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BJÖRN HAR ORDET

Knö dej in på
Gastrodagarna i Göteborg!
Knö dej in skrevs av göteborgsprofilen
Sten Åke Cederhök som ursprungligen
framförde den i TV-serien och buskisrevyn Jubel i busken. Visan har sedermera
vunnit stor popularitet som snapsvisa.
Vistexten är i korthet en uppmaning till
åhöraren att ansluta sig till en samling
bekanta som umgås i någon form av bar
eller restaurang som till ytan är liten men
där atmosfären är varm och inkluderande.

G

astrodagarna 2017 går av stapeln i
hjärtat av Göteborg och vi hoppas
och tror att arrangemanget skall
genomsyras av samma välkomnande stämning som omsjunges i Cederhöks melodi.
Det kommer dock inte att vara nödvändigt
att tränga eller ”knö” sej in. Svenska Mässan,
årets mötesplats, är en nära nog optimal kongresslokal som erbjuder gott om utrymme

för föreläsningar, utställning, e-posterpresentationer och möten. Programmet, som
vi i den lokala organisationskommittén stolt
presenterar tillsammans med SGF, SEGP
och FSGS, innehåller vårdprogramspresentationer, temaföreläsningar, abstraktsessioner, liveendoskopi, quiz och mycket mer.
Precis som i barlokalen i Knö dej in, kommer
alla gamla ”tjommarna” att vara där. I fallet
Gastrodagarna utgörs tjommarna av ledande
profiler inom svensk gastroenterologi som
tillsammans med såväl yngre förmågor
som internationella gäster generöst delar
med sig av sin kunskap. Fria föredrag har
i år kompletterats med en särskild del där
förbättringsarbeten presenteras. Vi hoppas
att ni alla deltar och interagerar verbalt,
eller ”tjötar” som det uttrycks i visan, med
abstraktpresentatörer såväl i samband med

de muntliga föredragen som e-posterpresentationerna.
Veteskapligt och socialt givande

Den som trots det fullmatade vetenskapliga
programmet ändå skulle känna sig ”joggens
vessen”, dvs påtagligt nedstämd, bör under
inga villkor missa årets Gastrofest. Detta
evenemang kommer att äga rum i gammal
urgöteborgsk hamnmiljö dit vi passande nog
kommer att färdas i båt över stadens egen
grovtarm, Göta älv. Jag har svårt att tro att
någon kan lämna ett slikt kalas annat än vid
utomordentligt gott humör.
Förutsättningarna för vetenskapligt och
socialt givande Gastrodagar är med andra
ord mycket goda i år och jag är övertygad om
att när sista föreläsningen är över och festen
är slut, så kommer vi precis som Cederhök
att utbrista – Vecken festlig atmosfär!

Björn Lindkvist

Vetenskaplig sekreterare

Knö dej in

Knö dej in fast dörra e trång
för här e änna nåt på gång
När som du känner dej joggens
vessen
ta dej en frikväll- du kan adressen
Ta å lyssna till skrölet
det skummar utav ölet
och alla gamla tjommarna e här
Det trängs å det brötas
och ve desken tjötas
vecken festlig atmosfär.
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EOSINOFILER I FOKUS EVA NORDIN

Eosinofiler i fokus - världsledande
forskare till Göteborg
I hård konkurrens har Sverige fått uppdraget att arrangera den tionde internationella eosinofil-kongressen. Den 19–23
juli träffas världsledande forskare och
kliniker i Göteborg för att diskutera det
aktuella kunskapsläget och vägen framåt
för en bättre diagnostik och behandling.

U

nder de senaste åren har intresset för
eosinofiler, en typ av vita blodkroppar, ökat hos såväl grundforskare
som kliniker.
Cellen är kanske mest känd för att delta
i olika allergiska reaktioner, och man kan
även se en ökad förekomst i transplanterad
lever i samband med avstötningsreaktion.
Eosinofiler är även inblandade i en rad andra
tillstånd som överkänslighet, olika inflammatoriska sjukdomar i mag-tarmkanalen,
vissa reumatiska och hematologiska sjukdomar, men även parasitinfektioner som ju är
ett stort globalt problem.
– Vi hoppas att vi ska kunna sprida en
ökad kunskap om dessa sjukdomar som vi
inom gastroenterologin i dag inte ägnar så
mycket uppmärksamhet åt. Vi ser att sjukdomarna ökar i befolkningen, vilket kan bero
på att vi blir bättre på att diagnostisera olika
eosinofila tillstånd, men också på en faktisk
incidensökning. Det finns också ett stort
behov av att sprida kunskap om behandling och hur vi kan bli bättre på att hjälpa
patienterna, säger Marie Carlson, professor
och överläkare vid Akademiska sjukhuset i
Uppsala.
Växande intresse

Tillsammans med Christine Wennerås, professor och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, har de i hård konkurrens fått
uppdraget att arrangera den tionde internationella eosinofil-kongressen, som vart fjärde
år hålls i USA och vart fjärde år i Europa.
För cirka 20 år sedan startade några eosiniofilintresserade forskare ”International
Eosinophil Society”, IES, för att stimulera
till samarbete och utbyte av erfarenheter.
President för organisation är för närvarande
professor Peter Weller, USA. I styrelsen sitter
bland andra Marie Carlson som är vetenskaplig programchef.
– Vi är naturligtvis väldigt glada att vi
4

Marie Carlson

lyckats få kongressen till Sverige och Göteborg. Intresset för området är stort, det
märkte vi inte minst på Gastrodagarna för
två år sedan då vi för första gången hade en
sektion om eosinofil esofagit. Den lockade
en storpublik och det blev helt fullt i föreläsningssalen, säger Marie Carlson.
På kongressens första dag, den 19 juli,
hålls en preklinisk workshop om behoven
av ytterligare forskning på eosinofil-området.
Senare samma dag håller Per Venge, professor emeritus i klinisk kemi i Uppsala, en

Christine Wennerås

översiktsföreläsning om eosinofilforskning
under två decennier: ”En gammal vän i nya
kläder”. Kvällen avslutas med en välkomstreception med mingel på Park Aveny Hotels
kongressavdelning.
Marie Carlson kommer själv att hålla en
state-of-the-art föreläsning om eosinofilers
roll vid IBD: ”healers or destroyers”?
– Vi har gjort en hel del forskning när
det gäller eosinofiler vid inflammatorisk
tarmsjukdom. Vi vet att celltypen kan driva
inflammation, men den kan också ändra
gastrokuriren 2 · 2017
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fenotyp och delta i läkningsprocessen i
slemhinnan efter ett IBD-skov. Orsaken
till att den ändrar fenotyp är inte klarlagd,
en hypotes är att det eventuellt kan ha med
cytokinmiljön att göra. Forskningsprojekt
pågår nu för att försöka kartlägga detta mer
i detalj, säger Marie Carlson.
Även Christine Wennerås kommer att
hålla en state-of-the-art föreläsning om eosinofilernas immunreglerande roll.
– Jag kommer att berätta om nyare forskningsrön som visar att eosinofiler verkar har
viktiga funktioner som immunreglerande
celler. Det vill säga, eosinofiler kan dämpa
överaktiva T-lymfocyter och kanske till och
med bidra till toleransutveckling i thymus.
Förhoppningen, menar Christine Wennerås, är att det blir en kul och spännande
konferens med mängder av möjligheter att
interagera med ”eosinofilfrälsta” personer.
– Den passar lika bra för kliniker som för
grundforskare med ett intresse för eosinofilen och de sjukdomar den är inblandad i. Vi
förväntar oss 150–200 deltagare, så det blir en
ganska intim konferens, men med deltagare
från hela världen.
Christine Wennerås leder för närvarande
ett forskningsprojekt som vill öka kunskapen om sjukdomen eosinofil esofagit, eller i
vardagsmun kallad allergisk matstrupe, samt

förbättra diagnostiken och möjligheterna till
uppföljning.
Eosinofil esofagit är en form av födoämnesallergi som drabbar upp till en halv procent
av befolkningen. Det är inte helt enkelt att
identifiera patienter med eosinofil esofagit;
de flesta som drabbas söker sig till sjukvården
på grund av rethosta, sväljsvårigheter eller
att mat fastnar i matstrupen. I vissa fall går
det att upptäcka sjukdomen med endoskopi
och röntgen. Men hos en femtedel kan matstrupen se normal ut, trots att sjukdom föreligger. För att vara säker på diagnosen krävs
ett vävnadsprov.
Världsledande föreläsare

Ett flertal internationella föreläsare kommer
att vara på plats. En av flera inspirerande forskare, menar Marie Carlson, är Derek McKay
från Calgary, Kanada. Han kommer att prata
om eosinofilernas viktiga roll för reglering av
den gastrointestinala homeostasen.
En annan föreläsare är Marc Rothenberg
från Cincinnati, USA.
– Han kommer att berätta om den grundläggande patogenesen vid eosinofil esofagit.
Sedan har vi Alex Straumann från Basel,
Schweiz, som är en annan ledande forskare
inom fältet och som även är president för
det europeiska samarbetet EURO EOS, som

arbetar för att ta fram bättre behandlingsriktlinjer för den här sjukdomen.
Det kommer även att hållas postersektioner både på torsdag och fredag kväll.
– De brukar var väldigt välbesökta.
Grundforskare och kliniska forskare
kommer även att mötas i ”dueller” där de diskuterar om eosinofilerna är goda eller elaka
celler? Och om grundforskning på muterade
mus- och råttmodeller med olika eosinofila
sjukdomar kan översättas till människa?
– Det kommer att bli spännande diskussioner, det är jag helt övertygad om. Hela
konferensen kommer sedan att avslutas av
fyra föreläsare, två grundforskare och två
kliniska forskare, som summerar kongressdagarna och även tar ut riktningen framåt,
säger Marie Carlson.

Eva Nordin

Fotnot

Det går bra att köpa dagskort till kongressen om man inte har möjlighet att delta på
kongressens samtliga dagar. För mer information: www.eosinophil-society.org Du kan
även mejla till: marie.carlson@akademiska.se

Läkemedel ger effekt om det används rätt – instruktionsfilm är bästa bruksanvisningen!

medicininstruktioner.se

Beställ kostnadsfria påminnelsekort via info@medicininstruktioner.se

Medicininstruktioner Sverige AB · 031-779 99 87

gastrokuriren 2 · 2017

5

GASTRODAGARNA EVA NORDIN

SU, värd för årets Gastrodagar
Årets upplaga av Svenska Gastrodagarna erbjuder ett sedvanligt heltäckande
program. I år testas även nya grepp. Konferensen gästas bland annat av en skådespelare som ska iscensätta besvärliga situationer som kan uppstå i samband med
telefonkonsultationer. Värd är de gastroenterologiska och mag-tarmkirurgiska
verksamheterna vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

D

et är tidig morgon på mag-tarmlaboratoriet på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Sektionschef
Per-Ove Stotzer samt vårdenhetschef Gisela
Ringström, professor Hanns-Ulrich Marshall och docent Hans Törnblom har slagit
sig ned i konferensrummet. Vi ska prata om
Gastrodagarna, men också om den verksamhet som bedrivs inom den gastroenterologiska sektionen.
– Vår styrka är den patientnära kliniska
forskningen och våra breda samarbeten över
professions- och specialitetsgränser, men
också med olika nationella och internationella forskargrupper, säger Per-Ove Stotzer.
Han är chef för sektionen för medicinsk gastroenterologi och hepatologi, som
organisatoriskt ligger under verksamhetsområde Medicin. Verksamheten omfattar
en mag-tarmmottagning med dagvård,
mag-tarmlabb samt en endoskopienhet
som alla ligger strax intill varandra, samt på
gångavstånd en slutenvårdsavdelning med
15 vårdplatser.
– Vi har en stor klinisk verksamhet och på
enheten bedrivs förutom sedvanlig gastroenterologi och hepatologi, en avancerad
hepatologisk verksamhet med koppling
till transplantation, avancerad terapeutisk
endoskopi samt avancerad verksamhet inom
området neurogastroenterologi, säger PerOve Stotzer.
Sjukhuset planerar även att öppna en
enhet för patienter med tarmsvikt där gastrosektionen kommer att ha en viktig roll.
– Vi är också stolta över vår utbildningsverksamhet. Vi har flera fasta utbildningsaktiviteter varje vecka. Vi har sedan flera år
en regional utbildning för blivande specialister, GaST i VäST, där regionens ST-läkare
i gastroenterologi har gemensamma endagsutbildningar 1–2 gånger per termin. Vi har
dessutom sedan hösten 2016 en regional
6

Gisela Ringström, Per-Ove Stotzer, Hans-Ulrich Marshall och docent Hans Törnblom

endoskopiutbildning som är gemensam för
läkare och endoskoperande sjuksköterskor.
Detta är en omfattande utbildning som är
unik i landet och som omfattar fyra tredagarsinternat som avslutas med en teoretisk
och praktisk examination.
Patientbaserad forskning

Mag-tarmlabb är ett internationellt erkänt
centrum inom området funktionell magtarmsjukdom. Här arbetar två läkare, fem
sjuksköterskor, en dietist samt 18 doktorander och post doc-forskare från olika delar
av världen som på olika sätt är knutna till
verksamheten och leds av professor Magnus
Simrén.
– Vi har en hög klinisk kompetens och
unikt goda förutsättningar att kombinera
klinisk akademisk forskning med den
löpande kliniska vardagen. Alla läkare som
jobbar hos oss är forskare och nästan alla
seniora doktorer har disputerat, säger PerOve Stotzer.
En av flera framstående forskare vid sektionen är Hans Törnblom, som också ingår
i den lokala organisationskommittén.
– En stor styrka med vår verksamhet är
att det inte finns någon motsättning mellan
forskning i framkant och en hög sjukvårdsproduktion. Majoriteten av våra patienter är
med i olika forskningsprojekt och väl medvetna om att deras medverkan på sikt kan

leda till bättre diagnostik och behandling.
Ett av flera spännande forskningsprojekt
inom sektionen handlar om tarmflorans
betydelse vid funktionell mag-tarmsjukdom.
– Vi är försiktiga att dra några långtgående
slutsatser vad gäller tarmens mikrobiota.
Först måste vi förstå vad som är en normal
variation av mikrobiotan, innan det går att
dra slutsatser om mikrobiotan i sig är orsak
till sjukdom eller om det är sjukdom som
förändrar den. Det vet vi inte idag, säger
Hans Törnblom.
Mikrobiotans betydelse

I höstas fick den forskargrupp han ingår i
internationell uppmärksamhet vid ”UEG
Week” för en kostbehandlingsstudie vid IBS.
Studien visar bland annat att mikrobiotasignaturen innan kostförändringen till viss
del kunde förutsäga vilka patienter som fick
symtomlindring av en kost med reducerat
innehåll av kolhydrater som kan vara svåra
att bryta ner, så kallad FODMAPs.
– Vissa patienter med IBS tycks reagera
med symtomförsämring vid intag av specifika kolhydrater, så vi ville undersöka vad
som händer med mikrobiotan före och efter
två typer av kostintervention. Resultaten
visade på intresseväckande skillnader mellan
de som lindrades av en FODMAP-reducerad
kost och de som inte gjorde det.
Ett annat forskningsspår handlar om
gastrokuriren 2 · 2017
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samspelet av magbakterier och gallsyror och
utvecklingen av leversjukdom. Hanns-Ulrich
Marschall är professor i klinisk hepatologi
och leder en forskargrupp som vill förbättra
överföringen av resultat från djurstudier av
FXR-aktivering, som reglerar gallsyreomsättning, till förhållandet hos människor med
komplikationer av det metabola syndromet,
som exempelvis fettlever och leversjukdomar
med dåligt gallflöde, kolestas.
– Vi har en tung translationell forskningsinriktning med breda samarbeten.
Han lyfter även fram det nära samarbetet
med Wallenberglaboratoriet och föreståndaren professor Fredrik Bäckhed, en av världens
ledande forskare inom mikrobiotaforskning,
och med avdelningschefen Jan Borén som
bland annat tillsammans med Chalmers har
konstruerat en artificiell levercell för att studera hur fettleversjukdom regleras.
– Vilket vi sedan bekräftade med studier
hos patienter. Det är bara ett av flera exempel på hur vi försöker föra över resultat från
labbet till bättre behandlingar i vården, säger
Hanns-Ulrich Marschall.

