, Karolinska universitetssjukhuset, Solna, Sverige

1Örebro University, Department of Medical Sciences, Faculty of Medicine and Health, 2Örebro University Hospital, Department of Pathology, 3Örebro University Hospital, Division of Gastroenterology,
Department of Medicine, Örebro, Sverige

Bakgrund

Bakgrund

Infliximab (IFX) är en etablerad behandling vid pediatrisk inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) som inte svarat på konventionell terapi. Hos vuxna är monitorering av dalvärde och eventuell endogen
antikroppsproduktion mot IFX (ATI – Antibodies Toward IFX)
relativt välstuderat och har en plats i klinisk rutin. Hos barn råder
dock brist på studier avseende förväntade dalvärden för klinisk effekt och frekvensen av ATI.
Metod

Vi har undersökt serumnivåer av cirkulerande IFX och identifierat
eventuell antikroppsbildning mot IFX hos de barn som erhöll IFX
på indikationen IBD på Astrid Lindgrens barnsjukhus, Sachsska
barnsjukhuset och Västmanlands sjukhus, Västerås 2013-2015 (n=45;
7-18 år; median 16.0 år). IFX har analyserats med sandwich-ELISA
och ATI har identifierats med inhibitions-ELISA, vilka är etablerade analysmetoder vid IFX-monitorering på Karolinska universitetssjukhuset. Serumnivåer av IFX är analyserade omedelbart innan
nästa infusion (dalvärde). Detta har korrelerats till SR, CRP, albumin och kliniskt index (Pediatric Ulcerative Colitis Activity Index,
PUCAI, och Pediatric Crohn’s Disease Activity Index, PCDAI).
Resultat: Totalt samlades 93 prover från 32 Crohn- och 13 ulcerös
kolit-patienter på underhållsbehandling med infliximab (4-48 infusioner; medel 13). Medeldalvärde för alla 45 barn var 5.2 µg/mL
(< 0.2 till 21). Barnen var i klinisk remission vid 30 av 93 provtagningar (32%). IFX medeldalvärden var högre hos patienter i klinisk
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Mikroskopisk kolit (MC), innefattande kollagen kolit (CC) och
lymfocytär kolit (LC), är ur inflammatorisk synvinkel en mildare variant av inflammatorisk tarmsjukdom.Lokal T-cellinfiltration
spelar en viktig roll i MC immunopatologi.
Metod

För att förstå diversitet och klonalitet av infiltrerande T-celler, analyserade vi TCRβ kedjorna i kolonbiopsier av patienter med MC,
ulcerös kolit (UC), samt vid remission (CC /LC-HR eller UC-R)
jämfört med icke- inflammerade kontroller med hjälp av next generation sequencing.
Resultat

Våra resultat visade signifikant lägre diversitet och distribution av
TCRVβ-Jβ gensegment i LC och LC-HR patienter, medan UC och
UC-R patienter visade signifikant högre diversitet och distribution
jämfört med kontroller. Däremot skiljer sig inte CC och CCHR
patienter väsentligt från kontrollerna. Vi analyserade vidare TCRV
att hitta kloner som skiljer sjukdomsvarianter i skov och remission. LC patienter hade fler TRBV14-J2-2, -J1-2 och -J2-1 kloner
jämfört med kontroller. CC-HR patienter skilde ut sig med TRBV4-3-J1-1 och TRBV6-1-J1-2 kloner jämfört med kontroller, och
TRBV10-2-J2-6 och TRBV12-5-J1-1 kloner skilde CC-HR patienter från CC patienter. UC patienter dominerades av TRBV24-J1-2,
TRBV4-3-J2-2 och TRBV10-2-J1-4 i jämförelse med kontroller,
gastrokuriren 2 · 2016
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medan UC-R patienter visade TRBV28-J1-4, TRBV10-3-J1- 1, och
TRBV10-2-J1-4 jämfört med kontroller.
Slutsats

Sammantaget ses tydligt att TCRV mellan CC och LC, samt UC
patienter, vilket skiljer sig β-Jβ kloner typer och deras diversitet
skiljer sig.
PT-603
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Alicaforsen, ICAM-1 klysma som ett behandlingsalternativ vid behandlingsrefraktär distal ulcerös kolit
L.-Å. Bark 1, I. Löfberg 1, B. Håkansson 1, U. Sjöqvist 1,*

1Gastrosektionen, VO Internmedicin, Södersjukhuset, Stockholm, Sverige
Bakgrund

Bakgrund: Behandling av distal kolit kan ibland vara besvärligt
trots förekomst av effektiv terapi såsom 5-ASA klysma, azathioprin
och anti-TNF-alfa behandling. Alicaforsen, ICAM-1 antisens
oligonucleotide klysma är en ny terapi som vi prövade i denna behandlingsserie. Dess verkningsmekanismer innefattar leukocytadhesion migrering, lokal lymfocytstimulering och spelar in i intestinal T-lymfocyt trafiken.
Metod

Patienter och metoder: Konsekutiva patienter med terapirefraktär
distal kolit inkluderades fortlöpande från gastroenterologmottagning på Södersjukhuset. 8 bedömdes vara ulcerös kolit och 2 Crohn
kolit . 6/10 patienter hade tidigare anti-TNF-behandling och 7/10
medicinerat med azathioprin. Inklusionkriterierna innefattade en
endoskopisk Mayo-poäng av 2-3 samt en maximal utbredning < 30
cm från analvecket. Alla patienter fick 240 mg Alicaforsen klysma
till kvällen i sex veckor. Medelåldern var 49,5 år (25-70). Uppföljningen gjordes efter 8-10 veckor och remission mättes endoskopiskt
med Mayo-poäng 0-1.
Resultat

10 patienter fick pröva behandlingen. 2 patienter blev ”outdrops”
på grund av dålig följsamhet och akut operation(ej relaterat till
behandlingen). 8 patienter fullföljde behandlingen varav ytterligare 1 patient avbröt på grund av dålig effekt. 7 patienter fullföljde
sex veckor där 3 patienter återföll i sin sjukdom 4-8 veckor efter
avslutad behandling. Ingen patient med crohn kolit fullföljde behandlingen. De 4 patienter som återstod är i klinisk remission efter
en observationstid mellan 5-20 månader efter avslutad behandling.
Inga biverkningar rapporterade relaterade till behandlingen.
Slutsats: Diskussion: Denna öppna behandlings serie indikerar att
distal ulcerös kolit svarar bättre än Crohns kolit. Anmärkningsvärt
lång remission hos vissa individer. Inga biverkningar av behandlingen rapporterade.
PT-604

Biologisk behandling av IBD i öppenvård
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D. Andersson 1,*, S. Jäghult 1

1Stockholm Gastro Center, Stockholm, Sverige
Bakgrund

Stockholm Gastro Center är en specialiserad IBD-enhet med ca
1000 IBD-patienter. Både nationellt och internationellt är den rådande trenden att sätta in biologisk behandling tidigare i förloppet
vid komplicerad eller terapirefraktär IBD. I tidigare studier inom
IBD-enheter kopplade till slutenvård med samma demografiska
underlag har man också kunnat konstatera att det könsmässigt
fanns en övervikt mot män när det gäller biologisk behandling av
IBD. Mot bakgrund av detta analyserades profilen hos de patienter
på Stockholm Gastro Center som för närvarande står på biologisk
behandling.
Metod

Datainhämtning skedde från det nationella IBD-registret,
SWIBREG och analyserades deskriptivt.
Resultat

Utifrån data från SWIBREG (tabell 1) kunde konstateras att det
fanns en tydlig tendens mot att Crohnpatienter i öppenvården behandlas med biologiska preparat, och att behandling med Adalimumab var mer vanligt förekommande än Infliximab. Könsmässigt
fanns det inga signifikanta skillnader, men patienter med Infliximab-behandling hade haft sin behandling längre än de patienter
som behandlades med Adalimumab.
Slutsats

Utifrån dessa data från en öppenvårdsbaserad IBD-enhet i Stockholm kan man se att patienter med Crohns sjukdom med primärt
omhändertagande inom öppenvården står för en större andel av
patienter med biologisk behandling än patienter med ulcerös colit.
Man kan se en trend gentemot mer frekvent användning av subkutan behandling (framför allt Adalimumab) som förstahandspreparat vid Crohns sjukdom, och att nyinsättande av intravenös behandling verkar minska. Man kan tänka sig att detta beror både på
patienternas önskemål samt rent logistiska skäl, samt indikationsmässiga orsaker som till exempel rescuebehandling.
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Patient Reported Experience Measure (PREM) hos IBD-patienter
på Stockholm Gastro Center
S. Jäghult 1,*, S. Soto Villagran 1, D. Andersson 1

1Stockholm Gastro Center, Stockholm, Sverige
Bakgrund

PREM (Patient reported experience measure) är en mätning av patientens upplevelse och nöjdhet med vården och vårdpersonalen.
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PREM kan inkludera till exempel delaktighet, information och
förtroende. PROM (Patient reported outcome measure) mäter hur
patienterna upplever och skattar sin sjukdom och hälsa. I Sverige
har vi under en längre tid registrerat PROM i det nationella kvalitetsregistret för IBD-patienter, SWIBREG. PREM har dock inte
tidigare mätts då det saknats validerade instrument. SWIBREG
har nu tagit fram fyra frågor för att mäta PREM och i juni 2015
blev det möjligt för patienterna att rapportera även dessa viktiga
data. Frågorna rör upplevelse av given information, delaktighet,
tillgänglighet och personalens bemötande. En tre- och fyrgradig
Lickertskala används.

Bakgrund

Lynchs syndrom har till dags datum ansetts orsaka ca 2-3% % av
alla kolorectal cancerfall. Syndromet orsakas av mutationer i mismatchrepair (MMR)-generna MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 samt
EPCAM. Dessa kodar för proteiner som ska reparera defekt basparning under DNA-replikationen. Resultatet blir en kraftigt förhöjd
livstidsrisk för bland annat kolorektal cancer. Anlagsbärare erbjuds
deltagande i väl utarbetade kontrollprogram, bland annat endoskopisk övervakning med syfte att hitta och avlägsna precancerösa förändringar. Eftersom man i nuläget inte rutinmässigt utreder alla
med kolorektal cancer avseende Lynchs syndrom kan det finnas ett
stort mörkertal.

Metod

Alla patienter tillfrågades om att fylla i PREM efter deras besök hos
sjuksköterska eller läkare på Stockholm Gastro Center. All data registrerades i SWIBREG och kunde därefter analyseras deskriptivt.
Resultat

Under en tvåmånadersperiod (september-oktober 2015) svarade totalt 74 patienter på de fyra PREM-frågorna. 79,7 % upplevde att
given muntlig information var väldigt bra och 18,9 % ganska bra.
Ingen patient upplevde informationen som väldigt dålig. 95,5 %
upplevde en lagom stor delaktighet i sin vård. Gällande tillgänglighet upplevde 73 % den som väldigt bra och 25,7 % som ganska bra.
I sista frågan angående vårdpersonalens bemötande så upplevde
94,6 % den som väldigt bra och 5,4 % som ganska bra. Inga patienter upplevde personalens bemötande som dålig eller väldigt dålig.
Slutsats

Mätning av PREM ger varje enskild klinik värdefull information
om hur patienterna upplever vården och vilka områden som kan
behöva förbättras. På Stockholm Gastro Center visade PREM-data
att de flesta patienter upplevde vårdpersonalens bemötande som
väldigt bra och de flesta patienter upplevde lagom stor delaktighet.
Upplevelsen av given muntlig information visade att många patienter upplevde den som väldigt bra men inom detta område finns
det utrymme för förbättring. Även när det gäller tillgänglighet verkar det finnas ett visst behov av förbättring. På Stockholm Gastro
Center har patienterna möjlighet att komma i kontakt med vårdpersonalen via telefon, SMS och e-post. Tillgängligheten är därför
relativt bra men kanske informationen om de olika kontaktvägarna
behöver förtydligas.

Metod

Studiens mål var att kartlägga hur och när individer registrerade vid
Mottagningen för ärftlig tarmcancer, Karolinska universitetssjukhuset, fått sin diagnos. Journalgenomgång genomfördes på samtliga patienter som varit på ett indexbesök där bland annat ålder,
mutationstyp och orsak till genetisk utredning registrerades.
Resultat

121 patienter hade genomfört ett indexbesök, varav 58% (n=70)
kvinnor och 42% (n=51) män. Distributionen av mutationerna var
MLH1 56% (n=67), MSH2 22% (n=27), MSH 6 10% (n=12) och
PMS2 8% (n=10). Orsaker till genetisk utredning var aktiv anlagsbärarscreening hos 56% (n=68), 15% (n=18) hade en familjehistoria
med flera maligniteter, samt för 29% (n=35) skedde det i samband
med diagnos och utredning av egen malignitet, De som utreddes
på grund av egen malignitet var signifikant äldre (median 48, 31-80
år) jämfört med de som diagnostiserades genom anlagsbärarscreening eller familjehistoria (median 35 , 16-67 år) (p<0.01).
Slutsats

Nästan en tredjedel av den genetiska screeningen skedde först efter
cancerdiagnos. Dessa individer var äldre än de som diagnostiserades genom anlagsbärartestning och familjehistoria. Detta indikerar
att mörkertalet kan vara stort och att man bör överväga en mer
aktiv genetisk screening vid kolorektal cancer utredning. För individer med kolorektalcancer i den egna sjukhistorian bör alltid
ärftlighet för ffa kolorektal och endometriecancer penetreras och
dokumenteras. Det är viktigt att finna anlagsbärare i tid för att
cancerpreventiva åtgärder ska kunna erbjudas och ha effekt.
Referenser

Kolorektala sjukdomar
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När diagnosen Lynch syndrom sätts genom genetisk utredning är
ofta redan den första cancerdiagnosen ett faktum
S. Walton Bernstedt 1,*, J. Björk 2, A.-S. Backman 3

1Karolinska Institutet, 2Mottagningen för ärftlig tarmcancer, Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, 3Mottagningen
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Äldres upplevelse av vård och information före, under och efter
kolorektal cancerkirurgi
K. Schubert Samuelsson 1,*, I. Klarin 1, M. Egenvall 2, J. Lökk 1, U.
Gunnarsson 3, M. Iwarzon 4

gastrokuriren 2 · 2016

ABSTRACT GASTRODAGARNA

1Geriatriska Kliniken, Karolinska Universitetssjukhus, Huddinge,
2Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), Karolinska Institutet, Stockholm, 3Institutionen för kirurgisk
och perioperativ vetenskap, Umeå Universitet, Umeå, 4Karolinska
Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle,
Huddinge, Sverige

Bakgrund

Bakgrund

Metod

Majoriteten av patienter med kolorektal cancer är äldre än 70 år.
Nästan alla genomgår kirurgi enligt ERAS-konceptet för att återhämta sig så bra som möjligt. Det finns dock ingen speciell anpassning för den äldre populationen. Studier och klinisk erfarenhet
visar att äldre kirurgiska patienter oftare drabbas av postoperativa komplikationer som leder till längre vårdtid samt att de oftare
skrivs ut till andra boendeformer. Endast få studier belyser vården
ur den äldre patientens perspektiv. Syftet med denna studie är att
beskriva den äldre patientens upplevelse av vård och information
innan, under och efter kolorektal cancerkirurgi.

Studien är en del av SCREESCO (Screening of Swedish Colons),
en randomiserad kontrollerad populationsbaserad studie av screening för KRC med direktkoloskopi eller FIT. I FIT-armen lämnar
varje deltagare 2 FIT avföringsprov (OC-sensor®, Eiken, Japan).
Om minst ett av två prov är ≥10µg Hb/g faeces kallas deltagaren till
koloskopi. 10µg Hb/g motsvarar en positivitet på ca 10%. Avancerat
adenom(AA) definieras som minst 1 adenom >1cm eller ≥3 adenom
<1cm oavsett histologi och växtsätt, övriga adenom som icke-avancerade(icke-AA). Enbart fynd av hyperplastisk polyp klassas som
normal undersökning. Andra fynd inkluderar divertiklar, hemorrojder, angiodysplasi och inflammation.

Fecal Immunohistochemical Test (FIT) används vid screening för
kolorektalcancer(KRC). Syftet med denna studie var att undersöka
träffsäkerheten för 2 FIT-prov med hög sensitivitet vid screening för
KRC hos en svensk oselekterad medelriskpopulation av 60-åringar
i SCREESCO studien.

Metod

Semi-strukturerade intervjuer genomfördes med 16 patienter över
75 år som opererats för kolorektal cancer. Intervjuerna analyserades
med induktiv kvalitativ innehållsanalys.
Resultat

Den preoperativa fasen präglades av bristande information och
stöd inför diagnos och operation vilket ledde till utsatthet. Under
den perioperativa fasen efterfrågades information för egenvård och
återhämtning samt operationens påverkan på patientens livssituation. Efter utskrivningen saknades ett individuell anpassat rehabiliteringsprogram och patienter upplevde en bristande uppföljning
samt ett oklart ansvar mellan primär- och specialistvård. Kvarstående besvär med aptitlöshet och nutritionssvårigheter förhindrade snabb återhämtning. Information om egenvård upplevdes som
bristfällig.
Slutsats

Den äldres upplevelse av vård innan, under och efter kirurgi ger
en indikation på att information före och efter operation måste
individanpassas utifrån den äldres behov, kunskap och förståelse.
Nutritionsbehovet måste kartläggas, utvärderas och följas upp. Rehabilitering efter operation bör beakta den äldres fysiska aktivitet
och status innan operation för att i större utsträckning individanpassa rehabiliteringen. Ansvarsfördelning och samverkan mellan
primär- och specialistvård måste bli tydligare för att kunna stödja
och fånga upp patientens behov.
PT-703
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Resultat

I FIT-armen t o m nov 2015 har 1214st(53% män) koloskoperats .
Koloskopi hittade cancer hos 28st(2,3%), AA hos 236st(19%), ickeAA hos 317st(26%), annat fynd hos 413st(34%) och normalfynd
hos 220st(18%). Blodmängden var mellan 0-20 565µg/g. Median
för båda proven var 14,9 (låg-hög kvartil 4,6-41). Ett av två prov
var negativt hos 827st(68%), hos dem med cancer 7st(25%), AA
130st(55%), icke-AA 224st(71%), annat fynd 294st(71%) och normalfynd 172st(78%). Det första provet var negativt hos 379st(33%),
hos dem med cancer 3st(11%), AA 64st(29%), icke-AA 103st(34%),
annat fynd 139st(35%) och hos dem med normalfynd 70st(34%).
Ett tröskelvärde på 37,6µg Hb/g motsvarar en positivitet på 5% och
ett tröskelvärde på 126µg Hb/g motsvarar 2% positivitet. Vid 5%
positivitet för båda proven skulle 516st koloskoperas. Koloskopin
skulle då hitta cancer hos 21st(4,1%), AA hos 130st(25%), icke AA
hos 129st(25%), annat fynd hos 169st(33%) och normalfynd hos
67st(13%). Vid 2% positivitet genereras 216st koloskopier med fynd
av cancer hos 16st(7,4%), AA hos 64st(30%), icke-AA hos 36st(17%),
annat fynd hos 74st(34%) och normalfynd hos 26st(12%).
Slutsats

Screening med 2 FIT-prov och 10% positivitet detekterar fler tumörer och avancerade adenom än 1 prov. Om screening med 2 prov
justeras ned till 5% eller 2% positivitet genereras färre koloskopier,
men 7st respektive 12st tumörer riskerar att missas. Vid screening
är det viktigt att hitta en balans mellan effektivt utnyttjande av
koloskopiresurser och maximal detektion cancer och avancerade
adenom.
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Screening för kolorektal cancer med högkänsligt FIT

PT-704

H. Ribbing Wilén 1, G. Andersson 2, C. Löwbeer 2, J. Blom 3, R. Hultcrantz 4,*

Värderingar - viktigt för beslutsfattandet, både för deltagare och icke
deltagare i kolorektalcancerscreening

1Gastrocentrum kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge,
Stockholm, 2Aleris Medilab, Täby, 3Hälso och Sjukvårdsförvaltningen/
Gastrocentrum Kirurgi, 4Institutionen för Medicin, Karolinska Universistetssjukhuset Huddinge, Stockholm, Sverige

K. Fritzell 1,*, K. Stake Nilsson 2, A. Jervaeus 3, R. Hultcrantz 4, Y.
Wengström 5
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1SCREESCO (Screening of Swedish colons), Stockholm, 2Avdelningen
för hälso och vårdvetenskap, Högskolan i Gävle, Gävle, 3Sektionen för
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omvårdnad, Institutionen för neurobiologi, vårdvenskap och samhälle,
Karolinska Institutet, Huddinge, 4Institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Stockholm, 5Sektionen för omvårdnad, Institutionen
för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Karolinska Institutet,
Huddinge, Sverige
Bakgrund

Ett högt deltagande är avgörande för effekten av screeningprogram
|1]. Den här studien syftar därför till att studera hur individer resonerar kring sitt beslut om deltagande i kolorektalcancerscreening
samt hur motiven bakom beslutet ser ut.