– Vi har länge haft ett nära samarbete i ett
flertal forskningsprojekt. Hon är en av världens ledande forskare inom sitt fält och jag är
stolt över att hon har tackat ja till att komma
hit i maj, säger Hanns-Ulrich Marshall.
Nya behandlingsriktlinjer

Förbättringskunskap

Gisela Ringström är sedan sju år vårdenhetschef för gastrosektionens öppenvård. Även
på sjuksköterskesidan bedrivs omfattande
forskning med nära koppling till den kliniska
verksamheten, dels i ett tvärprofessionellt
perspektiv med olika roller i en stor forskargrupp, men också i mindre enskilda projekt
och uppsatser.
Gisela Ringström har varit med i den
lokala programkommittén för Gastrodagarna och vill gärna slå ett slag för sessionen
om förbättringskunskap.
– Intresset för området är stort och det
märks inte minst på det stora antal abstracts
som vi har fått in. På Gastrodagarna kommer
några utvalda abstracts att presenteras muntligt vid denna session och förhoppningen är
att vi ska inspirera varandra till kontinuerliga
förbättringsprojekt i vården.
Hanns-Ulrich Marshall vill gärna lyfta
fram Catherine Williamson, som på onsdagen ska hålla en hedersföreläsning till minne
av Frans Bárány. Catherine Williamson är
professor vid King´s College och även verksam vid Guy’s och S:t Thomas hospital i
London. Hennes forskning är inriktad på
att värdera hur hormonella signaler påverkar
förändringar i lipider, glukos och gallsyror
under graviditet. Hon leder även en forskargrupp som studerar mekanismer bakom
leversjukdomen intrahepatisk kolestas under
graviditet (ICP).
gastrokuriren 2 · 2017

Per-Ove Stotzer vill gärna lyfta fram
endoskopidelen med hedersföreläsare och
internationellt välrenommerade gästföreläsare. På fredag morgon kommer även liveendoskopier att demonstreras via länk från
Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra.
– Hedersföreläsningen till minne av Bengt
Ihre hålls av David Sanders, professor och
överläkare i gastroenterologi vid Royal
Halamshire Hospital och University of
Sheffield. Han är internationellt erkänd för
sin forskning om celiaki och glutenrelaterad
sjukdom med fokus på strategier för tidig
upptäckt av glutenintolerans.
I år gästas Gastrodagarna även av en skådespelare som i samarbete med en sjuksköterska och moderator ska illustrera olika
situationer som kan uppstå i samband med
telefonkonsultationer
– Många patienter ringer för konsultationer och det kan handla om både enkla
och komplexa frågor. Men patienter kan
också vara missnöjda och reagera med ilska,
i dessa situationer kan det ibland vara svårt
att bemöta och hantera dessa patienter utan
att förlora sin professionella roll. Vi har testat
detta koncept på våra SK-kurser och det var
väldigt uppskattat, säger Hans Törnblom.
En annan föreläsare är Lars Agréus, professor i allmänmedicin, som tillsammans med
professor Magnus Simrén ska presentera
nya behandlingsriktlinjer för utredning av
dyspepsi.

Snabbfakta om
Gastroenterologiska sektionen
Sektionen har ca 95 anställda.
Det finns 26 anställda läkare varav 9 är
ST-läkare (5 av dessa är specialister i invärtesmedicin). Sektionen har tre professorer
med kombinationstjänster, sex docenter
och ytterligare tre disputerade läkare. Vårdavdelningen bemannas med cirka 20 sjuksköterskor och cirka 20 undersköterskor.
De tre olika öppenvårdsenheterna, GEA,
Mag-tarmmottagning och Mag-Tarmlabb
bemannas sammanlagt av 27 sjuksköterskor, en undersköterska och en dietist. En
sjuksköterska och en dietist är disputerade
och åtta sjuksköterskor har specialistsjuksköterskeutbildning. På sektionen utförs
cirka 6 500 endoskopier och lika många
mottagningsbesök per år, inklusive dagvårdsåtgärder. Utöver detta kommer cirka
3 600 patienter till Mag-Tarmlabb.

– Det är en stor patientgrupp och det
finns ett stort behov av råd och riktlinjer.
Vi kommer att ha en session med exempel
på hur man handlägger patienter med riktlinjerna som utgångspunkt. Jag förväntar
mig att det blir en hel del diskussioner, säger
Hans Törnblom.
När det gäller det sociala programmet
råder ett visst hemlighetsmakeri.
– Det är fortfarande hemligt, men det
kommer att bli roligt och kännetecknas
av en göteborgsk anda med visst fokus på
hamnen och Ostindiska kompaniet. Banketten kommer att äga rum på Lindholmen
och båtar kommer att transportera gästerna
över älven, säger Gisela Ringstrand.
Eva Nordin
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SGF HEMSIDA

Gå in på Svensk Gastroenterologisk
Förenings hemsida!

www.svenskgastroenterologi.se
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SEMINARIUM OM IBD PER LUNDBLAD

BLI
FÖRETAGSVÄN
Ring 010-199 33 00
eller besök oss
på webben.

Alla kan inte vara läkare. Men alla kan
rädda liv. Och med en ganska liten handling
kan ni uträtta stordåd. Utan ert bidrag har
vi gränser. Hoppas ni vill vara med.
www.lakareutangranser.se /foretagsvan
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GASTRODAGARNA 2017 GÖTEBORG 17-19 MAJ

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

H

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

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

www.gastrodagarna.svenskgastroenterologi.se
gastrokuriren 2 · 2017
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Program

Program onsdag 17 maj
Lokal F2
11.00 -11.15

Lokal F3

Lokal F4+F5

Välkommen till Svenska Gastrodagarna 2017
Lokal F4+F5

11.15 -12.00

Hedersföreläsning till minne av Franz Bárány
”Pregnancy in women with liver disease and pregnancy-related liver disease”
Föreläsare: Prof Catherine Williamson, UK
Lokal F4+F5

12.00 -13.00

Lunch och utställning

13.00 -14.00

Fria föredrag 1
Lever och endoskopi

Fria föredrag 2
Inflammatorisk och funktionell
magtarmsjukdom

14.15-15.15

Bench to bedside
Microbiota and fecal microbiota
transplantation

Kirurgi vid IBD – optimal timing
och uppföljande behandling

Osynliga cirroskomplikationer

15.15 -16.00

Posterpresentationer kaffe och utställning

16.00 -16.45

Satellitsymposium – Shire
Lokal F2

16.45-17.45
18.00

14

Årsmöte SEGP

Årsmöte FSGS

Årsmöte SGF

Välkomstmingel
Världskulturmuseet

gastrokuriren 2 · 2017
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Program torsdag 18 maj
Lokal F2

Lokal F3

07.30 - 08.15

Lokal F4+F5

Satellitsymposium – AbbVie
Lokal F2

08.30 - 09.30

PSC/PBC nya strategier

Kvalitetsindikatorer inom gastroenterologin

09.30 -10.00
10.00 -11.00

TEMA VÅRDPROGRAM:
Handläggning av dyspepsi,
Helicobacter pylori och magsår

Kaffe och utställning
Cystisk fibros för gastroenterologer
och hepatologer

11.15 -12.00

Fria föredrag 3
Konsten att åstadkomma förbättring

TEMA VÅRDPROGRAM:
Endoskopisk uppföljning IBD

Hedersföreläsning till minne av Bengt Ihre
”Recent advances in coeliac disease and non-coeliac gluten sensitivity”
Föreläsare: Prof David Sanders, UK
Lokal F4+F5

12.00 -13.00
13.00 -14.00

Lunch (inkl St-lunch med case samt årsmöte SYG)
Gastroenterologiskt smågodis

Team- och sjuksköterskemottagningar

14.00 -14.15

Paus

14.15 -15.15

Mag- tarmfonden

Kvalitet vid endoskopi

Lokal F4+F5
15.15 -16.00

Posterpresentationer, kaffe och utställning

16.00 -16.45

Satellitsymposium – Takeda
Lokal F2
18.30 Avfärd från Kungsportsplatsen
med Paddanbåtarna

gastrokuriren 2 · 2017

19.00 Gastromiddagen
Lindholmen Event
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Program fredag 19 maj
Lokal F2

Lokal F3

07.30 - 08.15

Lokal F4+F5

Satellitsymposium – Norgine
Lokal F2

08.30 - 09.30

IBD-IBS

Från cirros till multipel organsvikt

09.30 -10.00
10.00 -11.00

Polypektomi – Live-demo

Kaffe och utställning
Funktionell magtarmsjukdom
ROME IV

11.15 -12.00

Den terminala och den nya levern

Submucosala lesioner

Hedersföreläsning till minne av Lennart Wehlin
”Bile stones – endoscopic diagnosis and management”
Föreläsare: Prof Marianna Arvanitaki, Belgien
Lokal F4+F5

12.00 -13.00
13.00 -13.45

14.00 -14.45

Lunch och utställning
Sporadiska polyper och ärftlig
polypos

UEG för Dig!

Den goda konsultationen
– En liten teater

Gastro-quiz
Lokal F4+F5

14.45 -15.00

Avslutande ord
Lokal F4+F5

16
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Muntliga föredrag

ABSTRACT GASTRODAGARNA

Abstracts Gastrodagarna

kolangiocytsexosomer påverkar fenotypen av angränsande normala
humana kolangiocyter (NHC).

Leversjukdomar

MP01

Metod

01

Rollen av exosomer och cellulär senescens i patogenesen av primär
skleroserande kolangit
Dr Samer AlDury1,2, Mohammed Al Suraih2, Stephen O'hara2, Christy Trussoni2, Lesley Morton2, Patrick Splinter2, Lorena Loarca2,
Professor HU Marschall1, Professor Nicholas LaRusso2

1Wallenberg Laboratoriet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sverige,
2Department of Hepatology and Gastroenterology, Mayo Clinic, Rochester, USA
Bakgrund

Primär skleroserande kolangit (PSC) är en obotlig, fibroinflammatorisk sjukdom av okänd etiologi. Kolangiocyt senescens (dvs
irreversibel cellcykelstopp) är en framstående cellulär fenotyp i
PSC lever och övergång från senescens till en senescensassocierad
sekretorisk fenotyp (SASP) karakteriseras av hypersekretion av
fibroinflammatoriska molekyler. Med tanke på betydelsen av exosomer som förmedlare av cellsignalering, testade vi hypotesen att
18

Exosomer isolerades från tre cellpopulationer [NHC, senescenta
kolangiocyter från PSC patienter och NHC inducerad senescens
med hjälp av lipopolysackarid (LPS)] och karaktiserades morfologiskt och biokemiskt. Vi utsatte NHC till exosomer från varje
cellpopulation och uppmätte cell proliferation och senescens i målceller. För att karakterisera exosominflytande på SASP bedömde vi
exosomers innehåll av tillväxtfaktorer.
Resultat

Exosomer från NHC, PSChärledda, och LPSinducerade senescenta kolangiocyter uppvisade exosomala markörer (t.ex. CD63) och
var liknande i storlek (90110 nm). Däremot så var antalet utsöndrade exosomer högre (~ 5faldigt , p <0,05) från både PSChärledda
och LPSinducerade senescenta kolangiocyter jämfört med kontroller. NHC som exponerades för exosomer från PSChärledda och
LPSinducerade sensecenta kolangiocyter visade NRAS och ERK1
/ 2 aktivering (810faldig ökning, p <0,05) jämfört med kontroller.
Exosomer från PSChärledda och LPSinducerade senescenta kolangiocyter främjade dessutom NHC proliferation (~ 40% ökning,
p <0,05) på ett ERKberoende sätt. Vi visade genom mättning av
tillväxtfaktorer att exosomer från både PSChärledda och LPSinducerade senescenta kolangiocyter anrikades (1020faldig ökning, p
<0,05 jämfört med kontroll) i multipla tillväxtfaktorer (dvs EGFR,
FGFR, och PDGFR ligander). Exponering av NHC för exosomer
från PSChärledda och LPSinducerade senescenta kolangiocyter
främjade senescens (~ 40% av alla celler blev senescenta).
gastrokuriren 2 · 2017

ABSTRACT GASTRODAGARNA

Slutsats

PSC härledda eller experimentellt inducerade senescenta kolangiocyter utsöndrar ett ökat antal exosomer, berikade på tillväxtfaktorer
som främjar proliferation via Ras/ERKaktivering och slutligen senescens i intilliggande NHC. Dessa data understryker betydelsen
av kolangiocyt senescens i PSC patogenes, påvisar för första gången
onormal cellcell kommunikation, och kan bidra till identifiering av
nya terapeutiska metoder för PSC, en sjukdom där ingen effektiv
terapi existerar.
MP02

02

Non Alcoholic Fatty Liver Disease och levertransplantation i Norden – en kohortstudie 19822015
Magnus Holmer1,2, Espen Melum3,4,5, Helena Isoniemi6, Bo Göran
Ericzon7, Maria Castedal8, Arno Nordin6, Nicolai Aagaard Schultz9,
Allan Rasmussen9, PålDag Line10, Per Stål1,2, William Bennet8,
Hannes Hagström1,2

1Department of Medicine, Huddinge, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, 2Center for Digestive Diseases, Division of Hepatology, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden, 3Section for
Gastroenterology, Department of Transplantation Medicine, Division
of Surgery, Inflammation Medicine and Transplantation, Oslo University Hospital, Oslo, Norway, 4Norwegian PSC Research Center,
Department of Transplantation Medicine, Division of Surgery, Inflammation Medicine and Transplantation, Oslo University Hospital,
Oslo, Norway, 5Research Institute of Internal Medicine, Division of
Surgery, Inflammatory Diseases and Transplantation, Oslo University
Hospital, Oslo, Norway, 6Department of Transplantation and Liver
Surgery, Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland, 7Department of Transplantation Surgery, CLINTEC, Karolinska Institutet,
Stockholm, Sweden, 8Department of Transplantation, Sahlgrenska
Academy at University of Gothenburg and the Transplant Institute,
Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden, 9Department
of Surgical Gastroenterology and Liver Transplantation, Rigshospitalet, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark, 10Section for
Transplantation surgery, Department of Transplantation Medicine,
Division of Surgery, Inflammation Medicine and Transplantation,
Oslo University Hospital, Oslo, Norway
Bakgrund

NonAlcoholic Fatty Liver Disease, NAFLD är idag världens vanligaste leversjukdom och utgör den näst vanligaste bakomliggande
orsaken till att listas för levertransplantation i USA. I Norden, som
har en lägre prevalens av övervikt jämfört med USA, har NAFLD
som orsak till transplantation inte studerats närmare. Syftet med
studien var att undersöka om NALFD som orsak till levertransplantation har ökat över tid i Norden och att jämföra utfallet postoperativt med det för andra bakomliggande leversjukdomar.
Metod

Vi undersökte data från Nordiska levertransplantationsregistret,
NLTR, på alla vuxna som listades för levertransplantation mellan
1982 och 2015. De registrerade diagnoserna delades in i sex grupper. Patienter som hade NAFLD registrerad som bakomliggande
leversjukdom, eller som var registrerade som kryptogen cirrhos och
hade BMI > 25 kg/m2 kategoriserade vi som NAFLD. Fördelninggastrokuriren 2 · 2017

en av patienter i de sex grupperna jämfördes över tid. Med multivariabel Coxregression beräknade vi överlevnad efter transplantation
justerat för ålder, kön och BMI.
Resultat