PT-705

705

Intag av olika typer av rött kött, fågel och fisk och incident kolorektalcancer bland kvinnor och män - Resultat från Malmö kost
och cancer studien
A. Vulcan 1 2,*, J. Manjer 2, U. Ericson 2, B. Ohlsson 2

1Gastrosektionen, Skånes universitetssjukhus, 2Lunds universitet, Malmö, Sverige

Metod

Fokusgruppsdiskussioner och individuella telefonintervjuer genomfördes med deltagare randomiserade till FIT eller koloskopi
i Svensk tarmcancerscreeningstudie (SCREESCO) samt individuella telefonintervjuer med icke deltagare i SCREESCO. Begreppet
”delat beslutsfattande” (Shared Decision Making), som inkluderar
kunskap, värderingar och engagemang, användes som matris för
innehållsanalysen [2].

Bakgrund

Kolorektalcancer (CRC) uppskattas vara en av de vanligaste cancerformerna i västvärlden. Höga intag av rött och processat kött
anses öka risken för utvecklande av CRC. Så även andra livsstilsfaktorer, som t.ex. övervikt och fetma. Syftet med denna studie var
att undersöka sambandet mellan intag av rött kött, icke-processat
och processat, fågel och fisk och incident CRC, och om övervikt
påverkar detta samband.

Resultat

Sex fokusgruppsdiskussioner (n=24), 6 individuella telefonintervjuer med deltagare samt 14 individuella telefonintervjuer med
icke-deltagare genomfördes (n=58). Kunskap: både deltagare och
icke-deltagare i SCREESCO uttryckte att de hade dålig eller helt
saknade kunskap om kolorektalcancer och kolorektalcancerscreening. Värderingar: deltagare diskuterade beslutet med familjemedlemmar, vänner eller arbetskamrater, medan icke-deltagare tenderade att fatta beslutet utan att diskutera det med någon. Vidare så
uttryckte icke-deltagare att beslutet att inte delta fattades snabbt,
nästan utan att tänka efter och utan att ha läst informationsbrevet. Icke-deltagare uttryckte också att inbjudan om att delta kom
olägligt p.g.a. tidsbrist, hälsoproblem (egna eller i familjen men)
eller svårigheter med att få ledigt från arbetet. Engagemang: varken
deltagare eller icke-deltagare konsulterade någon i hälso-och sjukvården (läkare, sjuksköterska) avseende sitt beslut.
Slutsats

Deltagare och icke-deltagare skilde sig signifikant åt vad gäller värderingar, vilket kan vara nyckeln till att förstå varför icke-deltagare fattar beslutet att inte delta. För att med interventioner främja
delat beslutsfattande behöver värderingar, hos både deltagare och
icke-deltagare, studeras vidare. Interventioner så som interaktiva
frågefunktioner, chat-funktioner och möjlighet till telefonrådgivning kan vara ett sätt att både förbättra kunskapen om kolorektalcancer och screening samt individers engagemang avseende deltagande i screeningprogram.

Metod

I Malmö kost och cancer studien, en prospektiv populationsbaserad studie som inkluderar innevånare födda mellan 1923 och 1950,
samlades kostdata in genom en modifierad kosthistorik metod.
Genom Cancerregistret identifierades 728 fall av CRC, under en
uppföljningstid av 428 924 person-år, från 16 944 kvinnor och 10
987 män.
Resultat

Högt intag av fläskkött var associerat med risk för CRC (Risk ratio
(HR): 1,39 vid jämförande av högsta och lägsta kvintil; konfidensintervall (CI):1,09, 1,78; ptrend=0,023) och kolon cancer (HR:
1,41vid jämförande av högsta och lägsta kvintil; CI: 1,04, 1,90;
ptrend=0,021). Höga intag av nötkött var negativt associerat med
kolon cancer (HR: 0,60 vid jämförande av högsta och lägsta kvintil; CI: 0,44, 0,82; ptrend=0,009). När det gäller män, sågs ett samband mellan processat kött och CRC (HR: 1,23vid jämförande av
högsta och lägsta kvintil; CI:0,87, 1,73; ptrend=0,023), och mellan
högt intag av nötkött och rektal cancer (HR: 1,82 vid jämförande av högsta och lägsta kvintil; CI: 1,02, 3,25; ptrend=0,028). Hos
kvinnor, var högt intag av nötkött negativt associerat med risk för
CRC (HR: 0,65 vid jämförande av högsta och lägsta kvintil; CI:
0,45, 0,95; ptrend=0,046). Fisk intag befanns vara negativt associerat med risk för rektal cancer (HR: 0,59 vid jämförande av högsta
och lägsta kvintil; CI: 0,38, 0,92; ptrend=0,025). Inga signifikanta
inertaktioner sågs mellan olika typer av kött och Body Mass Index
status.

Referenser

1.
2.

Schreuders EH, Ruco A, Rabeneck L, Schoen RE, Sung JJY,
Young GP, et al. Colorectal cancer screening: a global overview
of existing programmes. Gut 2015;64:1637–1649.
Charles C, Gafni A. The vexing problem of defining the
meaning, role and measurement of values in treatment decision-making. J Comp Eff Res 2014;3(2):197–209.

Slutsats

Fynden indikerar att sambanden mellan intag av kött och CRC beror på vilken typ av kött, men även på kön och tumörens läge i tarmen. Förekomst av övervikt påverkade inte observerade samband.
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PT-801
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Perinatala komplikationer hos barn till mödrar med hepatit C,
svensk cohort studie 1990-2011
L. Davidsdottir 1 2,*, S. Aleman 3, A. Ekbom 2, M. Bottai 4, A.-S. Duberg 5, R. Hultcrantz 6

1Gastrocentrum, Karolinksa Universitetssjukhuset, 2Inst Medicin, Karolinska Institutet, 3Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset,
4Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, Solna, 5Infektionskliniken, Universitetsjukhuset Örebro, Örebro, 6institutet för Medicin,
Karolinska Institutet, Huddinge, Sverige
Bakgrund

Att analysera inverkan av hepatit C virus (HCV) infektion på mödrar och deras spädbarn under graviditet och förlossning: resultat
från en populationsbaserad studie i Sverige
Metod

Vi analyserade data från 19072 spädbarn till 9599 mödrar anmälda
med hepatit C till Smittskyddsinstitutet 1990-2011. Från medicinska födelseregistret extraherades slumpmässig jämförelsegrupp som
bestod av 86164 barn och deras 83986 mödrar utan känd HCV. Via
födelseregistret och patientregistret studerades risken för komplikationer under graviditet och förlossning hos spädbarn till mödrar
med HCV. Statistisk analys omfattade multivariat logistisk regression med antal förlossningar, alkoholmissbruk, drogmissbruk, utbildningsnivå, diabetes, body mass index (BMI) och familjesituation som kovariat.
Resultat

Mödrar med HCV hade lägre BMI än mödrar utan HCV (p =
0,003) och de var oftare rökare (p < 0,001). Mödrar med HCV
hade oftare tre eller fler barn, ensamstående under graviditeten och
förlossningen (p < 0,001) och var lägre utbildade (p < 0,001) än
mödrar utan HCV. De hade oftare alkoholmissbruksdiagnoser (p <
0,001) och andra missbruksdiagnoser (p < 0,001). Det förelåg signifikant risk för kejsarsnitt hos kvinnor med HCV (justerad RR 1,31
med 95% CI 1,25-1,38). Det fanns en ökad risk för låg Apgar score,
låg födelsevikt (RR 1,70 med 95% CI 1,59-1,72) och att vara liten för
tiden (RR 1,64 med 95% CI 1,51-1,77). Dessa barn hade betydande
risk för intrauterin död(justerat RR 7,03 med 95% CI 5,42-9,11).
Slutsats

Mödrar med HCV löper stor risk för en komplicerat graviditet och
förlossning jämfört med mödrar utan känd HCV. Barn till mödrar
med HCV löper ökat risk för intrauterin död.
PT-802
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Erfarenheter av TIPS från Södersjukhuset . Resultat av 25 patienter
med avseende på uppnått behandlingsmål samt komplikationer.
M. Karlsson 1,*, U. Ellingsen 1, M. Berger 1, A. Oksanen 2, M. Delle 1

Södersjukhuset, 2Karolinska sjukhuset Huddinge, Sverige

1
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Bakgrund

Transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt (TIPS) används
för att behandla komplikationer till portal hypertension. TIPS kan
via en sänkning av den portosystemiska gradienten (HVPG) effektivt förebygga reblödning från varicer samt minska behovet av
ascitestappningar. Efter TIPS bör HVPG vara < 12 mm Hg. Beslut
om TIPS fattas av medicinsk hepatolog och kirurg i samråd med
interventionell radiolog. En viktig bedömning innan TIPS är att
försöka förutse mortalitetsrisk på kort sikt. MELD-score över 15
samt Bilirubin över 70 µmol/L har föreslagits som mått på hög
risk för 30 dagars mortalitet. Södersjukhuset har sedan 2010 utfört
TIPS och här redovisar vi resultat av de första 25 vuxna patienterna.
Metod

Retrospektiv genomgång av alla TIPS hos patienter med levercirros eller portatrombos rekryterade från SÖS (17st) samt Huddinge
Sjukhus (8st) mellan juli 2010 och oktober 2015.
Resultat

Under perioden har 25 patienter genomgått TIPS (medelålder 60
år) Genes till portal hypertension var cirrhos hos 23/25 (88 %) och
tromboser hos 2/25 (8 %) Orsaken till intervention var varicerblödning hos 14/25 (56 %) och ascites hos 9/25(36 %) samt angiektasier
eller PHG hos 2/25 (8 %) . Före TIPS noterades ChildPugh score
median 8 poäng (range: 6-12) och MELD score median 11 poäng
(range:6-22). HVPG < 12 mmg efter TIPS uppnåddes hos 21/23 pat
(91 %). 20 patienter hade ett HVPG efter TIPS ≤ 7 mm Hg. Inga
procedurrelaterade dödsfall noterades och komplikationer i anslutning till ingreppet noterades bara i 2 fall (8 %) och var av lindrig
art. Hos patienter med observationstid mer än 3 månader uppnåddes primärt behandlingsmål (ingen reblödning eller minskat tappningsbehov) hos 13/18 (72%). 15/25 (60 %) av patienter utvecklade
hepatisk encefalopati. 13 av dessa gick att behandla med laktulos
eller var övergående. I ett fall krävdes reduktion av TIPS-stentet. I
gruppen med blödning som indikation var 6 månaders överlevnad
81 % och i ascitesgruppen endast 45 %. 6 månaders överlevnad i
hela gruppen var 68 %. 30 dagars mortalitet var 20 % (5 st) varav
4 st hade indikationen refraktär ascites. Ingen av dessa hade ett
bilirubin > 70 µmol/L och endast 2/5 hade en MELD-score > 15.
Slutsats