NLTR omfattar 6820 patienter mellan 1982 och 2015. För 4659 patienter fanns fullständiga data registrerade och dessa inkluderades i
studien. I den totala kohorten ökade BMI signifikant. 19821995 var
prevalensen av övervikt och fetma 19,8% respektive 4,0%. 20112015
hade prevalensen övervikt och fetma stigit till 35,0% respektive
17,2% (p=<0,001). Trots detta fann vi inte att andelen patienter som
listades för levertransplantation p.g.a. NAFLD ökade jämfört med
övriga grupper (4,6% 19962000 vs. 6,2% 20112015, p=0,18). NAFLDpatienterna var äldre, hade högre MELD och högre BMI när
de listades för transplantation jämfört med den övriga sammanlagda kohorten. Jämfört med de patienter som hade lägst mortalitet
efter transplantation (autoimmun leversjukdom) hade NAFLD
patienterna signifikant högre mortalitet efter 90 dagar (aHR 2,81,
95%CI 1,335,94, p=0,007), men inte efter 1 år (aHR 1,33, 95%CI
0,832,16, p=0,24) eller 5 år (aHR 1,17, 95%CI 0,801,71, p=0,42).
Slutsats

Nordiska NAFLDpatienter som genomgår levertransplantation
har en likvärdig långsiktig överlevnad jämfört med patienter med
andra diagnoser. Trots att BMI har stigit har detta inte gett något
signifikant genomslag i andelen patienter som listas för transplantation p.g.a. NAFLD. Jämfört med USA är NAFLD som bakomliggande orsak till levertransplantation fortfarande mindre vanligt i
de Nordiska länderna.
MP03

03

Minskad intestinal glukosabsorption hos friska försökspersoner behandlade med FXR agonisten obeticholic acid
Annika Wahlström1, Samer AlDury1, Anna Casselbrant2, Mattias
Bergentall1, Marcus Ståhlman1, Lisa Olsson1, Lars Fändriks2, Fredrik Bäckhed1, HannsUlrich Marschall1

Sahlgrenska akademin, 1Avdelning för molekylär och klinisk medicin,
Institutionen för medicin, och avdelning för gastrokirurgisk forskning
och utbildning, Institutionen för kliniska vetenskaper, Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige
Bakgrund

Tidigare studier har visat att FXR signalering påverkar tarmpermeabilitet och kompositionen av tarmbakterier i olika musmodeller. Tarmbakterier kan modifiera gallsyraprofilen och därigenom
modulera gallsyreberoende FXR signalering och påverka värdens
metabolism. Syftet med denna studie är att undersöka effekterna av
FXR aktivering hos frivilliga försökspersoner som behandlats med
obeticholic acid (OCA), en potent och selektiv FXR agonist som
utvecklats för behandling av ickevirala kroniska leversjukdomar.
Metod

Som en del av den randomiserade placebokontrollerade studien
OCAPUSH (ClinicalTrials.gov NCT02532335), fick 20 friska frivilliga försökspersoner OCA (25 mg/dag) eller matchande placebo under tre veckor. Blod och avföringsprover togs vid dag 21.
19
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Dessutom gjordes en pushjejunoskopi vid dag 21 för biopsier från
jejunum. Blod och avföring undersöktes med UPLCMSMS för
gallsyraprofiler och markörer för gallsyrasyntes. Mikrobiotakompositionen i avföringsproverna analyserades med 16S rDNA sekvensering. Tunntarmsbiopsier användes för transkriptomik, morfologi, immunohistokemi och mätningar av glukosabsorption i
Ussing kammare.

och cancer. En entydig definition av pankreashuvudgången (MPD),
som förmodligen spelar en viktig roll i att identifiera högrisk lesioner, saknas och leder till olika cutoff i olika riktlinjer. Dessutom är
vikten av det preoperativa värdet av ca19.9 ännu inte helt klarlagt .
Syftet med studien är att korrelera den preoperativa dilatationen
av MPD samt förhöjt ca19.9 med förekomsten av avancerade fynd,
HGD/cancer, på den slutliga histologiska rapporten.

Resultat

Metod

Alla friska frivilliga försökspersoner fullföljde studien per protokoll
och utan biverkningar. Alla som behandlats med OCA visade anrikning av OCA och kraftigt ökade serum FGF19 nivåer och omvänt, signifikant minskade serum C4 (75%) och endogena serum
(43%) och feces (72%) gallsyror, jämfört med försökspersoner som
behandlats med placebo, vilket tyder på ileal och hepatisk FXR aktivering. Jejunal FXR aktivering bekräftades av ökat uttryck av FXRreglerade gener SLC51A (OSTalfa) och FABP6 (IBABP). Glukosabsorption i jejunala biopsier från försökspersoner som behandlats
med OCA var signifikant reducerad (p <0.05) jämfört med dem
som behandlats med placebo, vilket inte kunde förklaras av förändringar i uttryck av apikala (SGLT1) eller basolaterala (GLUT2)
glukostransportörer. Istället var aktivitet och proteinuttryck av alkalisk fosfatas (ALP) minskat i OCAbehandlade försökspersoner.
Analysen av mikrobiotan visade en minskning av laktobaciller till
omätbara nivåer i nio av tio OCAbehandlade försökspersoner medan det fanns inte någon förändring hos dem som behandlats med
placebo.

Retrospektiv kohortanalys av patienter med histologiskt bekräftad
IPMN. Indikationen för operation bedömdes i en multidisciplinär
konferens enligt förekomsten av worrisome features. En subgruppanalys gjordes av graden av MPDdilatation och förhöjt CA19.9 i
korrelation med förekomst av HGD/cancer. Kategoriska variabler
analyserades med chisquare. Könåldersjusterad univariat och multivariat logistisk regressionsanalys utfördes för statistiskt signifikanta variabler.

Slutsats

Vi visar att FXR aktivering minskar glukosabsorptionen i biopsivävnad från tunntarmen. En potentiell koppling till minskat apikalt ALP och/eller reduktionen av Lactobacillus måste utvärderas.

Gallvägs- och
pankreas-sjukdomar
MP04

04

Dilatation av pankreashuvudgången över 6mm och förhöjt preoperativt värde av ca 19.9 ökar risken för höggradig dysplasi och cancer
hos patienter med IPMN

Resultat

Från 2008 till 2015 opererades 152 patienter för IPMN. 17 (11,2%)
var MDIPMN, 94 (61,8%) var MTIPMN och 41 (26,9%) var
BDIPMN. MPD var 15.9mm hos 75 (49,3%), 69.9mm hos 46
(30,3%) och >10 mm hos 31 (20,4%) av patienterna. Patienter med
MPD diameter 69,9 mm och >10 mm hade en högre förekomst av
HGD/cancer jämfört med patienter med MPD diameter <6mm
(40,0% vs 55,6% p=0,009 respektive 27,5 vs 12,5% p=0,036). I den
univariata analysen visade både MPD 69,9 mm och >10 mm en
ökad risk för att hitta HGD/cancer i det slutgiltiga histologisvaret (OR 2,92, CI 1,386,20 p=0,02 respektive OR 2.65 CI 1,126,25
p=0,02). Patienter med högre ca19.9 (> 37u/ml) visade en statistiskt
signifikant högre prevalens av HGD/cancer jämfört med LGD/
MGD (47,9% vs 12/68 17,6% p=0,0003). I den univariata analysen
korrelerade ett förhöjt ca19.9värde med en högre risk för HGD/
cancer (OR 4,15 CI 1,909,05 p=0,0003). I den multivariata analysen kunde både MPD 69,9mm (OR 2,47 CI 1,105,53 p=0,02) och
MPD >10mm (OR 2,81 CI 1,097,25 p=0,03) i kombination med ett
förhöjt Ca19.9värde (respektive OR 4,13 CI 1.879,14 p=0,0005 resp.
OR 4,14 CI 1,879,15 p=0,0004) korreleras till en högre risk för att
finna HGD/cancer.
Slutsats

MPDdilatation över 6mm samt ett förhöjt Ca19.9värde leder till
ökad risk för HGD/cancer. Detta kan leda till ett bättre urval av patienter som är lämpliga för kirurgisk behandling och därmed tillåta
mer effektiva förebyggande och radikala kirurgiska behandlingar.

Ateeb Z1, Valente R1, Schlieper Y1, Morgell A1, Rangelova E1, Garritano S2, Haas S1, Vujasinovic M1, Arnelo U1, Löhr M1, Del Chiaro M1

Kolorektala sjukdomar

1Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 2Digestive and Liver Disease Unit, Sant'Andrea Hospital, Sapienza University of Rome
Bakgrund

Intraduktal papillär mucinös neoplasi (IPMN) anses vara en prekursor lesion till pankreascancer och ett potentiellt mål för förebyggande kirurgi. Dock föreligger hinder i form av en låg preoperativ
diagnostisk tillförlitlighet samt frånvaro av fördefinierade kriterier
för att identifiera högrisklesioner såsom höggradig dysplasi (HGD)
gastrokuriren 2 · 2017
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05

Höga nivåer av fasteblodsocker är associerat med ökad risk för koloncancer hos män
21
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Vulcan A1, Manjer J2, Ohlsson B1

1Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus, Institutionen för kliniska vetenskaper, Verksamhetsområde internmedicin, 2Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus, Institutionen för kliniska vetenskaper,
Verksamhetsområde kirurgi
Bakgrund

versitario de Alicante, Alicante, Spanien, 3Doncaster Royal Infirmary,
Doncaster, Storbritannien, 4Coimbra University Hospital, Coimbra,
Portugal, 5Herlev Hospital, Herlev, Denmark, 6UZ Leuven, Leuven,
Belgien, 7Erasme Hospital, Brussel, Belgien, 8Aschaffenburg Hospital,
Aschaffenburg, Tyskland, 9Virgen de la Arrixaca University Hospital,
Murcia, Spanien, 10Gemelli Hospital, Rom, Italien, 11Norgine Limited,
Uxbridge, UK, 12Klinikum Ludwigshafen, Ludwigshafen, Tyskland

Höga nivåer av blodsocker tros vara associerat med CRC (kolorektalcancer), och hyperinsulinemi verkar vara ett mellansteg I
utvecklingen av CRC. Syftet med denna studie var att undersöka
om samband mellan blodsockernivåer, plasmainsulinnivåer och
insulinresistens, genom Homeostasis model assessment for insulin
resistance (HOMA2IR) och incident CRC, men även om dessa
samband är beroende av kön och var cancern är placerad.
Metod: Malmö Kost och Cancers kardiovaskulära kohort (MKCCC) bestående av 6 103 individer slumpmässigt utvalda från Malmö Kost och Cancer studie. 152 fall av CRC identifierades från
Cancerregistret i MKCCC under 84 669 personårs uppföljning.
Blodglukos och plasmainsulin mättes. HOMA2IR beräknades med
hjälp av en HOMA2IR kalkylator. Riskratio (HR) uppskattades
med hjälp av Cox proportionella riskregression.

Bakgrund

Resultat

Metod

Ett samband mellan höga nivåer av blodsocker och ökad risk för
CRC hittades (HR: 1,72 för högsta kvartil jämfört med lägsta; 95 %
KI: 1,05, 2,84; ptrend = 0,044). När det gäller män fann vi även ett
samband mellan högt blodsocker och CRC (HR: 2,80 för högsta
kvartil jämfört med lägsta; 95 % CI: 1,37, 5,70; ptrend = 0,001),
och även med koloncancer (HR: 4.48 för högsta kvartil jämfört
med lägsta; 95 % CI: 1,27, 15,84; ptrend = 0,007). Detta gällde inte
kvinnor, där inget samband hittades varken för CRC (HR: 1,02
för högsta kvartil jämfört med lägsta; 95 % CI: 0,53, 1,95; ptrend
= 0,643), eller för koloncancer (HR: 1,21 för högsta kvartil jämfört
med lägsta; 95 % CI: 0,49, 2,95; ptrend = 0,643). Inga samband
fanns mellan höga nivåer av plasmainsulin och risk för CRC, inte
heller mellan HOMA2IR och CRC.

Syftet med denna studie var att undersöka kvaliteten vid olika koloskopienheter och länder i Europa. Kvalitetsindikatorer baserade
på ESGEs riktlinjer samlades in med hjälp av ECQIgruppens tidigare utvecklade och validerade online frågeformulär.

Slutsats

Höga blodsockernivåer är associerade med ökad risk för CRC,
framför allt för koloncancer hos män.

Endoskopi

MP06

06

Undersökning av koloskopikvalitet i Europa med hjälp av ECQIgruppens validerade online frågeformulär
R Jover Martínez2, A Agrawal3, P Amaro4, L Brink5, I Demedts6, P
Eisendrath7, W Fischbach8, M Hünger8, O Ono9, L Petruzziello10, Ervin Toth1, A Naidoo12, C Spada10, J.F. Riemann11

Koloskopi är förstahandsmetod för både screening och klinisk diagnos av tjocktarmssjukdomar. Många länder har infört screeningprogram som möjliggör tidig upptäckt av precancerösa polyper. I
ett dokument från European Society of Gastrointestinal Endoscopy
(ESGE) belystes viktiga kvalitetsindikatorer vid koloskopi med
slutsatsen att framgång för screeningprogram är relaterad till en
tillgänglig och patientcentrerad koloskopiservice med hög kvalitet.
Medvetenhet om kvalitetsindikatorer och användning av internationella standarder kan förbättra kvaliteten på koloskopi. European
Colonoscopy Quality Investigation (ECQI)grupp är ett team av
erfarna koloskopister från åtta EUländer (Belgien, Danmark, Tyskland, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien och Sverige) med
målsättning att förbättra koloskopikvaliteten.

Resultat

Kvalitetsparametrar från 1548 koloskopier utförda av 77 koloskopister på 22 endoskopienheter från 9 europeiska länder registrerades och analyserades. Detektionsfrekvens av adenom, den viktigaste kvalitetsindikatorn, registrerades endast hos 9 av 22 (41%)
endoskopienheter. Hos 14 (64%) endoskopienheter bedömdes
tarmrenheten med hjälp av en rekommenderad skala, i de flesta
fall (46%) med Bostonskala. Cekal intubationsfrekvens noterades
rutinmässigt 52 (68%) av koloskopister. Andra kvalitetsindikatorer
användes endast av minoriteten av koloskopister. (Figur 1). Den
vanligaste indikationen för koloskopi var kliniska tecken och symtom på kolonsjukdom hos 694 (45%) patienter, inklusive förändrade avföringsvanor 264 (17%), rektal blödning 227 (15%), smärta 185 (12%), och andra orsaker 151 (10%). 17% av fallen utfördes
koloskopi med screeningssyfte för kolorektalcancer. Smärtstillande
och avslappnande medicinering gavs till 996/1,548 (64%) patienter.
Det önskade intubationsmålet (cekum 69%, ileum 27%, anastomosis 3%; 1% NA) nåddes vid 1419 (92%) av undersökningarna.
Tarmrengöringen bedömdes som tillräcklig enligt Bostonskala i
1180 (76%) koloskopier.
Slutsats

Studien visar betydelsen av denna online enkät, som gör det möjligt att samla in information för bedömning av koloskopikvaliteten
hos individuell koloskopist, på endoskopienheter och på nationell
nivå. Detta verktyg kommer att användas i en större europeisk studie för att granska och jämföra koloskopikvaliteten.

1Skånes Universitetssjukhus , Malmö, Sverige, 2Hospital General Uni22
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Postkoloskopi kolorektal cancer i Sverige 20012010: Hur skiljer sig
IBD från nonIBD populationen?

vider med IBD. Detta indikerar ett behov av förbättrade strategier
gällande surveillance av individer med IBD. Riskfaktorer för PCCRC i denna grupp verkade delvis skilja sig från de kända riskfaktorerna hos individer utan IBD, något som skulle kunna vara av
värde vid utformning av surveillance av gruppen i framtiden.

Fria föredag

Stjärngrim J1, Ekbom A2, Hammar U2, Hultcrantz R2, Forsberg A2,3

1Södertälje Sjukhus, 2Karolinska Institutet, 3S:t Görans Sjukhus

Funktionella
mag-tarmsjukdomar

Bakgrund

Postkoloskopi kolorektal cancer (PCCRC), en cancer som upptäcks 636 månader efter en koloskopi vid vilken ingen cancer upptäcktes, är en viktig kvalitetsmarkör för koloskopi. De flesta studier
av PCCRC exkluderar individer med inflammatorisk tarmsjukdom
(IBD), dvs Ulcerös kolit (UC) och Crohns sjukdom (CD) och lite
är känt om PCCRC i denna grupp. Vår målsättning var att studera
andelen PCCRC i den svenska IBDpopulationen och undersöka
om PCCRC i en IBDpopulation skiljer sig från i en ickeIBD population.
Metod

Vi genomförde en retrospektiv populationsbaserad kohortstudie på
vuxna svenskar som genomgick en koloskopi under åren 20012010,
identifierade genom svenska öppen och slutenvårdsregistret. Individer med CD och UC identifierades och koloskopierna sorterades
efter eventuell diagnos. Genom koppling till cancerregistret identifierades de fall av kolorektal cancer (CRC) som hade genomgått
en koloskopi upp till 36 månader innan diagnos. Andel PCCRC
definierades som andel PCCRC av all CRC. Vi tillämpade Poissonregression med robusta standardfel för att undersöka sambanden
mellan PCCRC, IBDdiagnos, ålder, kön, lokalisation och komorbiditet i CD, UC och ickeIBDgrupperna.
Resultat

Vi identifierade 352 448 koloskopier som utförts på 274 212 individer. Av dessa utfördes 27 185 på 14 626 individer med CD och 51
879 på 26 635 individer med UC. Under åren 20012013 rapporterades 16 738 fall av CRC upp till 36 månader efter en koloskopi. 166
CRC hittades i CDgruppen och 403 CRC i UCgruppen. Andel
PCCRC i CDgruppen var 34.3% och i UCgruppen 52.4%. Den
relativa risken (RR) för en CRC att vara en PCCRC jämfört med
en individ utan IBD var 3.74 (95% CI 2.984.69, p<0.001) i CDgruppen och 5.91 (95% CI 5.196.73, p <0.001) i UCgruppen efter
justering för övriga variabler. Högst risk för PCCRC sågs bland de
yngsta i UCgruppen och bland rektal cancer i CDgruppen. Den
ökade risk som sågs hos kvinnor, bland högersidig koloncancer och
de med divertikulos i gruppen utan IBD kunde ej återfinnas i IBDgrupperna. Den förbättring som sågs över tid i ickeIBDgruppen
kunde ej heller återfinnas i IBDgrupperna.
Slutsats

Risken för att en CRC var en PCCRC var betydligt högre hos indigastrokuriren 2 · 2017
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Förekomst av Brachyspira och Pseudomonas i tjocktarmslemhinna
är vanligt hos IBSpatienter
Eklund L1,2, SjöbergJabbar K2, Ermund A2, Wising C2, Dolan B2,
Törnblom H3, Simren M3, Hansson G2

1Gea SS/SU, Göteborg , 2Avd för Medicinsk Kemi och Cellbiologi,
GU, 3Avd för Invärtesmedicin och Klinisk Nutrition
Bakgrund

Orsaken till IBS är ej helt klarlagd. Det faktum att IBS ofta uppstår
efter en gastroenterit talar för att en störning i tarmfloran är inblandad. Tidigare studier har inte påvisat några säkra skillnader i bakteriefloran i faeces hos IBSpatienter jämfört med friska. I tjocktarmen
utgör ett inre lager av mucus (slem) normalt ett ogenomträngligt
skydd mot bakterier. Syftet med denna studie var att utreda om IBS
patienter har infiltration av bakterier i det inre mucuslagret.
Metod

21 IBSpatienter (varav 14 kvinnor (67%), medianålder 31 år) och
17 friska försökspersoner (FFP) (varav 9 kvinnor (53%), medianålder 29 år) genomgick olaxerad sigmoidskopi med biopsitagning.
Biopsier från sigmoideum monterades i en kammare med kontinuerlig perfusion av syresatta fysiologiska lösningar. Biopsin fick
sedan utsöndra mucus under 60 minuter. Mucus insamlades därefter genom skrapning, och förekomst av såväl humana som bakteriella proteiner undersöktes med masspektrometri. Bakteriefynden
bekräftades med histologi, immunohistokemi och elektronmikroskopi. Immunsvaret hos IBSpatienterna kartlades med histologi.
Bakteriefynden bekräftades i en validationskohort bestående av 40
IBS patienter (varav 33 kvinnor (83%), medianålder 28 år) och 6
FFP (4 kvinnor (67%), medianålder 34 år).
Resultat

Hos 9/21 IBSpatienter (43%) identifierades bakterier i mucus genom
23
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masspektrometri. Hos 3/21 IBS patienter (14%) fann vi Brachyspira,
som visats orsaka intestinal spiroketos, en sjukdom som ger upphov
till kronisk diarre och buksmärta men är behandlingsbar med antibiotika. Immunohistokemi bekräftade fynden och identifierade
intestinal spiroketos hos ytterligare 4/40 (10%) IBSpatienter i validationskohorten. Däremot fann vi inga Brachyspira hos någon av
23 FFP. 8/21 (38%) IBSpatienter och 2/17 (12%) FFP hade förekomst
av Pseudomonas i mucus enligt masspektrometri. Gramfärgning
och immunohistokemi påvisade invasion av Pseudomonas djupt
in i kryptorna och i vissa fall in i bägarcellerna. Vid histologisk
undersökning sågs en generell ökning av immunceller i LP (Lamina
Propria) hos IBSpatienter med bakteriefynd vs. FFP (p=0,03). Hos
dessa patienter fann vi också en specifik ökning av antalet eosinofiler i epitelet (p=0,003). Immunohistokemi påvisade även ökning av
antalet enteroendokrina celler hos IBSpatienter med pseudomonas
(p=0,03), vilket kan ha betydelse för smärtkänsligheten i tarmen.

både Salmonella typhimurium och E. coli HS jämfört med HCs
(p<0.005 respektive p<0.005). Passagen av 51CrEDTA var också
signifikant ökad vid IBS (p<0.05). IBSM, IBSD och IBSC skilde
sig inte signifikant avseende bakteriell eller paracellulär passage.
Slutsats: Vår studie påvisade en förändrad passage av både patogena såsom kommensala levande bakterier genom kolonslemhinnan
från kvinnliga IBS patienter. Dessa fynd belyser nya aspekter av perifera avvikelser och stödjer mikrobiotans roll som en viktig faktor
i IBS patofysiologin.
Referenser

1.
2.

Mayer et al (2015) Towards a system view of IBS. Nat Rev
Gastroenterol Hepatol
Keita, A.V. and Soderholm, J.D. (2012) Barrier dysfunction
and bacterial uptake in the follicleassociated epithelium of ileal Crohn's disease. Ann N Y Acad Sci

Slutsats

Inflammatoriska
tarmsjukdomar

Infiltration av Brachyspira eller Pseudomonas i tjocktarmslemhinna förekom hos 43% av IBSpatienter och korrelerade med en lokal
ökning av antalet immunceller. Detta talar för att dessa bakterier
kan ha betydelse för symtomen vid IBS.
MP09
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Bakteriepassage genom kolonslemhinnan är ökad hos kvinnor med
Irritable Bowel Syndrome oberoende av subgrupp

MP10

10

Bednarska O1,2, Walter S1,2, Ström M1,2, Keita Å1

Sammansättningen av tarmslemhinnans antibakteriella immunförsvar och fekala mikrobiota är kopplad till sjukdomsförlopp hos
patienter med nydiagnosticerad ulcerös kolit

1Institutionen för klinisk och experimentell medicin Linköpings universitet, 2Magtarmmedicinska kliniken US

Maria Magnusson1,2, Hans Strid3, Stefan Isaksson1,2, Magnus Simrén2, Lena Öhman1,2

Bakgrund

1Göteborgs Universitet, Inst för Biomedicin, Avd för Mikrobiologi och
Immunologi, Göteborg, Sverige, 2Göteborgs Universitet, Inst för Medicin, Avd för Invärtesmedicin och klinisk nutrition, Göteborg, Sverige,
3Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, Sverige

Irritable bowel syndrome (IBS) är en kronisk funktionell tarmsjukdom med stark kvinnlig dominans. Patofysiologin är fortfarande
oklar, men störningar i hjärnatarmmikrobiota axeln spelar en viktig roll 1. Förändringar i tarmens bakterieflora har sedan länge förknippats med sjukdomsdebut liksom förändringar av symtomen
vid IBS. Tidigare forskning antyder att tarmbarriärfunktionen är
störd vid IBS, men passagen av levande bakterier genom tarmslemhinnan har aldrig undersökts.
Metod

Målet av studien var att undersöka paracellulär permeabilitet och
passage av levande bakterier, både kommensala och patogena, genom kolonslemhinna hos kvinnor med IBS och friska kontroller
(HCs). Sekundära målet var att studera ifall IBS subgrupper skiljer
sig avseende tarmbarriärfunktion. Kolonbiopsier från 32 kvinnor
med IBS (medelålder 32.6 år; 17 med blandat avföringskonsistens
mönster (IBSM), 7 med dominerande lös (IBSD) och 8 med dominerande hård konsistens (IBSC), enligt Rome III kriterier) och
15 HCs (medelålder 29.7 år) monterades i Ussingkammare 2. Passage av levande Escherichia coli (E. coli) HS och Salmonella typhimurium, samt den paracellulära permeabiliteten av 51CrEDTA
studerades.
Resultat

IBS patienternas kolonslemhinna hade signifikant större passage av
gastrokuriren 2 · 2017

Bakgrund

Det kliniska förloppet hos patienter med ulcerös kolit (UC) varierar stort mellan individer och kan för närvarande inte predikteras.
Samspelet mellan tarmens mikrobiota och tarmslemhinnans immunförsvar är viktigt för att upprätthålla hälsa och en förändrad
balans mellan dessa faktorer kan ge upphov till olika sjukdomstillstånd. Målsättningen med denna studie var att undersöka den
fekala mikrobiotans sammansättning och tarmslemhinnans antibakteriella immunförsvar hos patienter med nydiagnosticerad UC
samt utreda hur dessa faktorer var kopplade till sjukdomsförloppet
under de följande tre åren.
Metod

Avföringsprover och rektala biopsier erhölls från behandlingsnaiva
UCpatienter vid diagnostillfället. Patienterna definierades retrospektivt, efter tre års uppföljning, till att ha haft milt eller moderat/svårt sjukdomsförlopp baserat på sjukdomsaktivitet. Fekal
mikrobiota analyserades med GAmap™ Dysbiosis Test (n=18). Genexpression i biopsier analyserades i en subgrupp av patienterna
med RT2 Profiler PCR array (n=13, 84 gener) och verifierades med
rtPCR i den totala kohorten (n=44). Bakterie och genexpressions25
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data analyserades med multivariat diskriminantanalys (SIMCAP+
software; Umetrics, Umeå) där R2värden (goodness of fit) >0,5 och
Q2värden (goodness of prediction) >0,5 definieras som indikatorer
för god diskriminans och prediktion.
Resultat

Vid tiden för diagnos skiljde sig sammansättningen av fekal
mikrobiota hos patienter som utvecklade mild vs. moderat/
svårt sjukdomsförlopp de följande tre åren (R2=0,5) dock saknade mikrobiotans sammansättning förmåga att prediktera fortsatt
sjukdomsförlopp (Q2=0,80). Sammansättningen av tarmslemhinnans antibakteriella immunförsvar skiljde sig åt mellan grupperna
(R2=0,98) och kunde också prediktera det fortsatta sjukdomsförloppet (Q2=0,56). Bland de analyserade generna i tarmslemhinnans
antibakteriella immunförsvar var bactericidal/permeabilityincreasing protein (BPI) viktigast för diskriminansen mellan grupperna.
Tarmslemhinnans uttryck av BPI vid diagnostillfället verifierades i
hela patientkohorten (n=44) och var högre hos patienter med milt
vs. moderat/svårt sjukdomsförlopp (0,00019 (0,000050,00053) vs.
0,00010 (0,000010,00021), median (range), p=0.0004). Regressionsanalys visade att BPI var en bra prediktor för antalet skov de
kommande tre åren med en förklaringsförmåga på nästan 40 %
(R²=0,395, p<0,0001).
Slutsats

Hos patienter med nydiagnosticerad UC är sammansättningen av
fekal mikrobiota och slemhinnans antibakteriella immunförsvar, i
synnerhet BPI, kopplat till sjukdomsförlopp under de följande tre
åren.

Funktionella
mag-tarmsjukdomar
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ACHIM: en ny behandlingsmöjlighet vid IBS

(0500) enligt IBSSSS (svensk version), dels 1 vecka före och dels
4 veckor efter andra behandlingen. Subanalys utfördes på de två
rekryteringsgrupperna svår IBS och måttlig IBS. Dessutom utfördes subanalys av variabler inom IBSSSS samt avföringskonsistens
med Bristol stool scale och tarmtömningsfrekvens. Några patienter kunde följas även 24 och 52 veckor efter sista behandlingen.
Data presenteras som medelvärde och SEM. Data bearbetades med
ANOVA vid multipla observationer och parad respektive oparad
ttest vid enstaka jämförelser.
Resultat

Majoriteten av de inkluderade patienterna hade svår IBS (IBSSSS
>300). Hos 41 av de 52 inkluderade patienterna reducerade ACHIM
signifikant IBSSSS från 340±10 före behandlingen till: 232±15 (moderat IBS) (p<0.0001, n=21), 138±7 (mild IBS) ( p<0.0001, n=14),
och 6±3 (remission) (p<0.0001, n=3). Subanalys gav signifikanta
symtomförbättringar på smärta (p=0.0014), uppblåsthetskänsla
(p=0.0309, lättnad med tarmtömning (p<0.0001) samt tarmtömningsfrekvens (p=0.0371). Bristol stool scale uppvisade marginell
förbättring (p=0.0627). Analys av de bägge rekryteringsgrupperna
svår och måttligt IBS visade att svår IBS minskade IBSSSS från
379±8 till 256±21 (p<0.0001, n=35), medan måttlig IBS minskade
från 262±4 till 183±18 (p<0.0011, n=17). Det var ingen skillnad i
symtomminskning mellan de bägge grupperna. På lång sikt reducerade ACHIM symtomen med IBSSSS även efter 24 veckor till
183±25 (p<0.0001, n=15) och vid 52 veckor till 175±32 (p<0.0001,
n=10). 								
Slutsats

Studien visar att selekterade former av IBS är åtkomliga för behandling med ACHIM. Detta stödjer en underliggande dysbios
som orsak till symtombilden. Den donatorneutrala odlade mikrofloran har betydande fördelar ur donatorshänseende och direkt
tillgänglighet för behanding. Nuvarande behandlingsschema innebär upprepad behandling med endast dagars mellanrum. Upprepad
behandling med längre intervall förefaller befogad utifrån enskilda
observationer vi har på längre tid med ytterligare behandlingar. Placebokontrollerade blindade randomiserade studier med lång uppföljningstid är nu påbörjade för att säkerställa en terapeutisk effekt
med ACHIM.