Vår genomgång visar att TIPS är en säker procedur som effektivt
sänker den portosystemiska gradienten och uppnår i hög grad de
primära behandlingsmålen. Genomgången belyser också svårigheten att förutspå postoperativ mortalitet.
PT-803
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Levercirros i Skåne år 2001-2011: En populationsbaserad studie
E. Nilsson 1,*, H. Anderson 2, K. Sargenti 1, S. Lindgren 3, H. Prytz 1

1Skånes universitetssjukhus, 2Avdelningen för cancerepidemiologi,
Lund, 3Skånes universitetssjukhus, Malmö, Sverige
Bakgrund

De vanligaste orsakerna till levercirros i Sverige är alkoholöverkonsumtion och hepatit C. I jämförelse med andra europiska länder
har Sverige relativt låg cirrosrelaterad mortalitet. Det finns emellertid endast ett fåtal studier som beskriver cirrosincidens, prevalens
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och mortalitet i Skandinavien. Vi vill beskriva incidens, klinisk presentation, etiologisk spektrum och överlevnad hos patienter med
cirros i Skåne under en tioårs period.

PT-804

Statiner, angiotensinhämmare och angiotensin II-antagonister ger
minskad risk för mortalitet och morbiditet hos patienter med kroniska leversjukdomar

Metod

Vi har genom sökningar i medicinska register retrospektivt identifierat patienter med cirros diagnosticerat 2001 till 2010. Alla patienter med cirros bosatta i Skåne, vars population är 1,17 miljoner,
har inkluderats. Medicinska journaler och patologiutlåtanden har
granskats. Patienterna har sedan klassificerades efter diagnos och
kliniska parametrar har registrerats. Uppföljning av förlopp har
gjorts till död, transplantation eller december 2011.

K. Stokkeland 1 2,*, C. Takami Lageborn 3, A. Ekbom 4, J. Höijer 5, M.
Bottai 5, P. Stål 2 6, K. Söderberg-Löfdal 7 8

1Endoskopimottagningen, VO Medicin, Visby Lasarett, Visby, 2Institutionen för medicin, 3Karolinska Institutet, Stockholm, 4Enhet för
klinisk epidemiologi, Karolinska Institutet, 5Enhet för biostatistik,
Karolinska Institutet, Stockholm, 6Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, 7Avdelningen för Klinisk Farmakologi , Karolinska
Universitetssjukhuset, 8Enhet för klinisk farmakologi, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

Resultat

1317 patient med cirros inkluderades. Incidensen för cirros i Skåne uppskattades till 14,1/100 000 personår. Incidensen var 9,8 för
kvinnor och 20,1 för män. Inga förändringar i incidens över tid
observerades. De vanligaste orsakerna till cirros var alkoholöverkonsumtion (58%), hepatit C (13%) och kryptogen cirros (12%).
Vid diagnos hade 43% ascites, 6% blödning från varicer och 4 % var
encefalopatiska. Ettårs och femårs överlevnad utan transplantation
var 78% respektive 43%. Överlevnaden var generellt sett bättre för
kvinnor och varierar beroende på bakomliggande etiologi.

Bakgrund

Fibrosutveckling i levern sker vid alla kroniska leversjukdomar kan
leda till levercirrhos och död. Målet med vår studie var att undersöka om läkemedel som patienter redan använder påverkar den totala
dödligheten, lever-relaterad dödlighet och lever-relaterad morbiditet bland patienter som har kroniska leversjukdomar.
Metod: Vi gjorde en registerbaserad kohortstudie med alla patienter som hade vårdats för första gången för en kronisk leversjukdom mellan juni 2005 och december 2012 i Sverige (n=70 546). Vi
länkade data från patientregistret till läkemedelsregistret och dödsorsaksregistret. Vi undersökte om statiner, angiotensinhämmare
(ACE-hämmare), angiotensin II-antagonister (ARB) och antibiotika påverkade risken för att dö, att dö av sin leversjukdom och
risken för lever-relaterad vård.

Slutsats

Detta är den största populationsbaserade studien som beskriver cirros i Sverige. Studien visar att cirrosincidensen är fortsatt låg. Mortaliteten varierar beroende på etiologi. Patienter med alkoholöverkonsumtion i kombination med hepatit C har sämst överlevnad.
Referenser
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Resultat

Vi fann en reducerad mortalitetsrisk för patienter som använde statiner (n= 8 688) med hazard kvoter från 0,42 (95%, KI 0,28-0,63)
för patienterna med autoimmune hepatit till 0,69 (95%, KI 0,610,78) för patienterna med alkoholorsakad leversjukdom. Vi fann
en reducerad mortalitetsrisk för patienter som använde ARB (n= 6
204), 0,62 (95%, KI 0,53-0,72), för patienterna med alcoholorsakad
leversjukdom. Vi fann en liknande reduktion i mortalitetsrisk för
de patienterna som använde ACE-hämmare (n=9 714). Däremot
fann vi en ökad mortalitetsrisk för de patienterna som hade använt
antibiotika (n=27 756) med hazard kvoter från 1,65 (95% CI, 1,531,78) för patienterna med virushepatiter.
Slutsats

Användning av statiner, angiotensinhämmare, angiotensin II-antagonister är associerat till minskade risker för lever-relaterad vård,
lever-relaterad död och reducerat risk för att dö av alla orsaker.
PT-805
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Pilotprojekt – en vårdkedja för patienter med avancerad leversjukdom
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1Gastrosektionen, Södersjukhuset, Stockholm, 2Capio Rehab Saltsjöbaden, Sverige
Bakgrund

Idag saknar landstinget upphandlad rehabilitering för patienter
med leversjukdom. Sjukhusen har svårt att tillgodose kvarstående
behov av t.ex. mobilisering och nutriering efter den akuta fasen.
Genom att upprätta nya samarbetsformer där patienten byter vårdgivare och vårdnivå efter den akuta fasen, kan man uppnå bättre
vårdkvalitet med samtidigt betydande kostnadsbesparingar. Syfte:
Att pröva funktionalitet och kvalitet i en vårdkedja där patienterna
flyttas från Södersjukhuset till Capio rehab Saltsjöbaden för vård
och träning innan hemskrivning. Att undersöka och säkerställa
tillgång till medicinsk specialistvårdskompetens efter vård på akutsjukhus. Att genom samarbete skapa en mer ändamålsenlig vård för
leverpatienter. Att låta pilotprojektet ligga till grund för en framtida upphandling av vård.
Metod

Utveckla remissmall för att säkerställa att rätt information blev förmedlad. Utbildning av personal i specifik omvårdnad samt allvarliga komplikationer. Tillgänglighet till gastroenterologisk specialistvårdskompetens genom direktlinje per telefon. Särskild registrering
av komplikationer och återinläggningar. Återkoppling via uppföljning av samtliga patienter via enkät eller intervju.
Resultat

I projektet deltog 12 patienter. Genomsnittsvårdtiden på Capio Rehab Saltsjöbaden var 7 vårddygn. Av totalt 14 remisser, avslogs 2 st. 7
av 12 patienter fick någon form av medicinska komplikationer. 3 av
dessa behövde återinläggas på Södersjukhuset. 8 av 12 patienter besvarade enkät och beskrev ett gott bemötande och kände sig fysiskt
och psykiskt starkare efter vårdtiden. Personalen på Capio Saltsjöbadens rehab upplevde att utbildningen som gavs var av stort värde
och skapade trygghet. Personalen upplevde också hög tillgänglighet
till gastroenterologisk kompetens under projekttiden. Projektet har
lett till att Södersjukhuset, från och med år 2016, kommer att upphandla rehabilitering för patienter med leversjukdom.

versitetssjukhuset i Linköping, Linköping, 3Skåne Universitetssjukhus,
Malmö, 4Skåne Universitetssjukhus, Lund, 5Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, 6Akademiska Sjukhuset, Uppsala, Sverige
Bakgrund

Låggradig alkoholkonsumtion har befunnits vara associerat med
en lägre risk för svår sjukdom vid non-alcoholic fatty liver disease
(NAFLD), inklusive en lägre risk för non-alcoholic steatohepatitis
(NASH). Denna association är främst mätt genom alkoholkonsumtion precis vid undersökningstillfället. Vi utvärderade hur livstidskonsumtion av alkohol påverkar sjukdomsgraden vid NAFLD.
Metod: Vi inkluderade 120 personer med gold standard diagnosticerad NAFLD, som fick fylla i detaljerade enkäter kring alkoholanvändning genom livet, diet och fysisk aktivitet. Primärt utfallsmått
var grad av leverfibros, vilket beräknades genom ordinal logistisk
regressionsanalys, justerat för ålder, body mass index, diabetes mellitus typ 2 och rökning. Logistisk regressionsanalys, justerat för
samma parametrar, användes för att beräkna risken för förekomst
av NASH.
Resultat

En ökning av alkoholkonsumtionen till ett maximalt intag på tretton enheter alkohol per vecka genom livet var associerat med en
minskad risk för ett högre fibrosstadium, både i univariat (OR 0.86
för varje adderad enhet, 95%CI 0.77-0.97, p=0.016) och multivariat
(OR 0.86, 95%CI 0.76-0.97, p=0.017) regressionsanalys. Ingen association med NASH hittades (OR 0.98, 95%CI 0.86-1.11, p=0.71).
Slutsats

En ökad alkoholkonsumtion upp till tretton enheter per vecka genom livet var associerat med lägre fibrosstadium vid NAFLD.

Slutsats

I detta pilotprojekt har Södersjukhuset och Capio Rehab Saltsjöbaden på kort tid upprättat en vårdkedja med hög vårdkvalitet och
stärkt patientsäkerhet. Genom ett nära samarbete och strukturerade kanaler kan patienten tryggt få sina aktuella vårdbehov tillgodosedda. Det har varit patienter som inte kunnat skrivas ut till
hemmet från sjukhuset pga kvarstående medicinska, fysiologiska
eller sociala behov. Resultatet visade att dessa behov kunde mötas
på en annan vårdnivå utan ökad risk för patienterna.
PT-806

806

Ökad alkoholkonsumtion är associerat med lägre fibrosstadium vid
NAFLD
H. Hagström 1,*, P. Nasr 2, M. Ekstedt 2, S. Kechagias 2, K. Önnerhag 3,
E. Nilsson 4, H.-U. Marschall 5, F. Rorsman 6, R. Sheikhi 6, R. Hultcrantz 1, P. Stål 1
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SVERIGES YNGRE GASTROENTEROLOGER
SYGs STYRELSE 2016

Bäste SYG-medlem
Nu är det bara få dagar kvar tills att vi ses i
Visby under Gastrodagarna, vi gläder oss!

U

nder de fullspäckade Gastrodagarna
kommer vi att hålla vårt årsmöte
på torsdagen den 12 maj kl.12.00
och välja vår nya styrelse för verksamhetsåret 2016/2017. Vi kommer att välja en ny
ordförande, en ny vice- ordförande och ett
par nya suppleanter.
Men på onsdagskvällen bjuder vi våra
SYG- medlemmar på en after- Gastrodag,
tid och plats har informerats via facebookgruppen och maj- nyhetsbrev.
Tack!

Med detta sagt så vill jag tacka alla SYGmedlemmar för förtroendet under dessa två
verksamhetsår jag har varit ordförande. Det
har varit ett väldigt givande och roligt uppdrag. Man har kunnat få en direkt inblick
i Gastrosverige och även direkt delaktighet
i utvecklingen av både riktlinjer och kurser
för vår specialistutbildning. Att få göra just
detta tillsammans med en grupp engagerade,
kloka och trevliga kollegor i SYG- styrelsen
har varit en väldigt fin upplevelse. Därför
vill jag personligen tacka alla i styrelsen för
ett fantastiskt samarbete! Likaså tacka SGF
för det fina samarbetet med oss inom SYG.
Det är gemenskapen och engagemanget

man inspireras av och jag rekommenderar
alla medlemmar att någon gång under sin
specialisttjänstgöring engagera sig i till exempel SYG.
Personligen bär det av mot nya uppdrag inom UEG; YTG (ekvivalenten för
SYG men i UEG) samt Education Committee, där jag hoppas kunna bidra med
utvecklingen av ett yngre och mer jämställt
UEG, samt se till yngre doktorers behov
för utbildning och nätverkande över gränserna.
I detta nummer kommer styrelsemedlem Daniel Bergemalm att rapportera
ifrån ECCO i Amsterdam, och jag om
det senaste inom Young GI Network och
UEG. Vi ses på Gastrodagarna!

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

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

	
  

Iréne Stenfors
(ledamot)
ST-läkare
Gastrokliniken,
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund

Valeria Castro

Ordförande i SYG

0-13.00 · Plats: Visby

Tid: Torsdagen den 12 maj 2016 kl. 12.0
Dagordning

Mötets öppnande
Godkännande av dagordningen
Val av mötets ordförande och sekreterare
Val av justeringshen
Genomgång av föregående årsmötesprotokoll
Genomgång av SYGs aktiviteter under verksamhetsåret 2015/2016
Ekonomisk rapport
Val av SYGs styrelse för verksamhetsåret 2016/2017
Val av SYGs valberedning och revisor för verksamhetsåret 2016/2017
Övriga frågor
Mötets avslutande
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Ghazaleh Mohammadian
(vice ordförande)
ST- läkare, doktorand
Gastrocentrum, Karolinska
Universitetssjukhuset
14186 Stockholm.

Ernesto von Greiff
(ledamot)
ST-läkare
Medicinkliniken
Västerviks Sjukhus
Östra Kyrkogatan 48
593 81 Västervik

SYG årsmöte 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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

	
  

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

Daniel Bergemalm
(suppleant)
ST-läkare, Medicine Doktor
Sektionen för gastroenterologi
Örebro Universitetssjukhus

Josef Asamrisson
(suppleant)
	
  
ST- läkare
Medicinkliniken,
Mälarsjukhuset,
Kungsvägen 34,
633 49 Eskilstuna.
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ECCO 2016
Amsterdam i mars? Det kan låta lockande
för en vårtörstande svensk. Eftersom man
lätt överskattar breddgradens förmåga
att mätta den typen av behov är det ju
tur att man kan fokusera på en intressant
konferens istället för att lapa sol.

D

en elfte konferensen från Europeiska organisationen för Crohn’s
and Colitis (ECCO) lockade i år
ca 6000 deltagare. Professor Geert D’Haens
berättade att det första mötet som anordnades i just Amsterdam drog ett par hundra
deltagare och ett decennium senare har konferensen alltså vuxit närmast exponentiellt.
För att nämna något av det som presenterades var nog de lovande fas 3 studierna
på per orala JAK hämmare det som uppmärksammades mest. I synnerhet tofactinib
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vid medelsvår och svår ulcerös kolit ter sig
lovande även i den grupp där tidigare antiTNF misslyckats. SADEL-projektet (Scaffolds for Alternative DELivery) är annars
ett EU-finansierat konsortium som verkar
för utvecklandet av nya per orala TNF-hämmare. Tekniken bygger på ett extremt stabilt
litet protein, ”Nanofitins” med egenskaper
som liknar antikroppars avseende affinitet
och funktion. Djurförsök har varit lovande
och man planerar nu att gå vidare med
humanstudier. Under konferensen passade
ECCO på att lansera ett nytt webbaserat
verktyg för sina guidelines, ECCO e-guide
(http://www.e-guide.ecco-ibd.eu). Där finns
de senast uppdaterade rekommendationerna
avseende IBD i klickbara algoritmer vilket
vid en snabb genomgång ter sig som ett

användarvänligt och smidigt sätt att snabbt
ta fram den information man söker. Med en
lyckad konferens i bagaget drar ECCO nästa
år vidare till Barcelona och jag har svårt att
tro att det kommer leda till minskat antal
deltagare.

	
  

Daniel Bergemalm
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Young GI Network och
jämställdheten inom UEG
I mars hade UEGs motsvarighet till SYG,
möte; YTG (Young Talent Group) är en
grupp av 8 yngre gastroenterologer ifrån
länder runtom stor-Europa, som vill arbeta
för att göra UEG mer attraktivt och lättillgängligt för just unga gastroenterologer.

E

tt av de forum som används främst
är Young GI Network, där man vägleder yngre kollegor igenom de stora
kongresserna, erbjuder flera utbildningsmöjligheter via t.ex. e- learning, Summer School
och forskningsskolor mfl.
En annan roll som YTG har tagit är att
slå ett slag för jämlikheten inom UEG. Problemet uppmärksammades på den internationella kvinnodagen 8 mars, där man
framställde statistik över kvinnors representation inom olika kommittéer i UEG.
Resultatet påvisade ett klart utvecklingspotential.
Därför ville YTG stå som förbild och
numera är 3 av 8 medlemmar kvinnor, nästa
år blir det helt jämlikt.
Men jämlikhet handlar inte bara om kön,
utan även om ålder och landrepresentation,
därför har nu medlemmarna i YTG spridit
sig i även andra kommittéer där medelåldern
normalt har varit avsevärt högre. Nu finns
vi, för att nämna några, i Education Committee, Research Committee, och även i en
nybildad grupp ”Women in GI”.
YTG har fått tillåtelsen att dela ut finansierade fellowships inom klinik och forskning på center runtom Europa för yngre
gastroenterologer, där kriterierna utvärderas
utifrån CV, motivationsbrev och även landrepresentation och kön. Men möjligheterna
till moderna gastroenterologiska center finns
inte för inte alla yngre gastroenterologer i
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Europa, därför värdesätts ett bra motivationsbrev ifrån lägre utvecklade länder, högt.
Det är också ett sett att slå ett slag för jämlikheten i Europa.
Med detta sagt så kan man med stolthet
titta på representationen inom SYG och
SGF, man kan helt klart se att vi har kommit
långt vi, i Gastrosverige.

Valeria Castro

Ordförande i SYG

Medverkande YTG-medlemmar under mars
möte i Wien.
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FSGSs STYRELSE 2016

Bästa medlemmar!
Just nu sitter jag på väg hem från hektiska
men väldigt intressanta dagar i Amsterdam och ECCO 2016. Det har varit mycket fokus på ”patient involvement” och
”e-health”. För tredje året anordnades
också Research Forum som även i år var
välbesökt. Mer om detta kan ni läsa om i
dagens Gastrokuriren.

N

u lämnar vi Europa och laddar
istället för Svenska Gastrodagarna
som detta år blir i Visby 11-13 maj.
I år har det skickats in rekordmånga abstracts
och många av dessa är det sjuksköterskor
som skickat in. Det är viktiga arbeten som
görs runt om i landet. Har du inte möjlighet
att delta på plats i Visby så passa på att läsa
abstracts i Gastrokuriren och inspireras och
få tips. Kanske finns det något där som skulle
kunna förbättra vården på din egen arbetsplats. FSGS kommer som vanligt att dela
ut årets stipendier i samband med Gastrodagarna. Även här var det rekordmånga
ansökningar detta år. Det är otroligt roligt
och inspirerande att läsa om era arbeten. Det
pågår många intressanta och viktiga arbeten ute i landet. I år säger vi stort grattis till
Ulrica Lovén Wickman, Margareta Ramsjö,
Carola Ericsson, Åsa Åberg och Lena Aronsson som delar på stipendierna som sponsras
av Abbvie, Ferring samt Tillotts Pharma.
I samband med Gastrodagarna kommer
också Hepatologinätverket ha möte. Mötet

blir den 12/5 kl. 14.30-16.30 på Almedalens
hotell. Mer information om detta kommer
att mejlas ut till nätverkets medlemmar.
Diskussioner kring sammanslagningen
av SEGP och FSGS fortskrider. På enkäten
som gick ut förra året önskade majoriteten
av medlemmarna en gemensam förening.
Ett förslag till sammanslagning kommer att
skickas ut till alla medlemmar före årsmötet
i Visby den 11 maj kl. 16.30. Det är viktigt att
så många som möjligt kommer på årsmötet
där röstning enligt stadgarna kommer att
ske.
Glöm inte att hålla koll på aktiviteter och
information på vår Facebook-sida.
I detta nummer av Gastrokuriren kan
du läsa om N-ECCO Research Forum,
N-ECCO Meeting samt ett referat från
Stockholms levervecka. Mycket nöje!