12

Dahlgren A1, Benno P2, Hellström P1

MP12

1Uppsala universitet, 2Magtarmmottagningen, Hötorget

Fekal microbiota transplantation i patienter med IBS (Irritable
Bowel Syndrome) – En randomiserad placebokontrollerad klinisk
prövning

Bakgrund

IBS (Irritable Bowel Syndrome) drabbar omkring 15% av befolkningen. Den bakomliggande etiologin och patofysiologin är troligen multifaktoriell varför behandlingsmöjligheterna är begränsade.
Med ökat intresse för tarmens mikroflora har rapporter givit stöd
för att en obalans i tarmens mikrobiota (dysbios) spelar en viktig
roll för patogenes och symtomutveckling av IBS.
Metod: 52 (25 män; 27 kvinnor) patienter med måttligsvår IBS
(Rom III) med anamnes för dysbios i samband med antibiotikaterapi eller turistdiarré inkluderades i en öppen studie för behandling
med ACHIM (NCT02857257). Fekal mikrobiota i form av Anaerobic Cultured Human Intestinal Microbiota (ACHIM Biotherapeutics AB) gavs i nedre duodenum via gastroskop vid två tillfällen med 1 veckas intervall. Patienterna skattade sina symptom
26

Holster S1, Brummer R1, Repsilber D1, König J1

1NutritionGutBrain Interactions Research Centre, Örebro Universitet
Bakgrund

Irritable bowel syndrom (IBS, känslig tarm) är en vanligt förekommande magtarm åkomma som karakteriseras av kronisk buksmärta och ett förändrat mönster av tarmtömning. IBS patienter har
avvikande signaleringar mellan magtarmkanalen och hjärnan samt
en förändrad uppsättning av tarmfloran, detta gör att Fekal Mikrobiota Transplantation (FMT) kan ses som en potentiellt effektiv
behandling för IBS patienter.
gastrokuriren 2 · 2017
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Metod

I den första dubbelblinda placebokontrollerade kliniska prövningen på FMT för IBSpatienter (clinicaltrials.gov NCT02092402) ingick 16 IBS patienter, varav 8 patienter fick material från en frisk
donator (behandling) och 8 patienter fick sin egen avföring tillbaka
(placebo). Detta genomfördes med hjälp av en koloskopi. Symptomer bedömdes med IBS Symptom Severity Score (IBSSSS) och
Gastrointestinal Symptom Rating Scale IBS (GSRSIBS) före och
vid flera tidpunkter efter interventionen. Livskvalitet (QoL) bedömdes med IBSQoL och SF36, både före och efter intervention.
Skillnader från baslinjen samt mellan behandling och placebo bedömdes med one och twosample ttester.
Resultat

De IBSSSS poäng för patienter som fick donatormaterial minskade
betydligt 4 veckor och 8 veckor efter FMT (genomsnittlig skillnad:
61,6 ± 50,8; p=0,01 resp. 63,3 ± 43,1; p<0,01) jämfört med baslinjen.
Inga signifikanta skillnader observerades i placebogruppen jämfört
med baslinjen, och inte heller mellan behandling och placebo. Den
GSRIBS totalpoäng minskade signifikant för både behandlings
och placebogruppen 2 veckor efter FMT (0,46 ± 0,32 p<0,01 resp.
0,71 ± 0,73; p<0,05) och 4 veckor efter FMT jämfört med baslinjen
(0,79 ± 0,57; p = 0,01 resp. 0,57 ± 0,63; p<0,05). Återigen fanns
inga signifikanta skillnader mellan de två interventionsgrupperna.
IBSlivskvalitet totalpoäng var signifikant ökade i behandlingsgruppen (10,0 ± 6,3; p <0,01), men inte i placebogruppen vid 8 veckor.
Liknande resultat observerades i tre av åtta SF36 delsummor, särskilt i den allmänna hälsan subscore. Denna värdering ökade signifikant i behandlingsgruppen jämfört med placebogruppen 8 veckor
efter FMT (11,75 ± 8,3 resp. 8,1 ± 11.32, p <0,01).
Slutsats

Resultaten visade att FMT har en positiv effekt på symptompoäng
och livskvalitet för IBSpatienter. Denna effekt observerades också
i placebogruppen, även om i mindre utsträckning, vilket bekräftar
att placebokontrollerade studier är viktiga för genomförandet av
studier med IBSpatienter. Tarmrengöringen innan FMT och bearbetningen av fekalt materialet kan ha bidragit till placeboeffekten.
Vi kommer att genomföra ytterligare analyser på individuell basis,
efter separation i "ickeresponders" och "responders" och i korrelation med andra resultat såsom mikrobiota sammansättningen,
vilket kommer att ge mer insikt.

Inflammatoriska
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1Kirurgkliniken, Södersjukhuset, Stockholm, Sverige, 2Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, 3Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige, 4Universitetssjukhuset Linköping, Linköping, Sverige,
5Linköpings Universitet, Linköping, Sverige, 6Universitetssjukhuset
Örebro, Örebro, Sverige, 7Örebro Universitet, Örebro, Sverige, 8University of Nottingham, Nottingham, England, 9Sachsska Barnsjukhuset, Stockholm, Sverige
Bakgrund

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) hos äldre förväntas öka på
grund av en ökande incidens av IBD i kombination med en åldrande befolkning. Tidigare studier från regionala centra i Holland,
Frankrike och Ungern talar för att patienter med IBDdebut över
60 års ålder har ett mildare kliniskt förlopp än dem som insjuknar i
yngre åldrar. Syftet med denna studie var att undersöka behandling
och vårdutnyttjande vid IBD i en stor, nationell kohort i relation
till ålder vid IBDdiagnos och till befolkningen.
Metod

Vi identifierade alla incidenta IBD fall i Sverige 20062013 från Patientregistret, och en matchad jämförelsegrupp från befolkningen.
Incidens, medicinsk och kirurgisk behandling, extraintestinala
manifestationer och vårdutnyttjande utvärderades i förhållande till
debutålder (pediatrisk: 017 år, vuxen: 1859, äldre: ≥60).
Resultat

6,443 personer (23%) hade sin första IBD diagnos ≥60 år, vilket
motsvarar en incidens av 35/100.000 personår (ulcerös kolit: 19;
Crohns sjukdom: 10; oklassificerbar kolit: 5). Jämfört med barn och
vuxna använde äldre patienter i lägre utsträckning biologiska (6%
av äldre Crohnpatienter efter 5 år, jämfört 20% av vuxna) och immunmodulerande (33% av äldre Crohnpatienter efter 5 år jämfört
54% av vuxna) läkemedel, men mer perorala kortikosteroider . De
äldre hade fler öppen och slutenvårdstillfällen generellt än yngre
patienter, men färre IBDspecifika öppenvårdsbesök (definierat som
vårdtillfällen med IBD som huvuddiagnos), både i absoluta (0.8
öppenvårdsbesök/år för äldre; 1.2 för vuxna) och relativa (incidenskvot 0.7 jämfört vuxna) mått. Dock hade de fler slutenvårdstillfällen med IBD som huvuddiagnos än vuxna (1.4 slutenvårdtillfällen/
år för äldre; 0.2 för vuxna). Frekvensen av extraintestinala manifestationer var ungefär densamma hos äldre och vuxna. Tarmkirurgiska
ingrepp var vanligare hos de äldre, och 5 år efter diagnos hade 13%
av de äldre opererats jämfört med 10% av vuxna och 9% av barn
(jämfört 2% av matchade IBDfria äldre och ~ 0% barn och vuxna.
Slutsats

13

Inflammatorisk tarmsjukdom hos äldre incidens, behandling och
vårdutnyttjande i Sverige 2006-2014

IBD med debut över 60 års ålder är vanligare i den svenska befolkningen än vad som rapporterats från andra länder, och är associerad med en något ökad risk för tarmkirurgi jämfört med yngre
patienter, vilket återspeglas i fler slutenvårdstillfällen. Det finns
stora skillnader i behandlingen av vuxna och äldre patienter. Den
lägre användningen av immunosupressiva läkemedel hos äldre kan
förklaras av en lägre sjukdomsaktivitet som tidigare beskrivits, men
lika gärna av högre förekomst av kontraindikationer, biverkningar
eller andra mekanismer som får läkare att förskriva mindre potenta
läkemedel till äldre.

Åsa Hallqvist Everhov1,2, Michael Sachs2, Caroline Nordenvall2,3,
Pär Myrelid4,5, Jonas Halfvarson6,7, Jonas F Ludvigsson6,7,8, Anders
Ekbom2, Johan Askling2, Martin Neovius2, Ola Olén2,9
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Påverkar tidigare behandling med antiTNF utfallet för patienter
som får upprepad behandling med antiTNF?
Isabella Visuri1, Eva Angenete2, Jan Björk3, Michael Eberhardson4,
Olof Grip5, Anders Gustavsson6, Henrik Hjortswang7, Pontus Karling8, Pär Myrelid7, Ola Olén9,10, Jonas Ludvigsson1,3, Jonas Halfvarson1,11

1Universitetssjukhuset Örebro, Örebro, Sverige, 2Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra sjukhuset, Göteborg, Sverige, 3Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige, 4Danderyds sjukhus, Stockholm,
Sverige, 5Skånes universitetssjukhus, Malmö, Sverige, 6Centralsjukhuset Karlstad, Karlstad, Sverige, 7Universitetssjukhuset i Linköping,
Linköping, Sverige, 8Norrlands universitetssjukhus, Umeå, Sverige,
9Sachsska barn och ungdomssjukhuset, Stockholm, Sverige, 10Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, 11Örebro Universitet, Örebro, Sverige
Bakgrund

Användandet av biologiska läkemedel, framför allt anti”tumour necrosis factor” (antiTNF), vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
har ökat. Hur tidigare behandling med antiTNF påverkar utfallet
av en andra eller tredje antiTNF behandling är ofullständigt kartlagt. Svenska kvalitetsregistret för IBD (SWIBREG) är en informationskälla om antiTNF användningen i Sverige. Studien syftade till
att undersöka huruvida tidigare behandling med antiTNF påverkar
kliniskt behandlingssvar respektive tid till avslutad behandling på
grund av primary nonresponse eller loss of response (LOR), vid en
andra respektive tredje antiTNF behandling.
Metod

Relevanta data extraherades ur SWIBREG. Sökningen begränsades
till patienter med detaljerad klinisk information (=1133) och som
inkluderats vid sex sjukhus i Sverige (Centralsjukhuset Karlstad,
Universitetssjukhuset i Linköping, Norrlands universitetssjukhus,
Skånes universitetssjukhus (Malmö och Lund) samt Universitetssjukhuset Örebro), som del i SWIBREGs fokus på att öka kunskapen kring biologiska läkemedel. Patientkaraktäristika presenteras i
tabell 1.
Resultat

Andelen patienter med Crohns sjukdom som svarade på behandlingen vid tre månader vid första, andra och tredje antiTNF behandlingen var 87,5 %, 79,0 % respektive 64,3 %. För klinisk remission vid 12 månader, definierat som läkarens bedömning, var
motsvarande siffror 40,6 %, 32,8 % respektive 27,8 %. Andelen patienter med ulcerös kolit som svarade på behandlingen vid tre månader vid första, andra och tredje antiTNF behandlingen var 79,1
%, 73,4 % respektive 60,0 %. För klinisk remission vid 12 månader,
definierat som läkarens bedömning, var motsvarade siffror 45,9 %,
36,7 % respektive 0,0 % (n=3). Sannolikheten för behandlingsavslut på grund av primary nonresponse eller LOR skiljde sig mellan
grupperna (logrank test p <0,001) och verkade öka med antalet
antiTNF behandlingar patienten erhållit (figur 1). 140/686 (20,4
%), 75/331 (22,7 %) och 21/39 (53,8 %) av patienterna med Crohns
sjukdom hade avslutat första, andra respektive tredje behandlinggastrokuriren 2 · 2017

en med antiTNF på grund av primary nonresponse eller LOR,
efter en median uppföljningstid på 784, 387 respektive 181 dagar.
Motsvarande siffror vid ulcerös kolit vid första, andra och tredje
behandlingen med antiTNF var 106/411 (25,8 %), 46/165 (27,9 %)
respektive 1/11 (9,1 %) efter en median uppföljningstid på 252, 179
respektive 390 dagar.
Slutsats

AntiTNF naiva patienter med IBD verkar ha ett bättre långsiktigt behandlingssvar än patienter som tidigare har behandlats med
antiTNF. Behandling med antiTNF kan ändå övervägas mer än
en gång, då cirka tre fjärdedelar av patienterna hade ett kliniskt
behandlingssvar tre månader efter behandlingsstart vid en andra
antiTNF behandling.

Förbättringskunskap
MP15
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SWIBREG data för 500 IBD patienter på Höglandet från december 2014 till januari 2017
Rejler M1

1Medicinkliniken Eksjö
Bakgrund

Sverige har ur ett internationellt perspektiv en guldgruva av nationella kvalitetsregiser, varav SWIBREG är ett av dem. Spridningen
av registret har ökat sista åren, vilket i sin tur ökat fokus på hur
en lokal användning ske på bästa sätt och vilket lärande som kan
komma ut av arbetet med registret.
Metod

Övergripande metodansats har varit "Model of Improvement". Avsikten var att ersätta ett tidigare lokalt kvalitetsregister till förmån
för medverkan i det nationella kvalitetsregistret SWIBREG. Arbetet avsåg också att designa strategin för mottagningens årskontroller och att ge möjlighet till kontinuerlig utvärdering av den givna
vården.
Resultat

Mottagningspersonalen har vid regelbundna interna vecko och månadsmöten arbetat fram en uppföljningsmatris för respektive IBD
subgrupp (se tilläggsobjekt 1), som innefattar rekommendationer
för provtagningsblock och när SWIBREGS patientenkät kan användas. Parallellt har SWIBREGS register introducerats, prövats
och fasats in i verksamheten. Förslagen avseende patientenkät från
SWIBREG nationellt har bearbetats ett tiotal gången och har hela
tiden utgjort underlag för den manuella inmatningen av data där
flertalet av mottagningens personal medverkat. Data avseende Hb,
SHS och medicinering redovisar en väsentligen stabil process som
ger utmärkta förutsättningar för att studera fortsatta förbättringsarbeten med statistisk beprövad metodik. Ex på förbättringsarbeten
framöver skulle kunna vara att försöka minska anemin, pröva ut29
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sättningsmöjligheter för såväl immunosuppression som biologiska
läkemedel under det att frågorna i Short Health Scale kan följa
patientens upplevelse av hens hälsa.
Slutsats

Resultaten från magtarmmottagningen redovisar över tid bland de
mest omfattande lokala kvalitetsdata från SWIBREG hittills. Arbetet har möjliggjort tack vare mottagningens gemensamma förbättringsarbete. Resultaten kan inspirera och användas såväl för fortsatt
lokalt förbättringsarbete som andra mottagningar nationellt.
MP22
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att äta självständigt tidigare än innan, och de flesta kommer upp
i sitt energibehov. En del har även haft kvarstående enteral nutritionsbehandling, även efter hemkomst, men kunnat avveckla den
under ett senare skede. Nästa steg är att, för att underlätta flödet
på avdelningen, även undersköterskorna ska läras upp i kopplande
och frånkopplande av den enterala nutritionen.
Slutsats

E-posters

Utbildning av personal om, och extra fokus på, ett bra nutritionsomhändertagande ökar energiintaget hos de med leversjukdom.

Förbättrat nutritionsomhändertagande för patienter med leversjukdom
Vulcan A1, Leuhusen A1, Nilsson E1, Önnerhag K1

1Mag och tarmavdelningen, Skånes universitetssjukhus

Leversjukdomar

Bakgrund

Av de personer som har en levercirros är ca 70 % malnutrierade vid
inläggning på sjukhus. Personer med levercirros har ofta svårt att
acceptera erbjudna alternativ för att öka upp energiintaget p.g.a.
illamående, minskad aptit och svårighet att äta större portioner.
Den välnärde leversjuke kan bibehålla leverfunktionen längre, och
flera studier visar dessutom att leverfunktion, encefalopati och
ChildPugh score förbättras efter insättande av enteral nutrition vid
levercirros och ett lågt energiintag. Syftet med projektet är att höja
nutritionsstatusen hos de med leversjukdom, och de som är levertransplanterade och inte har ett fullgott intag, under den tid de är
inneliggande, och att förbättra nutritionsomhändertagandet av de
samma, genom utbildning av avdelningspersonal i ett bra nutritionsomhändertagande.
Metod

Efter initiativ från sektionens dietister och ledning, bildades en
arbetsgrupp bestående av gastroenterolog, specialistsjuksköterska,
sjuksköterska och dietist specialiserad inom gastroenterologi. PM
för nutritionsbehandling skrevs innehållande strukturer för hur arbetet med nutritionsbehandlingen för individer med leverpatienter
ska utföras. Utbildning för sjuksköterskor både inom de praktiska,
men även de teoretiska delarna av att lägga en nasogastrisk sond utfördes på praktisk utbildningsavdelning, och flera workshops hölls
med syfte att öka kunskapen kring vikten av nutritionsbehandlingen. Utbildning av berörda läkare, om behov av fullgod nutritionsbehandling och tillvägagångsätt hölls.
Resultat

Nutritionen diskuteras nu mer i teamet kring den leversjuke patienten. Sjuksköterskor på avdelningen känner sig nu bekväma
med att lägga en nasogastrisk sond, och det har blivit en självklar
del i behandlingen av de med leversjukdom. Det har även blivit en
självklar del att lära upp nya sjuksköterskor i att lägga nasogastrisk
sond. Mat och vätskeregistrering sker på den största andelen av de
patienter som ligger inne med leversjukdom, och utvärdering av
om nutritionsbehandlingen gett resultat sker. Avdelningsdietisten
har nu delegation på att ordinera enteral nutrition, och underlättar därmed avdelningsläkarnas arbete. Patienterna kommer igång
30
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Fibros och fett i leverbiopsi som riskfaktorer för typ 2 diabetes
Björkström K1, Stål P1, Hultcrantz R1, Hagström H1

1Gastrocentrum Karolinska
Bakgrund

Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) är en stark riskfaktor för
utveckling av typ 2diabetes (T2D), men studier med lång uppföljningstid där NAFLD diagnosticerats med guldstandard diagnostik,
leverbiopsi, saknas.
Metod

Vi genomförde en retrospektiv kohortstudie av 396 patienter med
biopsiverifierad NAFLD som inte hade T2D vid tidpunkt för biopsin. Patienterna genomgick biopsi mellan 19712009 vid Karolinska
Universitetssjukhuset. Data på utveckling av T2D inhämtades genom en extensiv journalgenomgång och från nationella, populationsbaserade register. Kohorten stratifierades på förekomst av avancerad leverfibros (fibrosstadium [F] 34), och hazardkvoter (HR)
för utveckling av T2D beräknades med en Coxregression, som justerades för ålder, kön, BMI och triglycerider över 1.7 mmol/L.
Resultat

Under en uppföljningstid på i medel 18.4 år så utvecklade 132 personer T2D (33%). Patienter med F34 (N=39) hade en ökad risk för
att utveckla T2D jämfört med patienter med F02 (51.2% vs. 31.3%,
p=0.02). Hos patienter med F02 var ökad mängd av fettinlagring i
levern associerat med en ökad risk för T2D (aHR 1.34 för en öning
med ett steg på en tregradig skala, 95%CI 1.031.74, p=0.03). Hos
patienter med F34 identifierades inga prediktiva faktorer. Föregastrokuriren 2 · 2017
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komst av nonalcoholic steatohepatit (NASH) var inte associerat
med ökad risk för T2D.
Slutsats

Patienter med NAFLD har en hög risk för utveckling av T2D. Avancerad fibros är starkt associerat med denna risk. För patienter
med F02 är en ökad mängd fett i levern associerat med ökad risk
för T2D.
PO-102
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Riskfaktorer för fibrosprogress vid NAFLD

Ung E3,5, Marschall H1, Simrén M1,3

1Avd. för Internmedicin & Klinisk Nutrition, Medicinska Institutionen, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, 2Avd. för Klinisk
Neurovetenskap och Rehabilitering, Neurovetenskapliga och Fysiologiska Institutionen, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet, 3Centrum för Personcentrerad Vård, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs
Universitet, 4Avd. för Infektionssjukdomar, Biomedicinska Institutionen, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, 5Institutionen för
Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet
Bakgrund

Elfwén O1, Stål P1, Hultcrantz R1, Hagström H1

1Gastrocentrum Karolinska
Bakgrund

Icke alkoholorsakad fettlever (nonalcoholic fatty liver disease; NAFLD) är världens vanligaste leversjukdom. En del patienter med
NAFLD får av oklar anledning en inflammation i levern (nonalcoholic steatohepatitis, NASH) medan en del bara har fettlever utan
inflammation (nonalcoholic fatty liver, NAFL). Paradigmet hittills
har varit att patienter med NASH, men inte med NAFL, har en
ökad risk att utveckla leversjukdom i form av fibros och senare cirrhos och i vissa fall levercancer. Det är oklart vilka faktorer som bäst
kan förutsäga progress av fibros. Vi undersökte vilka faktorer som
bäst förutsäger progress av fibros hos patienter med NAFLD.
Metod

Patienter vid Karolinska Universitetssjukhuset som under åren
19712015 genomgått två eller fler leverbiopsier med mer än ett års
intervall identifierades och delades in i två grupper – med samt utan
fibrosprogress. Parametrar hos grupperna vid den första respektive
det andra biopsitillfället analyserades med hjälp av MannWhitney
utest för kontinuerliga variabler och ChiSquare test eller Fishers
test för kategoriska variabler.

Trötthet (fatigue) är ett vanligt och mycket besvärande symptom
hos patienter med kroniska leversjukdomar (KLS). Orsakerna bakom tröttheten hos patienter med KLS är fortfarande ofullständigt
kända men perifer muskeldysfunktion har föreslagits. Kopplingen
mellan trötthet och leversjukdomens svårighetsgrad är dock svag.
Mål: Att mäta muskelfunktion hos patienter med KLS och att värdera sambandet mellan kliniska variabler, demografiska uppgifter,
trötthet och fysisk aktivitet.
Metod

Vi inkluderade 270 polikliniska patienter med KLS(52+/ 15 år,
medel+/SD, 151 kvinnor) med primär bilhär cholangit (PBC, n=45),
primär skleroserande cholangit (PSC, n=46), autoimmun hepatit
(AiH, n=49), kronisk hepatit B (HBV, n=57), och kronisk hepatit
C (HCV, n=73). Patienter med ChildPugh klass B/C exkluderades.
Klinisk och demografisk information inhämtades och patienterna
fick besvara enkäter för att värdera trötthet (Fatigue Impact Scale,
FIS) och nivån på fysisk aktivitet (Physical Activity Scale for the Elderly, PASE). De utförde fyra muskelfunktionstest: Gånghastighet
30 m (normal och maximal gångtakt, m/s), handstyrka (maximal
och medelstyrka, N), hällyft i stående (antalet hällyft) och ”Timed
Up and Go” test (TUG, s). Jämförelse med en referenspopulation
gjordes för varje individ genom att tillämpa ett prediktivt värde
baserat på kön och ålder.
Resultat

Resultat

60 patienter genomgick två biopsier eller fler (medianintervall 8.4
år, intervall 133 år). 43 % av dessa hade fibrosprogress. Fibrosprogression gick att finna hos 54 % av patienter med NAFL och hos
46 % av patienter NASH vid den första biopsin. Det gick inte att
identifiera några signifikanta prognostiska faktorer för fibrosprogression i levern. Bland patienter som dog efter andra biopsin fanns
en signifikant större del som hade fibrosprogression under andra
biopsin (13/26 vs. 8/34, p=0.045).
Slutsats

103

Både NAFL och NASH kan potentiellt leda till fibrosprogress. Patienter med fibrosprogress har en högre risk för mortalitet.
PO-103

Muskelfunktion och trötthet hos patienter med lindrig kronisk leversjukdom
Ekerfors U1,3, Josefsson A1,3, Sunnerhagen K2, Westin J4, Jacobsson
gastrokuriren 2 · 2017

Efter köns och åldersjustering genom observerade/predikterade
värden fann vi nedsatt muskelfunktion vid hällyfttestet (53+/26%
av predikterade värdet), maximal (85+/20%) och medelhandstyrka (85+/23%), medan gånghastigheten var normal. Hällyfttestet
(p=0,048) och TUG testet (p<0,0001) skiljde sig mellan de olika
KLS, med bäst funktion hos PSC och sämst hos PBC, HBV och
HCV. Vi fann en statistisk signifikant korrelation mellan muskelfunktionstesten och BMI, alkoholkonsumtion, sifferkombinationstest och albuminnivå.
Den upplevda svårighetsgraden av trötthet skiljde sig mellan leversjukdomarna (p=0,004), med den mest uttalade tröttheten hos
de med HCV. Den upplevda tröttheten (FIS) var associerad med
kvinnligt kön, muskelfunktionstest, fysisk aktivitetsnivå, och kreatinin och bilirubinnivå, men inte med andra demografiska eller
sjukdomsrelaterade faktorer. I en multipel linjär regressionsanalys
var det enbart hällyftresultatet (p=0,005), TUG testet (p=0,001)
och fysiska aktvitetsnivån (p=0,001) som var oberoende associerade med trötthetens svårighetsgrad, vilket gemensamt förklarar 22%
av variansen. Med gradvis ökande fysisk aktivitet (PASE), fann
vi ökande muskelfunktion (p<0,0001) och minskande trötthet
(p<0,0001).
31
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Slutsats

Trötthet hos patienter med lindrig kronisk leversjukdom är associerad med nedsatt muskelfunktion och låg fysisk aktivitetsnivå.
Indirekt indikerar dessa fynd att fysisk aktivitet och styrketräning
kan minska tröttheten hos dessa patienter.

Gallvägs- och
pankreas-sjukdomar
PO-104

kunde genomgå tumörresektion behandlades med FOLFIRINOX.
Slutsats

Sammanfattningsvis sökte 2/3 av patienterna med ickeoperabel
eller metastaserad sjukdom. Gemcitabin är fortfarande basen av
första linjens behandling samtidigt som nya behandlingsregimer
blir en del av den kliniska vardagen. Palliativ cytotatikabehandling
korrelerar med förlängd total överlevnad men ålder och allmäntillstånd är oberoende faktorer för överlevnad. Preoperativ behandling
är genomförbar för utvalda patienter.
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Funktionella
mag-tarmsjukdomar

Klinisk behandlingsverklighet vid pankreasscancer
Kordes M1,2, Gustafsson Liljefors M1,3, Karimi M1,3, Lind P3,4, Frödin
J1,3, Löhr M1,2, SAGIO collaborators1,4,5

1Karolinska universitetssjukhuset, 2Institutionen för klinisk vetenskap,
intervention och teknik (CLINTEC), Karolinska Institutet, 3Institutionen för onkologipatologi, Karolinska Institutet, 4Södersjukhuset,
5Capio S:t Görans sjukhus
Bakgrund

Kliniska studier visar förbättrad, men fortfarande begränsad, överlevnad för patienter med lokal avancerad eller metastaserad duktal
adenocarcinom i pankreas (PDAC) under behandling med FOLFIRINOX och Gemcitabin/nabPaklitaxel. I den kliniska vardagen upplevs dock ofta tydliga skillnader mellan patienternas behandlingssituation och studiekohorter. Vi kartlägger den kliniska
verkligheten av pankreascancer och redogör för aktuell data om
behandlingar och utfall.
Metod

Vi identifierade 222 pankreascancerpatienter som kom på nybesök
till Onkologiska kliniken på Karolinska universitetssjukhuset under år 2014 och 2015. Vi gjorde en systematisk journalgenomgång
avseende dessa patienter.
Resultat

Majoriteten av alla patienter (60%, N=133) behandlades i palliativt
syfte, 32% (N=71) i adjuvant syfte och 8% (N=18) i preoperativt.
I den palliativa sjukdomssituationen var lokal avancerad sjukdom
(39%, N=52) associerad med bättre överlevnad (OS 226 vs. 105 dagar; HR 0.59; CI 0.40 0.87) än metastatisk sjukdom (61%, N=81).
Patienter som erhöll aktiv onkologisk behandling (63%, N=71) hade
en bättre medianöverlevnad (OS 238 vs. 44 days; HR 3.09; CI 1.86
to 5.16) än patienter som erhöll best supportive care (37%, N=42).
Patienternas kön hade inget inflyttande på valet av behandling eller
på överlevnad. Första linjens behandling dominerades av Gemcitabin (63%) eller Gemcitabinbaserade protokoll (Gemcitabin/Capecitabin 20%; Gemcitabin/nabPaklitaxel 7%). Lämplighet att erhålla
andra linjens behandling korrelerade med bättre överlevnad. I den
adjuvanta behandlingssituationen observerade vi en medianöverlevnad på 362 dagar. Utvalda patienter behandlades i preoperativt
syfte med (radio)kemoterapi. Olika behandlingsprotokoll användes men en majoritet av 52% inklusive alla patienter som senare
32
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Fekala nivåer av graniner är associerat till svårighetsgrad av symptom och bakteriell αdiversitet i feces hos patienter med irritable
bowel syndrome (IBS)
Sundin J1, Bennet S1, Le Nevé B3, Stridsberg M4, Törnblom H1, Öhman L2, Simrén M1

1Institutionen För Medicin, Göteborgs Universitet, 2Institutionen för
biomedicin, Göteborgs Universitet, 3Danone Nutricia Research, 4Institutionen för klinisk kemi, Uppsalas universitet
Bakgrund

Det har tidigare visats att patienter med Irritable Bowel Syndrome (IBS) har förhöjda nivåer av chromograniner (Cg) och secretograniner (Sg) i feces. Orsaken till, och betydelsen av detta är oklar.
Målsättningen med denna studie var därför att fastställa eventuell
koppling mellan fekala graninnivåer, den fekala bakteriefloran samt
symtom hos IBS patienter.
Metod

CgA, CgB, SgII, SgIII och kalprotektin i feces hos IBSpatienter
analyserades med RIA respektive ELISA. Den fekala bakteriefloran
analyserades med 16S rRNA pyrosekvensering. αdiversitet, vilket är
ett mått på antalet olika bakteriella genus som finns representerade
i ett prov, utvärderades med ShannonWiener Diversity Index. Svårighetsgrad av IBSsymtom mättes med IBSsymptom severity scale
(IBSSSS) där IBSSSS 175300 definierar mild/moderat symptomsvårighet medan > 300 definierar svåra symptom.
Resultat

Av de 143 IBS patienterna i studien var 97 kvinnor (68 %) och
46 män (32 %). Patienterna som var mellan 18 till 60 år hade en
medelålder på 34 år. 57 (40 %) IBS patienter rapporterade milda/
moderata symptom medan 86 (60 %) hade svåra symptom. IBSpatienter med svåra symptom uppvisade högre nivåer av CgA (p <
0,05), CgB (p < 0,01), SgII (p < 0,02) och SgIII (p < 0,005) jämfört med patienter med milda/moderata symptom (Figur 1). Ingen
signifikant korrelation mellan kalprotektin och CgA, CgB, SgII
eller SgIII kunde påvisas. Fekal bakteriell αdiversitet var negativt
korrelerad med CgA (r = 0,29, p < 0,005), CgB (r = 0,21, p < 0,05)
gastrokuriren 2 · 2017
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och SgIII (r = 0,28, p < 0,005). Även SgII visade en tendens till en
negativ korrelation med fekal αdiversitet (r = 0,19, p = 0,05).
Slutsats