Susanna Jäghult
(ordförande)
Stockholm Gastro Center
Danderyds sjukhus AB
182 88 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

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

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

Susanna Jäghult

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

Ordförande FSGS
Eva Blackås
(ledamot)
Medmottagning 2 magtarm
mott, Blå Stråket 5
Sahlgrenska sjukhuset
413 45 Göteborg
eva.m.blackas@vgregion.se

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

Maria Hjorth
(suppleant)
Mag-tarmmottagningen
Falu lasarett
791 82 Falun
maria.hjorth@ltdalarna.se
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N-ECCO Research Forum och
N-ECCO Meeting mars 2016
Den 16 mars var det dags för tredje N-ECCO Research Forum i samband med ECCO-congress i Amsterdam. N-ECCO Research Forum hade sitt första möte i Köpenhamn 2014.

S

yftet är att sprida kunskap om forskning hos sjuksköterskor. Inte bara till
de som vill bedriva egen forsknin,g
men också att stötta sjuksköterskor att börja
läsa vetenskap. En norsk studie har visat på
att endast 10% av sjuksköterskorna läser
vetenskapliga artiklar. Detta behöver verkligen ändras och det är en anledning till att
N-ECCO Research Forum skapades. I år
var det 78 stycken anmälda till mötet och de
kom från olika delar av Europa. Programmet
var upplagt i olika work-shops där mindre
grupper underlättade interaktion. De olika
work-shopen berörde hur du formulerar
en frågeställning, hur du kritiskt granskar
en vetenskaplig artikel och hur du gör en
litteratursökning. Den sista work-shopen
berörde statistik och den höll jag själv i. Här
handlade det mest om att ge en grund för
att kunna tyda en tabell och förstå helheten.
Alla work-shops vände sig både till de som
forskar idag, de som vill komma igång med
forskning samt de som behöver en grund för
att kunna läsa forskning. Det fanns också tid
för samtal med varandra och utbyte av idéer
och funderingar. N-ECCO har under året
arbetat med en undersökning med syfte att
ta fram högprioriterade forskningsområden.
Ett frågeformulär har under 2015 skickats
ut till alla medlemmar i N-ECCO där man
helt enkelt frågat alla sjuksköterskor efter
forskningsområden att prioritera. Kanske är
du en av dem som svarat . För att få en struktur på mängden data av forskningsområden
har man använt sig av Delphi Process. De
områden som kom fram som topp tio var:
• Interventions for IBD self-management
• Role of IBD nurse in improving quality
of life
• Interventions for frequency, urgency,
incontinence
• Best care pathways for outcomes and
satisfaction
• Quality indicators for an IBD service
• Role of psychological symptoms in IBD
exacerbation
gastrokuriren 2 · 2016

•
•

Interventions for IBD fatigue
Benefit for different modes of communications
• How do professional decide what to
offer patients
• What decision tools support informed
decision making
Är du som sjuksköterska intresserad av att
forska inom något av dessa ämnen så är nu
tanken att vi ska kunna skapa samarbetsgrupper över landsgränserna. Alla behöver
inte skapa en studiedesign utan det räcker
med att det finns en som sedan övriga kan
använda. På ”Scientific platform” (hittar du
på ECCOs hemsida) kan du hitta andra som
arbetar med samma forskningsområde som
du själv. Du kan här även söka efter en handledare eller få hjälp med andra forskningsfrågor. På denna plattform kommer områdena
efter Dephiundersökningen finnas och där
man kan ange om intresse finns för något
område. Jag vill varmt rekommendera er alla
att logga in och lägga upp en profil på ”Scientific Platform”. Det är till hjälp och stöd
för alla – både er som forskar men även för
alla andra.

aktigheten hos den enskilda IBD-patienten.
Detta gjordes med hjälp av metoder för samtalsteknik och bemötande. När programmet
gick över till e-hälsa inledde Pia Munkholm
som är en verklig pionjär i detta område.
Hon visade på en teknik de har i Danmark
med hemmonitorering av calprotectin.
Patienterna kan lämna avföringsprov hemma
och efter 18 minuter har de ett svar som med
hjälp av en app i mobilen når fram till sjukvården. Värdet omvandlas till ett ”traffic light
system” så att både sjukvården och patienten
larmas om det är röda värden. Usha Chauhan från Kanada visade deras båda appar ”GI
Bodyguard” och ”My IBD” där patienterna
kan fylla i sina symtom och därefter som pdf
mejla det till sin läkare/sjuksköterska inför
ett mottagningsbesök eller dylikt. Jag själv
presenterade sedan SWIBREG. Det finns
inget motsvarande i andra länder där både
patienter och sjukvårdspersonal registrerar
i samma register och där data kan användas både individuellt och för hela gruppen.
Intresset och frågorna var många efter presentationen. Så sträck på er alla, Sverige finns
verkligen på IBD-kartan!

N-ECCO meeting

Den 17 mars var det dags för N-ECCO
meeting. De var två stora huvudområden
som jag ansåg som extra viktiga. Dessa var
”Patient involvement and patient participation” samt ”E-health in IBD”. När det gäller
patientdelaktighet lyftes bland annat vikten
av att patienterna har ett inflytande redan
vid framtagande struktur och organisation
av vård och service till IBD-patienter. Vi fick
också höra flera olika sätt att förbättra del-

Susanna Jäghult
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Årsmöte FSGS

Onsdag 11 maj

kl. 16.30

Plats: Wisby str
and

Dagordning

1.
2.
3.
4.

Mötets öppnande
Frågan om mötets behöriga utlysande
Godkännande av dagordning
Val av ordförande att leda förhandlingarna
5. Val av årsmötessekreterare
6. Val av justerare, tillika rösträknare att
jämte ordförande justera årsmötets protokoll.
7. Verksamhetsberättelse
8. Förvaltningsberättelse
9. Revisionsberättelse
10. Ansvarsfrihet för styrelsen
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Verksamhetsplan samt budget
Motioner
Styrelsens förslag till årsmötet
Medlemsavgiftens storlek
Val av ordförande och ledamöter i styrelsen
Val av revisorer och revisorssuppleanter
Val av valberedning
Övriga frågor
Mötets avslutande
Välkomna!
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Stockholms levervecka 2016
Efter att ha följt och varit delaktig Stockholms levervecka under många så har utvecklingen tagit stora steg. Från omfattningen att vara leversymposium med en
dags möte med fokus på transplantation
till ett möte som idag innehåller infektion,
transplantation, hepatologi, pediatrik,
kirurgi, endoskopi och omvårdnad med
stora föreläsare från hela världen. Stockholms levervecka har blivit en mix som
lockar många olika professioner.

E

n stor nyhet för året är att arrangören erbjuder stipendium för sjuksköterskor med speciellt intresse inom
leversjukdom att få kongressavgiften betald.
Jag hade förmånen att få detta stipendium i
år, stort tack för det!
Kartan för orsaker till levercirros har nu
skrivits om med stigande antal för välfärds
diagnoser. Non Alcoholic Steato Hepatitis
(NASH) är snabbt stigande och står nu för
cirka 30 procent av levercirros fallen. Därefter stiger fortfarande alkoholorsakad levercirros som idag står för 5-10 procent av fallen.
Hepatit B och C som för några år sedan
var största hotet minskar nu tack vare nya
framgångsrika mediciner. För diagnoserna
alkohol och NASH går cirrosutvecklingen
långsamt, mer än 50 procent blir kända först
vid dekompensation med akutsjukvård som
följd. Långt ifrån alla överviktiga eller alkoholkonsumerande människor drabbas av
leversvikt. I praktiken saknas fortfarande
biomarkörer för att identifiera vilka överviktiga eller alkoholkonsumenter som kommer
att utveckla cirros.

leversvikt återhämtar sig cirka 55 procent vid
score 1, 34 procent vid score 2 och endast 16
procent vid score 3. CIF-SOFA score kan
identifiera de personer som har störst nytta
av intensivvård.
I Stockholm har ett ökat samarbete med
palliativ hemsjukvård initierats vid ESLD.
Det palliativa teamet innehåller sjukvårdens olika professioner och kompetenser i
tätt samarbete mellan hepatolog, familj och
patient. Palliativa teamet erbjuder kontakt
från 1 gång/vecka till 4 gånger/dag med
tillgänglighet dygnet runt. Patienter med
stabil sjukdom vårdas i hemmet med fokus
på smärtlindring, nutrition, depression, oro
och fatigue. Det palliativa teamets medicinska insatser för patienter med levercirros är:
Diuretikajustering, laparocentes, pigtaildrän,
intravenösa infusioner, antibiotika, albumin,
blodprover samt bedömning av leverencefalopati.
Läkemedelsbehandling vid avancerad
levercirros innebär på grund av minskad
första passage metabolism risk för överdosering med allvarliga biverkningar som
följd. Största riskerna finns för läkemedel
som behöver passera levern för aktivering

eller proteinbindning eller har smal terapeutisk bredd. Till de läkemedel som påverkas
av förändrad metabolism vid leversjukdom
nämndes: Opioider, sedativa, propanolol och
diuretika. Höga värden i Child-Pugh score
ger en indikation på att läkemedelsmetabolismen kan vara påverkad. Patienter med
Child Pugh C har som regel ökad känslighet för alla läkemedel. Rekommendationen
för patienter med Child Pugh B och C var:
reducerad analgetikados, undvika sedativa,
NSAID och opioider (särskilt viktigt vid
hepatisk encefalopati eller Child Pugh C)
samt att inte överdosera Spironolakton,
Laktulos, Propanolol och Omeprazol. Ökad
användning av läkemedelskoncentrationer
rekommenderas tillsammans med tät uppföljning.
Familjär Amyloidos med Polyneuropati
(FAP)

Forskningen har gjort framsteg angående
FAP. Diagnosen har idag många undergrupper där Skellefte sjukan står för en av
de kända mutationerna. Resultatet av en
levertransplantation är olika beroende på
vilken mutation patienten har. FAP typ A

End stage liver disease (ESLD)