Denna studie visar att IBS patienter med svåra symptom har högre
nivåer av CgA, CgB, SgII och SgIII i feces än patienter med milda/
moderata symptom. Vidare har IBS patienter med höga graninivåer lägre bakteriell αdiversitet i feces. Orsaken till sambandet mellan
symptomsvårighet samt graniner och bakteriell αdiversitet i feces
hos IBS patienter är dock oklar och behöver utredas ytterligare.
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Autonoma nervsystemets funktion hos patienter med irritable
bowel syndrome (IBS): relevans för symptom?
Polster A1, Friberg P3, Le Nevé B2, Törnblom H1, Simrén M1

riabilitet, vilket kan tolkas som ett mer ”hälsosamt” ANStillstånd;
II) lägre parasympatikus och högre sympatikusaktivitet; III) lägre
vagal aktivitet och övergripande variabilitet, vilket tyder på ett mindre ”hälsosamt” ANStillstånd. Grupperna tenderade att visa olika
symptomprofiler; grupp III rapporterade mer somatiska extraintestinala symtom än övriga grupper (p=0,05).
Kohort II: BRS analyserades på 88 patienter och 41 FP. IBSpatienterna hade lägre BRS jämfört med FP (Tabell 2), men inga skillnader mellan IBSsubgrupper noterades. Regressionsanalys påvisade
koppling mellan ångest och BEI (p=0,03). Latent strukturanalys
delade in patienterna i två subgrupper karakteriserade av I) lägre
vagal aktivitet och lägre BRS, och II) högre BRS. Grupp II uppvisade svårare ångest (p=0,01).
Slutsats

IBSpatienter skiljer sig från friska försökspersoner i ANSfunktion,
och uppvisar subgrupper med distinkta ANSprofiler som har viss
koppling till symtombilden.
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1Göteborg Universitet, 2Danone Nutricia Research, 3Avdelningen för
molekylär och klinisk medicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
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Bakgrund

Fallgropar i tolkningen av rektoanal inhibitionsreflex vid högupplöst anorektal manometri

Avvikelser i interaktionen mellan hjärnan och tarmen, förmedlad
av autonoma nervsystemet (ANS), förmodas vara viktiga för symtomen hos patienter med IBS, men tillgängliga studier visar inte
entydiga resultat. Vårt syfte var att analysera ANSfunktion hos ett
stort antal IBSpatienter och friska försökspersoner (FP), värdera om
det finns subgrupper inom IBS populationen med olika ANSprofil,
och testa om patientkarakteristika kan kopplas till ANS funktion.
Metod:Två kohorter med IBSpatienter (Rome III) och FP (Tabell
1+2) undersöktes med två olika analyser av ANSfunktion: Kohort
I) Hjärtfrekvensvariabilitetsanalys (HRV); Kohort II) Baroreceptorkänslighet (BRS).
HRV

HolterEKG monitorerades under kontrollerad andning liggande
på rygg eller i stående position och sedermera ambulatoriskt under 24 timmar. Tid (24 timmar) och frekvensdomäner (5 minuter) analyserades. BRS: mätvärden från EKG och koppling mellan
hjärtslagtillhjärtslag och blodtryck analyserades. Baroreflexeffektivitetsindex (BEI) och dess lutning beräknades. Patienterna fyllde
också i frågeformulär för att mäta gastrointestinala (GI) symtomens svårighetsgrad (GSRSIBS), tarmtömningsmönster (Bristol
Stool Form Scale), ångest och depression (HAD) och svårighetsgraden av somatiska symptom (PHQ15). Mixture modelanalyser
och variansanalyser användes för att granska latenta strukturer i
patientdata (subgrupper), och linjär regressionsanalys användes för
att bestämma oberoende association mellan variabler.
Resultat

Kohort I: Vi analyserade HRV hos 158 IBSpatienter och 30 FP. Patienterna hade lägre HRV under mätperioden och lägre mätvärden
i låg och högfrekvensområdena i stående position (Tabell 1). Ingen
skillnad sågs mellan IBSsubgrupper baserat på dominerande avföringsmönster. Regressionsanalys, kontrollerad för ålder och kön,
visade en oberoende koppling mellan vissa GI och psykologiska
symtom och ANSmått. Latent strukturanalys delade in patienterna
i 3 subgrupper, karakteriserade av I) högre vagal aktivitet och vagastrokuriren 2 · 2017

Sandell E1, Lindgren E1, Flodqvist L1, Lindberg G1

1Gastrocentrum Karolinska
Bakgrund

Högupplöst anorektal manometri (HRARM) är numera standard
för fysiologisk mätning av anorektal funktion. Den rektoanala
inhiberingsreflexen svaras många gånger automatiskt ut som icke
närvarande, tolkat utifrån tryckmätningsvärdena. Avsaknad av rektoanal inhibitionsreflex (RAIR) ses vid Hirschsprungs sjukdom,
där en medfödd defekt i det myenteriska plexat föreligger. Genom
gradvis ballongfyllnad ökar den rektala distensionen, vilket ger
tryckökning intrarektalt följt av en sänkning av analt tryck genom
relaxation av den interna sfinktern. I HRARM betraktas RAIR som
närvarande om den anala relaxationen är 25 % eller mer. Syftet med
studien var att undersöka om det fanns andra faktorer än Hirschsprungs sjukdom som gav negativt utfall av RAIR i HRARM.
Metod

Undersökningar med negativ RAIR jämfördes med undersökningar från köns och åldersmatchade kontroller, som hade positiv
RAIR, med avseende på samband mellan sfinktertryck, sensitivitet,
anal compliance, längd på högtryckszon, tidslängd på ihållande
knip, diagnos, förekomst av rektocele, prolaps eller invagination
och negativ RAIR. Kvantitativa värden av tryckmätningen analyserades med hjälp av oparat ttest och Chikvadrattest. Närvaro av
RAIR utvärderades såväl visuellt från färgkonturdiagrammet som
från tryckmätningsvärdena. Kartläggning av storlek på rektocele,
rektal diameter, närvaro av invagination, prolaps, eller enterocele
kontrollerades med defekografi.
Resultat

Efter att ha exkluderat 4 undersökningar som var duplikat och 3
undersökningar med tekniska fel visade sig 2/72 ha Hirschsprungs
sjukdom, medan det automatiska programmet angav avsaknad av
33
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RAIR hos 70/251 undersökningar. Av de 70 undersökningarna med
falskt negativa RAIR blev RAIR tydlig efter justering av mätområdet på grafen hos 12 patienter och RAIR var tydlig vid visuell analys
hos ytterligare 45 patienter. Hos 13 patienter med visuellt tveksam
RAIR fann vi 3 med systemisk skleros varav 2 med extremt låga vilotryck, 3 med nedsatt rektal sensitivitet för volym (tröskel >60 ml),
4 med PPRS och 3 patienter med annan dyssynergisk defekationsstörning. Inga mätvärden korrelerade till avsaknad av RAIR vare sig
i den större gruppen med 44 eller de med 12 patienter.
Slutsats

Falskt negativa RAIR är vanliga vid användning av det automatiska analysprogrammet. Granskning av färgkonturdiagrammet och
justering av kateterläget i mjukvaruprogrammet bör alltid göras.
Visuell analys kan hitta flertalet falskt negativa RAIR. Om gränsen
för positiv RAIR istället skulle vara 16 % så skulle i den här studien antalet falskt negativa RAIR minska till 31 utan att någon med
Hirschsprungs sjukdom skulle missas.
PO-204
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Förhöjda nivåer av serum cytokiner hos patienter med Irritable
Bowel Syndrome (IBS): Betydelse för symptombild?
Bennet S1,2, Palsson O3, Whitehead W3, Barrow D4, Törnblom H1,
Öhman L1,2, Simrén M1, Tilburg M3

1Department of Internal Medicine and Clinical Nutrition, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, 2Department of Microbiology
and Immunology, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg,
3Center for Functional Gastrointestinal and Motility Disorders, University of North Carolina at Chapel Hill, 4Cytokine and Biomarker
Analysis Facility, Center for Oral and Systemic Diseases, University of
North Carolina at Chapel Hill
Bakgrund

Nivåer i serum av proinflammatoriska cytokiner såsom interleukin
6 (IL6) och IL8 tenderar att vara högre hos IBSpatienter men betydelsen av detta för IBSsymptom är oklar.
Mål

Att bestämma cytokinnivåer i serum hos patienter med IBS och
friska försökspersoner (FP) och att fastställa om cytokinnivåer är
kopplade till IBSsymptom och andra patofysiologiska faktorer.
Metoder: Nivåer av IL6, IL8, tumörnekrotisk faktor (TNF) och
IL10 mättes i serumprov (BioPlex 200, BioRad, Hercules CA, med
FMAP reagens från R & D Systems, Minneapolis, MN) från 246
IBSpatienter (77 % kvinnor, 33 (2445) år) och 21 FP (100 % kvinnor,
30 (2744) år). Alla försökspersoner fyllde i enkäter för registrering
av IBS symptom (IBSSSS), somatisering (RPSQ), ångest och depression (BSI), livskvalitet (IBSQOL), och medicinsk samsjuklighet (CMCQ), samt genomgick undersökningar för att bestämma
kolorektal sensorimotorisk funktion (rektal barostat och manometri). Data visas som median (percentil 25 75).
Resultat

IBSpatienterna hade högre serumnivåer av IL6, IL8, TNF och IL10
jämfört med FP (tabell 1). Efter avlägsnande av outliers (2 FP och
6 IBSpatienter, Hotelling’s T2 elips), visade unsupervised cluste34

ring med avseende på cytokinprofiler, att kohorten bestod av fyra
grupper: Kluster 1 (n=39 IBS), Kluster 2 (n=5 FP/83 IBS), Kluster
3 (n=14 FP/50 IBS) och Kluster 4 (n=68 IBS). Patienterna i Kluster
1 rapporterade mer besvär av bloating jämfört med patienterna i
Kluster 2 (65 (3085) vs. 45 (1065); p = 0,005), samt en tendens till
svårare smärta (smärtintensitet: 50 (3070) vs. 35 (1555); p = 0,08;
smärtfrekvens: 4 (37) vs. 3 (25) dagar/10 dagar; p = 0,09). Vid
jämförelse av cytokinprofilen hos FP och IBSpatienter med Orthogonal Projections to Latent Structures Discriminatory Analysis
(OPLSDA) identifierades ett "immunoaktivt" kluster bestående av
107 IBSpatienter, dvs. 45 % av totala antalet IBSpatienter i studien,
med förhöjda nivåer av cytokiner jämfört med FP och de återstående 132 "immunonormala" IBSpatienterna (tabell 2). Symptomprofilen och kolorektal sensorimotorisk funktion skiljde sig inte åt
mellan immunoaktiva och immunonormala IBSpatienter (tabell
2). Det fanns heller inga signifikanta korrelationer mellan cytokinnivåer i serum och IBSsymtom hos de immunoaktiva IBSpatienterna eller i den totala IBSkohorten.
Slutsats

Immunaktivering mätt med cytokiner i serum karakteriserade 45
% av IBSpatienterna i denna studie, men bristen på association
mellan cytokinprofil och IBSsymptom tyder på att denna typ av
immunologisk aktivitet inte har en direkt inverkan på symptom
vid IBS.
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Symptom från esofagus är vanligt förekommande och relaterade till
andra funktionella gastrointestinala tillstånd (FGIDs) i en västerländsk population
Josefsson A1, Palsson O2, Simrén M1, Sperber A3, Thörnblom H1,
Whitehead W2

1Medicinkliniken Sahlgrenska Sjukhuset, 2Department Center for
Functional GI and Motility Disorders, University of North Carolina,
3Department Faculty of Health Sciences, BenGurion University of the
Negev
Bakgrund

Prevalensen och frekvensen av symptom från esofagus som indikerar en funktionell esofagussjukdom enligt ROME IV kriterierna är
okänd. Målet med denna studie var att beskriva prevalensen och
riskfaktorer för esofagussymptom som stämmer överens med funktionella esofagussjukdomar.
Metod

En onlineundersökning med 6300 frivilliga individer över 17 år
gamla gjordes i länderna USA, Storbritannien, och Kanada (2100
från varje land). Man ställde frågor enligt “Rome IV diagnostic
questionnaire” för vuxna samt demografiska frågor. Genom att kvotera respondenterna erhöll vi liknande proportioner vad gäller kön,
gastrokuriren 2 · 2017
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ålder, och utbildning mellan länderna. Prevalensen och frekvensen
av esofagussymptom under de 3 senaste månaderna inhämtades
och sannolik diagnos av funktionell esofagussjukdom registrerades.
Gränsen för signifikanta besvär drogs vid besvär en gång per vecka
för dysfagi, bröstsmärta, och globus, men minst två ggr per vecka
för sura uppstötningar (heartburn). Variabler med p≤0.1 i univariabelanalys inkluderades i multivariabelanalys (logistisk regression).
Då endoskopi och pH mätning krävs för de flesta esofagusdiagnoser enligt ROME IV så beskriver vi bara symptom som är kompatibla med funktionella esofagussjukdomar, inga faktiska diagnoser. Somatisering beräknades med “Patient Health Questionnaire
(PHQ)12”.
Resultat

Totalt analyserades data bara från 5177 deltagare (47.8% kvinnor;
medelålder 46.7 (range 1892) år; 1645 US, 1734 UK, 1798 Kanada)
då vi exkluderade 369 som svarade inkonsekvent på kontrollfrågor
och 754 som tidigare hade fått diagnosen refluxsjukdom (GERD).
Prevalensen av esofagussymptom var: globus 8.1% (n=420), sura
uppstötningar 6.5% (n=334), dysfagi 4.5% (n=233), och bröstsmärta 5.2% (n=269). Oberoende riskfaktorer för esofagussymptom var
ung ålder, symptom som indikerade annan FGIDs, mediciner för
esofagusbesvär, somatisering, cannabisbruk, samt vissa födoämnen
(se tabell 1). Vi gjorde också om analysen med individer som hade
GERD, då var GERD en signifikant riskfaktor för bröstsmärta och
sura uppstötningar (OR 1.939 respektive 1.525), men inte för globus
eller dysfagi. Prevalensen för symptomkonstellationer som överensstämde med diagnoskriterierna för funktionell esofagussjukdom
enligt ROME IV var 1% för globus, 3.2% funktionell dysfagi, 0.7%
reflux hypersensitivity, 0.8% funktionell bröstsmärta, och 1.1% för
funktionella sura uppstötningar. Det var en signifikant skillnad för
prevalensen av symptom som överensstämde med någon funktionell esofagussjukdom mellan de tre länderna: USA 7.0%, UK 4.3%
och Kanada 5.9% (p=0.003).
Slutsats

Symptom från esofagus som stämmer överens med funktionell esofagussjukdom är vanligt i en västerländsk population. Ålder och
närvaro av andra GI och ickeGI besvär är associerade med esofagussymptom. Variabler med ett pvärde på 0.1 eller mindre I univariabelanalys lades in I multivariabelanalys (logistic regression) för
att kunna identifiera faktorer som är oberoende relaterade til esofagussymptom (upp till 33 variabler per logistisk regression).
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Hälsotillstånd vid funktionell dyspepsi enligt Rom IV kriterierna:
resultat från en undersökning i tre länder

Bakgrund

Kopplingen mellan funktionell dyspepsi (FD) och individens allmänna hälsotillstånd är bristfälligt studerad. Vi har använt data
från en populationsbaserad studie för att jämföra livskvalitet, förekomst av somatisering, sjukvårdsutnyttjande och förekomst av
samtidiga symtom förenliga med irritabel tarm (IBS) hos vuxna
som uppfyller Rom IV kriterier för FD med kontrollpersoner utan
dyspeptiska besvär.
Metod