Definitionen av ESLD diskuterades, slutsatsen var att ESLD innebär dekompensation
med extrahepatisk organsvikt vilket är förenat
med ökad mortalitet. Till tidigare instrument
för att bedöma långtids- och korttidsprognos
för överlevnad relaterat till levercirros, ChildPugh och MELD-score, används nu ytterligare ett hjälpsamt instrument CLIF-SOFA
score allt mer i praktiken. Med CLIF-SOFA
score inkluderas svikt i andra organ utöver
levern, den används främst vid slutenvård
vid akut dekompensation för att identifiera
patienter med hög mortalitetsrisk. Scoren
utgör en bedömningsgrund för intensivvård,
en högre score indikerar fler organ i svikt.
Vid genomgången intensivvård på grund av
gastrokuriren 2 · 2016
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och B har olika mängd transthyretin i fettvävnaden vilket påverkar resultatet efter en
levertransplantation. Personer i tidigt sjukdomsskede, patientens nutritionsstatus och
ålder vid diagnos inverkar också på resultatet. Mortaliteten efter transplantation har
ofta hjärtrelaterade orsaker, en kombinerad
hjärt- och levertransplantation har förbättrat resultaten något. Även CNS relaterade
komplikationer är vanligt. Efter en levertransplantation behöver dessa patienter
regelbundet genomföra EKG för att upptäcka arytmier, ögonundersökning för att
tidigt upptäcka svårbehandlade glaukomliknande komplikationer samt MR för att
upptäcka amyloidinlagring. Under senare
år har nya läkemedel introducerats för FAP
vilket har minskat behovet av levertransplantation för patientgruppen avsevärt.
Levertransplantationsutredning

I Stockholm startar vårdkedjan vid behov av
en transplantation med en remiss till hepatologen på Karolinska Universitetssjukhuset,
Huddinge. Relativt friska patienter kallas i
första hand till en transplantationsbedömning vilket innebär ett läkarbesök hos hepatologen. Om behov av levertransplantation
finns planeras utomlänspatienter för en 4
dagar lång utredning inneliggande på sjukhuset. Sjukare patienter kallas direkt för
utredning och patienter boende i Stockholms
län genomför utredningen polikliniskt under
1,5 veckas tid. Syftet med transplantationsutredningen är att bedöma: indikationen och
kontraindikationer för levertransplantation,
riskfaktorer samt bedöma om patienten
klarar av en levertransplantation och den
efterföljande vården. Under väntetiden för
transplantation tar sjuksköterskan på hepatologen kontakt med utomlänspatienter 1
gång per månad, all annan vårdkontakt sköts
av inremitterande.
Leverbiopsi V/S Fibroscan

Leverbiopsi har tidigare varit golden standard för att diagnostisera och bedöma fibrosgrad vid leversjukdom. Leverparenkymet är
heterogent och en biopsi ger svar på leverstrukturen i en mycket begränsad av levern.
Komplikationer efter ultraljudsledd leverbiopsi uppstår hos cirka 3 procent, ibland är
dessa allvarliga i form av blödning, punkterad lunga eller gallblåsa. Lindrigare komplikationer som lindrig smärta uppstår vid 30
procent, 3 procent får vasovagal hypotension,
icke livshotande blödning hos 23 procent.
Vid levercirros har patienten större blöd76

ningsrisk varför biopsi bör undvikas.
Fibroscan eller elastografi mäter stelhet
i levervävnaden genom en tryckvåg och
undersöker en större yta av leverparenkymet. Undersökningen innebär inga risker för
patienten har hög säkerhet för att utesluta
fibros eller att fastställa cirros. Höga värden
kan även relateras till högre risk för cirrosrelaterade komplikationer. Nackdelen är att
olika sjukdomar har olika gränsvärden och
det finns risk för felkällor i samband med
undersökningen varför en erfaren personal
gör undersökningen med större säkerhet.
Tillgängligheten för elastografi har ökat
vilket gör att antalet biopsier minskar på
många sjukhus i Sverige.
Post Levertransplantation

Vårdtiden efter en levertransplantation blir
allt kortare. På Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge vårdas patienterna i
genomsnitt 11 dagar efter transplantationen,
med ett mål att ytterligare förkorta vårdtiden
till 7 dagar. Kortare vårdtider ställer större
krav på resurser och handhavande av komplikationer i öppenvården. Att allt svårare
sjuka patienter accepteras för transplantation
medför också krav på annan vårdplanering.
En beskrivning av de vanligaste komplikationer efter transplantationen innebär att
cirka 10-30 procent av patienterna drabbas
av gallgångsrelaterade komplikationer med
behov av åtgärder med stent/PTC. Upprepade behandlingar kan krävas men brukar
som regel ha god effekt på sikt. Komplikationen uppstår på grund av svårigheter
med kärlförsörjningen till gallgångarna
efter kirurgi. Njurfunktionen påverkas av
den immunsuppressiva medicineringen, 40
procent har njursvikt 10 år efter transplantationen av dessa är 5-10 procent dialyskrävande. Högdosbehandling med steroider
innebär att benmassa förloras efter transplantationen vilket drabbar både kvinnor
och män. Genom fysisk aktivitet, rökfrihet,
viktminskning och alkoholabstinens kan
osteoporos förebyggas redan före transplantationen och är förstås även väsentligt efter
transplantationen för att på sikt minska
risken för frakturer. Om patienten utvecklar
diabetes i efterförloppet till levertranplantation ökar risken för metabolt syndrom, aktiv
behandling och regelbunden monitorering
av HbA1c rekommenderas.

med Norgine Sverige AB. Nätverksträffen
lockade 11 deltagare från ett i övrigt mycket
intressant program under Stockholms levervecka. Ämnet för träffen var hepatisk encefalopati (HE) vilket introducerades av Maria
Hjorth och Carola Fagerström. Klassificering
av HE, patofysiologi, förekomst, inverkan på
livskvalitet samt orsaker till uppkomst med
förslag på artiklar för den som vill fördjupa
sig mer i ämnet. Det tillgängliga papper- och
pennatestet PSE presenterades som del av
diagnostiseringen av covert HE. Bilder från
presentationen bifogas. PSE-testet beställs
från Norgine Sverige AB.
Diskussionerna som följde gällde erfarenheten av att använda PSE-test, användandet
av PSE-test i öppenvård och slutenvård samt
andra diagnostiska metoder. Avslutningsvis
diskuterades ett patientfall.
Inom kort kommer även en utbildningsmodul för sjuksköterskor i den befintliga
webbsidan: http://www.hepaticencephalaopathy.info
Webbsidan är framtagen av Norgine i
samarbete med sjuksköterskor i Sverige och
Danmark. Redan idag finns information och
kunskapstest om HE.
Nästa nätverksträff planeras under Svenska
Gastrodagarna. Ämnet blir då Leversjuksköterskemottagning. Separat inbjudan kommer. Den 7:e oktober 2016 planeras även en
utbildningsdag för hepatologisjuksköterskor
i Stockholm så boka gärna in datumet redan
nu. Årets utbildningsdag kommer att ta
emot 30 deltagare, medlemmar i Föreningen
för sjuksköterskor inom Gastroenterologi i
Sverige har förtur till platserna.
Erfarenheter och kollegor från hela landet

Utöver ett högintressant program under
Stockholms levervecka förgyller mötet med
kollegor från Sveriges alla hörn. Varje kaffe
eller lunchrast har haft högt till tak med härliga diskussioner och byte av erfarenheter. Jag
ser redan fram emot nästa års möte!

Hepatologinätverkets träff

Den 3:e nätverksträffen för Hepatologisjuksköterskor arrangerades av FSGS tillsammans

Maria Hjort
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Hej alla medlemmar!
Det är vårdagjämning när jag skriver detta. Tyvärr verkar inte vädret fått den informationen för det har snöat här i Stockholm av och till hela dagen. Glädjande
nog har det första vårtecknet visat sig i
en stor kruka på balkongen, problemet är
bara att jag inte kommer ihåg vilka lökar
jag planterade i höstas, så det är bara att
vänta på vilka blommor som så småningom dyker upp.

dem. Jag ser framemot att få läsa de berättelser som kommer efter detta års gastrodagar.
Till sist har vi glädjen att meddela att
SISinnovation i år gett oss möjlighet att ge
kongressavgift och två hotellnätter under
Svenska gastrodagarna till Maarit Kokkonen undersköterska på Akademiska sjukhuset och Sara Sjöblom sjuksköterska på GEA
Sahlgrenska sjukhuset. Väl mött i Visby.

Å

rets Svenska gastrodagar närmar sig
med stora steg och vi i styrelsen förbereder oss för årsmötet som hålls
onsdagen den 11 maj klockan 16.30. I skrivande stund har vi ännu inte fått namnet på
den sal vi skall vara i men vi återkommer i
ett medlemsbrev med besked så snart vi vet.
Kallelse med agenda finner ni i en separat
ruta. Vi hoppas att många av er kommer
till detta möte då viktiga frågor behandlas.
Diskussioner kring sammanslagningen
av SEGP och FSGS fortskrider. På enkäten
som gick ut förra året önskade majoriteten
av medlemmarna en gemensam förening.
Ett förslag till sammanslagningen kommer
att skickas ut till alla medlemmar före årsmötet i Visby 2016 och det är viktigt att ni så
många som möjligt kommer på årsmötet, där
röstning enligt stadgarna kommer att ske.
Svenska gastrodagarna är en viktig mötespunkt där alla yrkeskategorier inom området
kan träffas, utbyta erfarenheter och utvecklas
under trevliga och givande dagar. Att sedan
få träffa gamla vänner och göra nya bekantskaper under lite lättsamma former är också
viktigt och där är mingelkvällen och middagen dagen efter bra tillfälle för det och
jag hoppas att många av er har möjlighet
att delta.
Även i detta nummer av Gastrokuriren
har vi flera reseberättelser från några av våra
medlemmar som varit på olika kongresser.
Silva Flemark från Ängelholms sjukhus och
Mariette Wirheim från Skaraborgs Sjukhus i Falköping lämnar här varsin rapport
från SADE-mötet, som i år var i Upplands
Väsby i Stockholm. Den sista berättelsen från
förra årets Svenska gastrodagar står Birgitta
Lindberg från Höglandssjukhuset Eksjö för.
Det är alltid lika trevligt att få läsa reseberättelserna från våra medlemmar och mycket
roligt att vi har möjligheten att i Gastrokuriren kunna låta alla medlemmar ta del av
gastrokuriren 2 · 2016
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SADE course 2016 - reseberättelse
Under januari månad hade jag tack vare
stipendium från SEGP möjlighet att delta
i SADE course 2016. Detta år var SADE förlagt i Upplands Väsby.

V

em är jag då? Sjuksköterska som
vidareutbildat mig till endoskopist. Gick min utbildning på BTH
i Karlskrona examinerades 2011. Arbetar
på sjukhuset i Falköping. Ett litet sjukhus
där vår Magtarmmottagning utför elektiva
gastro och koloskopier samt behandlar kroniska tarmsjukdomar. Vi ingår i Skaraborgs
sjukhus (Skas) som består av sjukhus på fyra
orter, Mariestad, Falköping, Skövde och Lidköping. Magtarmmottagningar finns på Lidköping, Skövde och Falköpings sjukhus. Vi
har ett nära samarbete under samma ledning.
Sökte stipendiet då det är viktigt med
kunskap samt att följa med i utvecklingen.
Utbildningsdagar ger också många gånger en
inblick i andra närliggande specialiteter som
ger nytta i patientkontakter.
Programmet

Först ut var Rolf Hultcrantz som redogjorde
för den nationella tarmstudien SCREESCO.
Då vår Magtarmmottagning sköter studien
på Skas var det intressant att få ta del av de
resultat som framkommit hittills.
Studien har visat att av de som visat positivt för blod i avföringen har 48 % kvinnor
polyper och 62% män. Fler män än kvinnor
har också positiva FIT. Något som också
noterades var att av de som kallats har ca 30
% har deltagit. I Stockholm där screening
redan är infört deltar 40 %.
Morten Rasmussen, Danmark talade om
data från det danska nationella screeningprogrammet. De kallar patienter från 40 år och
har ett högt deltagande ca 65 %. Där kallas
de som har positivt faecestest för koloskopi.
Något de har noterat är att det kan gå lång
tid från det att de skickat ut faecestestet tills
det skickas till tillbaka, upp till ett år. I de fall
då koloskopin inte blir fullständig får deltagaren tid för CT samma dag. Detta önskar
jag att det fanns möjlighet till på vårt sjukhus men tyvärr tillåter inte den ansträngda
kösituationen detta. Hade i vilket fall varit
mycket positivt ur patient synpunkt då de
redan är laxerade. Kanske något som kan
komma i framtiden?
Bo Söndergard och Richard Ohya talade
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om adenom och cancer. Vad kan vi göra själv
och när ska vi tillkalla expert. En mycket
intressant matnyttig förläsning då jag arbetar främst med koloskopier. Något de betonade var vikten av att arbeta säkert, effektivt,
rimlig kostnad och att det ska vara lätt att
utföra.
90 % av alla polyper är små det vill säga
under 1 cm. De rekommenderade att polyper
som är mindre är 3 mm tas bort med px-tång
sedan är kall eller varm slynga upp till ca 7
mm efter detta varm-slynga. Större tumörer
ska tas ”on bloc” och detta bör gå till expert.
I övrigt låg stort fokus på hur man utbildar i avancerad endoskopi. Alla föreläsare

var överens om att utbildning under erfarna
handledare var helt nödvändigt för att få
fram undersökare med hög kompetens. Det
var också mycket intressant att via live-sändning följa att antal ERCPEer.
Generellt sett givande dagar även om det
var mest riktat mot ERCP och utbildning
inom områden jag inte arbetar med.
Stort tack till SEGP för stipendiet.

Mariette Wirheim

Endoskopist
Skaraborgs Sjukhus i Falköping
gastrokuriren 2 · 2016

Inspirerande och fullmatade dagar
Jag är en sjuksköterska i mina bästa år
som arbetar på Ängelholms sjukhus sedan 1981. Mina uppdrag har varit många
och skiftande genom åren. Sedan 2011 är
min titel skoperande sjuksköterska och
min dag fylls av gastro- och koloskopier.
Då jag också har ett förflutet som narkossköterska hjälper jag de patienter som
absolut inte klarar av att vara vakna vid
undersökningarna.

U

nder mina år som stomiterapeut
fanns en mängd av utbilningar och
konferenser att välja på och jag kom
att bli allt mer kräsen vad det gäller utbudet.
Det var därför extra spännandes när programmet till årets SADE dagar kom och jag
kände att det fanns mycket matnyttigt för en
skoperande sjuksköterska där. Beslöt därför
att söka stipendium från Olympus som till
min stora glädje beviljades. Tack för det.
Jag startade en tidig morgon från flygplatsen i Ängelholm (och tur var det för efter
take off stängdes den pga dimma!) Anlände
lagom till registrering och första delen som
handlade om kolonkancer. Rolf Hultcrantz
lotsade oss igenom hur vi ska kunna få till
screeningprogram för kolorektal cancer i Sverige. Redovisningar från pågående studier i
Norden, där svårigheter och likheter jämfördes. Det framkom att hur ”inbjudan” till
screeningen är utformad har stor betydelse
för hur många som vill medverka.
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Det trycktes mycket på koloskopistens
skicklighet och vana för att kunna utföra en
bra och noggrann undersökning. Det krävs
minst 100 koloskopier/år helst 200 för att
upprätthålla god kompetens. Bra formulerat
är ”att skopera är inte för alla, det måste
finnas i händerna.”
Bo Söndergaard och Richard Ohya visade
på vilken typ av polyper lämpar sig för oss
vanliga skopister att avlägsna och när bör vi
remittera vidare till specialisterna för EMR/
ESD. Hur dessa ska kolmarkeras för att inte
försvåra med ärrbildningar t ex. Det pratades
också varmt om coldsnare dvs polypborttagning utan diatermi. Det visades väldigt
påtagligt med bilder från studie på grisar hur
tagställena såg ut några dagar senare efter
coldsnare kontra diatermi. Hur mycket
djupare skada i tarmväggen det blir med
diatermi, och där faktiskt blödningsrisken
är mindre för coldsnare än för hotbiopsy.
Patologen blir också gladare av att få icke
brända biopsier för säkrare diagnostik.
Ett foto säger mer än tusen ord! Det gäller
även för skopisten, då man menar att det
borde vara standard att fotografera fynd.
Detta är givetvis också bra under utbildning
där det finns möjlighet att diskutera fyndet
med mer kompetenta skopister även sedan
patienten gått hem. Stor del handlade om
hur vi ska bli bättre och utveckla vår kompetens.

Teleguidance demonstrerades av Urban
Arnelo genom uppkoppling till sjukhus där
undersökningar pågick. Auditoriet kunde på
så sätt också deltaga och komma med förslag
till lösningar på problem. Ett utmärkt sätt
att stärka sin kompetens utan att ”mästaren”
tar över handgripligt, vilket många tyckte
var en fördel.
Dag två handlade mycket om ERCP och
ultraljud, dvs mer avancerade former av skopier. Då det ej utförs på mitt sjukhus längre
tänkte jag att det inte var av så stort intresse.
Föredragen var dock väldigt medryckande
och jag kände stor entusiasm även inför
detta. De som handhar detta dagligen måste
ha fått en mängd inspiration med sig hem.
Föredragen varvades med god och mycken
mat för oss som vanligtvis tar en springfika
hemma. Fika och lunch serverades vid
utställningen från företagen en trappa upp,
så fick vi åtminstone den motionen. Alltid
lika spännandes att se vilka produkter som
finns och knyta nya kontakter för framtiden.
Efter två inspirerande och fullmatade
SADE dagar styrdes så kosan hem till Skåne
igen där skopiarbetet väntade och nya rön
och ideér kan praktiseras. Tack från en
mycket nöjd stipendiat!
Silva Flemark

Skoperande sjuksköterska
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Uppsala är en trevlig stad
Jag är naturligtvis mycket tacksam för att
jag fick detta stipendium så jag kunde åka
till Uppsala. Uppsala är ju en trevlig stad
och dessa dagar var mycket bra ordnade.
Utställarna levererade som vanligt. Tipsrundan som gick bland utställarna gjorde
att man besökte alla. Bra tänkt. Jag tycker
personligen att det är jobbigt att äta stående hela tiden. När det är mingel ska det
ju vara så men nu blev det lite jobbigt .

J

ag har varit på Gastrodagarna många
gånger. Jag tycker nog att det har blivit
sämre för oss som bara jobbar med
Endoskopi. Föreläsningarna handlar mycket
om Gastroenterologi. Jag träffar även dessa
patienter men min huvudsakliga sysselsättning är Endoskopi.
Vi här i Eksjö är med i Screesco-studien så
de träffarna var bra. Vi fick lite rapport från
2014. Till direktcoloskopi kom 1941 personer,
till FIT (de personer som lämnat positivt
feces-hb) 861 personer dessa blev coloskoperade . Det upptäcktes 11 cancer i varje grupp.
Allmänt var det mer fynd av polyper hos
män än kvinnor.
Eosinofil esofagit . Christer Jansson Uppsala, Marie Carlsson Uppsala, Mogens Bove
Göteborg. Denna föreläsning var bra. Främst
för att man faktiskt blev påmind om att det
finns andra orsaker till dysfagi än esofagit
med tydlig slemhinneskada. Ganska ofta
stöter man ju på patienter med dysfagi utan
någon makroskopisk tydligt avvikande bild.
Föreläsaren rekommenderade att endoskopisten alltid ska ta px i esofagus på alla
patienter med dysfagi. Proximala och distala
px. Antalet Eosinofila granulocyter bekräftar definitivt diagnos eller sannolik diagnos.
Antalet Eosinofila granulocyter ska överstiga
20 eosinofila granulocyter / ” high power
Field” för definitiv diagnos. Och 15 för sannolik diagnos. Dessa patienter behandlas
med Cortison i sprayform och PPI.
Makroskopiska tecken i esofagus vid gastroskopi är: Längsgående fåror, vita fläckar
ringar såsom i trakea. FMT Fekal Microbiotisk Transplantation. Peter Benno Stockholm, Torbjörn Noren Örebro, Robert Jan
Brummer Örebro. Egentligen är detta en
gammal metod som kommit i focus igen.
Metoden användes på 400-talet av kineser
i behandling av matförgiftning och svåra
diarréer. Metoden innebär att man tillför
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friska bakterier från tarmfloran hos en frisk
person till en ” sjuk” person för att återställa
dennes tarmflora. Än så länge använder man
metoden hos patient med Clostridium Difficile. Avföringen måste komma från friska
personer och kraven på donatorn är höga.
Kontroller görs var 4:e månad. Den donerade avföringen blandas till en mixtur med
saltvatten och filtreras.
Man för upp transplantatet genom ett
koloskop, som ett lavemang eller med nasoduodenal sond. Det går även att använda
ett Gastroskop och spruta ner transplantatet
i pars descendens. Vanligast med koloskop
eller sond. Biverkningar som förekommit
var illamående, blödning och övergående

diarréer. Studie har visat att över 90 procent
av fallen blir botade.
Än så länge används metoden endast vid
Clostridier men det på går en studie vid
Örebro universitet om transplantat i samband med IBS. Skoperande SSK, det som
Ingrid och sedan Ruth hade var jättebra.
Kompetensbeskrivning för SSK ligger
verkligen i tiden. Rolig avslutning med
Endoskopi-quiz. Det sociala programmet var
väldigt bra. Middagen på slottet var kanon.
Vilken rolig ” Toast-Master” vi hade.
Birgitta Lindberg
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