En Internetbaserad undersökning genomfördes med 6300 vuxna
deltagare i tre engelsktalande länder (2100 från vardera USA, Kanada och Storbritannien). Kvotbaserad insamling av data tillförsäkrade en jämn fördelning av kön, ålder och utbildningsnivå mellan länderna. Frågor om demografi, medicinering, genomgången
bukkirurgi, magtarmsjukdom diagnosticerad av läkare, Rom IV
kriterierna för funktionell magtarmsjukdom, somatisering (Patient
Health Questionnaire12) och livskvalitet (Short Form8) ingick i
undersökningen.
Resultat

Data kunde analyseras hos 5931 deltagare (49,2% kvinnor; medelålder 47,4 (range 1892 år)) efter att 369 deltagare (5,9%) som gett
inkonsekventa svar exkluderats. Sammantaget uppfyllde 551 (9,3%)
deltagare diagnostiska kriterier för FD. Av dessa hade 339 (61,5%)
postprandial distress syndrome (PDS), 97 (17,6%) epigastric pain
syndrome (EPS), och 115 (20,9%) både EPS och PDS. De med
FD rapporterade högre grad av nedsatt hälsa jämfört med personer utan dyspepsi: 73% hade sökt sjukvård mer än en gång per år
och 77% intog läkemedel av möjlig relevans för magtarmbesvären
(t.ex. antidepressiva läkemedel, analgetika eller hälsokostpreparat)
(Tabell 1). Att notera var att de med överlappande EPS och PDS
oftare hade samexisterande symtom förenliga med IBS och funktionell halsbränna, högre grad av somatisering samt lägre mental
och fysisk livskvalitet jämfört med de som enbart hade EPS eller
PDS. Grad av somatisering och livskvalitetsdata var likvärdiga vid
jämförelse mellan de som enbart hade EPS eller PDS.
Slutsats

Vuxna personer som har symtom förenliga med FD enligt Rom IV
kriterierna, framförallt de med överlappande PDS och EPS, rapporterar påtagligt nedsatt hälsa. Detta ses trots hög sjukvårdskonsumtion och hög förbrukning av läkemedel mot magtarmbesvären.
(Studien stöds av The Rome Foundation)

Övre gastrointestinala
sjukdomar

Aziz I1,2, Palsson O3, Törnblom H1, Sperber A4, Whitehead W3, Simrén M1,3
PO-303

1Avd. f Invärtesmedicin och Klinisk Nutrition, Inst. f. Medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, 2Department of Gastroenterology, Royal Hallamshire Hospital, 3Center for Functional Gastrointestinal and Motility Disorders, University of North Carolina at
Chapel Hill, 4Department of Gastroenterology, Tel Aviv Medical Center
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Handikappande supragastrisk rapning hur effektiv är logopedisk
behandling? Samarbete över specialitetsgränserna vid ovanligt tillstånd: gastroenterologi, ÖNH och logopedi.
Ellegård E1, Helltoft Nilsén C2
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1ÖNHmottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka, 2Logopedimottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Bakgrund

Frekventa rapningar under lång tid kan vara mycket handikappande och verka socialt isolerande. Om rapningarna är det enda
symptomet, är diagnosen sannolikt supragastrisk rapning. Det är
en beteenderubbning, där luft antingen dras ner i matstrupen genom en sammandragning av diafragma, eller trycks ner genom rörelser i svalgmuskulaturen och sedan snabbt vänder innan den når
magsäcken. Diagnosen är i första hand klinisk, men kan verifieras
genom impedansmätning av matstrupen, som visar ett speciellt
mönster.
Vårt första fall av ständiga rapningar hade gått ner 5 kg i vikt för
att han undvek att äta, eftersom han uppfattade det som att han
då svalde luft. Rapningarna upphörde när han gick och lade sig på
kvällen. Den normalt mycket fysiskt aktive mannen undvek också
att röra på sig, eftersom besvären accentuerades då. Hela hans sociala
liv var påverkat; han isolerade sig, lät bli att söka jobb och till och
med undvek sin familj.
Metod

Vår fiberendoskopiska videoundersökning visade normal anatomi
och normal sväljningsförmåga, men matstrupen öppnade sig ständigt i ofrivilliga rapningar. Eftersom man kan lära sig matstrupstal
tänkte vi försöka göra tvärtom. Den logopediska terapin fokuserade på att arbeta med kontrasterande ad och abduktion på glottisnivå och konventionella andnings och röstövningar. Via distraktion
och flyttat fokus ändrades uppmärksamheten från rapning till att
uppmärksamma perioder av tät glottal och oralslutning. Syftet var
att ge patienten kunskap om att hans rapningar var ett inlärt beteende, som kunde ändras och arbetas bort. Han behandlades vid
sammanlagt fem tillfällen med en veckas mellanrum. Vid det första
och det sista behandlingstillfället gjordes ljudinspelningar vid högläsning av en standardtext på 100 ord.
Resultat

Vid den första ljudinspelningen hade han 26 rapningsepisoder. Vid
den sista hade detta reducerats till två diskreta rapningar (Bild 2).
Sitt psykiska välbefinnande skattade han från mycket dåligt initialt
till att bli mycket bra. Patienten beskrev även att han släppte på sin
sociala isolering, började träna på gym, löptränade och var aktivt
arbetssökande.
Slutsats

Behandlingen av vår första patient med supragastrisk rapning var
mycket framgångsrik. Vid uppföljning två år senare var han fortsatt
besvärsfri. Vi har därefter behandlat ytterligare ett 20tal patienter
med varierande framgång.
Nu startar vi en studie tillsammans med Hans Törnblom och
Magnus Simrén på SU för att utvärdera behandlingseffekten jämfört
med standardiserad information given av gastroenterolog.

Funktionella
mag-tarmsjukdomar
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Självrapporterade magbesvär hos äldre personer över 65 år korrelerar till ökad tarmpermeabilitet och förhöjda nivåer av psykisk
ohälsa
Ganda Mall J1, ÖstlundLagerström L1,2, Algilani S2, Rasoal D2, Keita Å3, Brummer R1,2, Schoultz I1,2

1Örebro Universitet, Institutionen för Medicinska Vetenskaper, NutritionGutBrain Interactions Research Centre, 2Örebro Universitet,
Institutionen för Hälsovetenskaper, Nutrition and Physical Activity
Research Centre, 3Linköpings Universitet, Institutionen för Klinisk och
Experimentell Medicin
Bakgrund

Personer över 65 år är en av de snabbast växande åldersgrupperna i
världen och med ålderdomen kommer även ett ökat behov av hälso
och sjukvård. Åldrandeprocessen hör vanligen ihop med förlust av
funktion, i synnerhet är förändrade kognitiva funktioner samt mag
och tarmrelaterade problem väl utbredda fenomen. Ökad tarmpermeabilitet är vanligt förekommande i många sjukdomar som berör
magtarmkanalen såsom Crohn’s sjukdom, ulcerös kolit och celiaki.
Hur tarmpermeabiliteten är påverkad hos äldre människor med
måttliga magtarmbesvär är dock okänt. Vårt mål var att grundligt
undersöka relationen mellan självrapporterade magtarmbesvär,
psykisk ohälsa, grad av fysisk aktivitet samt biologiska markörer
för inflammation och tarmpermeabilitet i tre väl karakteriserade
populationer av individer över 65 år.
Metod

Tre studiepopulationer rekryterades; äldre vuxna som lider av magbesvär (n=25, medianålder 73 år, åldersspann (IQR) 6975 år)), en
grupp av äldre vuxna som representerar den generella äldre populationen i Sverige (n = 22, medianålder 70 år, IQR 6772) och veteranorienterare (n = 28, medianålder 68 år, IQR 6671). Subjektiv
hälsa bedömdes genom enkätutvärdering av maghälsa (Gastrointestinal Symptoms Rating scale), psykisk ohälsa (Hospital Anxiety
and Depression Scale) och graden av fysisk aktivitet (FrändinGrimby aktivitetsskala). Creaktivt protein (CRP), väteperoxidas (mått
på oxidativ stress) samt zonulin kvantifierades i plasmaprover och
används som mått på systemisk inflammation respektive indirekt
mått på tarmpermeabilitet. Kalprotektin analyserades från avföringsprov som ett mått på den lokala tarminflammationen.
Resultat

Äldre vuxna med måttliga mag–tarmbesvär visade förhöjda nivåer av zonulin (p<0.05), vilket kan spegla ökad tarmpermeabilitet,
samt högre nivåer av psykisk ohälsa jämfört mot både generella
äldre vuxna och veteranorienterare. Depressionsliknande drag visade sig i högre utsträckning bland äldre vuxna som led av magtarmbesvär jämfört med både generella äldre samt veteranorienterare.
Ångestnivån var betydligt högre bland de med magtarmbesvär och
generella äldre jämfört med veteranorienterare. Ingen signifikant
skillnad observerades mellan äldre med magtarmbesvär och generella äldre. De äldre med magproblem visade också signifikant förhöjda nivåer av CRP (p<0.05) jämfört med generella äldre. Dessa
resultat sågs även korrelera till depression och ångest. Inga signigastrokuriren 2 · 2017
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fikanta skillnader kunde ses för oxidativ stress eller kalprotektin
mellan de tre grupperna.
Slutsats

Våra resultat visar att äldre vuxna med magtarmbesvär lider i högre
grad av psykisk ohälsa än både generella äldre samt veteranorienterare. Förhöjda CRPnivåer i gruppen med magtarmbesvär skulle
kunna tyda på en låggradig inflammation med möjlig koppling till
psykisk ohälsa. Ökad tarmpermeabilitet har inte tidigare visats hos
äldre med måttliga magbesvär och skulle kunna vara en viktig patofysiologisk faktor.

Endoskopi

PO-401

401

återfunna med konventionell vit ljus och NBI. Användande av AIK
i jämförelse med IK bedömdes förbättra bedömningen avseende
avgränsningen SSA/Pfrisk slemhinna i 7/10 lesioner. Motsvarande
förbättring av SSA/P bedömningen vid användande av AIK jämfört med NBI bedömdes vara 8/10. I samtliga fall, bedömdes AIK
metoden även vara till nytta vid bedömning av kryptor.
Slutsats

Resultatet visar ett additivt visualiserings och bedömningsvärde
av SSA/P vid användande av AIK teknik inom höger kolon. Den
främsta nyttan består i att undersökaren får markant bättre visualisering av polypgränsen. Det som ytterligare talar för metodens
användning är metodens enkelhet, och att den därigenom skulle
kunna användas för bedömning av SSA/P även med koloskop utan
högupplösning.
PO-402
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Endoskopisk submukosa dissektion, utfall och roll i behandling av
tidig kolorektal cancer

Ättiksyraindigocarmin förstärkt visualisering av högersidiga sågtandade adenom

Rönnow C1, Toth E2, Thorlacius H1

Yamamoto S1, Shafazand M1, Eriksson A1

1VO kirurgi, Skånes Universitetssjukhus Malmö, 2Gastrosektionen,
Skånes Universitetssjukhus Malmö

1Gastrosektion, Medicinkliniken, Su/östra

Bakgrund

Bakgrund

Sessile Serrated Adenom/polyp (SSA/P) i kolon har under senaste tid fått ökad uppmärksamhet då risken för dessa att utvecklas
till cancer har påvisats. Endoskopiskt erbjuder SSA/P två specifika utmaningar, svårigheten att visualiseras och avgränsas mot frisk
slemhinna, vilket i sin tur leder till ökad recidivrisk efter resektion.
Användandet av IndigoKarmin (IK) och Narrow Band Imaging
(NBI) har rapporterats förbättra visualisering av SSA/P. Installation
av ättiksyra mot slemhinnan är en etablerad metod vid bedömning
av neoplastiska förändringar i övre magtarm kanalen såsom vid
Barret och tidig ventrikel cancer. Metodens användbarhet är dock
inte prövad med avseende på att förbättra visualisering av SSA/P
inom höger kolon. Syftet med detta arbete är att beskriva ättiksyrans visualiseringspotential.
Metod

Undersökningspopulationen består av ett konsekutiv insamlande
av de 10 först funna polyperna inom höger kolon vid 8 rutinkoloskopi. Patientmaterialet består av 2 män och 6 kvinnor (4974
år). Då en eller flera SSA/P suspekta förändringar påträffades,
evaluerades lesionen med konventionellt vit ljus, kombinerat med
NBI. Efter granskning och fotodokumentation applicerades IK på
lesioner varvid ny bedömning genomfördes. Som sista steg testades
blandningen av ättiksyra och indigokarmin (AIK) och ny lesionsbedömning och fotodokumentation genomfördes med avseende
på visualisering av polypen och polypens marginalbestämning mot
frisk slemhinna. Bedömningen av lesioner vid samtliga metoder
gjordes av en erfaren endoskopist.
Resultat

Undersökta 10 SSA/P lesioner (mean size, 20±4 mm) är primärt
gastrokuriren 2 · 2017

Standardiserad behandling för känd cancer i kolon och rektum är
kirurgi. I vissa fall kan endoskopisk resektion av ytlig cancer godtas som behandling, då ofta när det rör sig om stjälkade polyper.
Vid ytlig cancer i bredbasiga och flacka polyper rör det sig oftast
om större polyper (≥2cm) och resektion av dessa med endoskopisk
mukosa resektion (EMR) resulterar ofta i piecemeal resektion vilket gör preparatet svårbedömt ur histopatologisk synvinkel. Detta
resulterar i sin tur oftast i kompletterande behandling med kirurgi. Endoskopisk submukosa dissektion (ESD) utvecklades för att
öka möjligheten för radikal ”En Bloc” resektion av större polyper.
Metoden innebär att mukosan lyfts med vätskeinjektioner och
dissekeras från underliggande muskel med diatermikniv. ESD är
sedan länge införd som standardbehandling i Japan och är införd i
rutinsjukvård på SUS Malmö sedan 2014 för borttagande av polyper större än 2 cm. Vid enstaka tillfällen genomgår patienter ESD
mot polyper med Pxverifierad cancer, oftast då kirurgi inte är ett
alternativ p.g.a. komorbiditet.
Metod

Patienter lämpliga för ESD inkluderades mellan januari 2014 till
december 2016. Av de 252 patienter som genomgick ESD befanns
30 polyper innehålla cancer. Två av dessa var Pxverifierade och kända sedan tidigare och i två fall förelåg stark misstanke på cancer.
Resterande 26 var överraskningsfynd. 50 % av polyperna var belägna i rektum och resterande i kolon. 20 av ESD fallen gjordes
polikliniskt. 14 av fallen drogs på multidisciplinär konferens innan
ESD.
Resultat

Fem av patienterna genomgick kompletterande kirurgi, fyra då
radikaliteten inte kunde säkerställas eller bedömdes vara för snäv
samt en då den histopatologiska bedömningen visade sm2 cancer
37

ABSTRACT GASTRODAGARNA

med en känd risk för spridning till lymfkörtlar på 10%. Av de patienter som opererades fanns det cancer kvar i 1 fall av 5. Sexton
patienter har följts upp med endoskopi, samtliga recidivfria. Två
patienter väntar på operation, tre patienter väntar på endoskopisk
uppföljning.

Slutsats

Komplikationer

Referenser

En polypektomi var inkomplett med direkt perforation, patienten
opererades akut med resektion av en T3N0 cancer. Ytterligare tre
direkta perforationer uppstod, dessa kunde behandlas konservativt.
En patient sökte akutsjukvård 12 dagar efter ingreppet pga. rektala
blödningar och behandlades med blodtransfusioner inneliggande.

1. www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20008/
20151226.pdf. 2. Deans GT et al. Malignant obstruction of the left
colon. Br j Surg 1994;81:12706. 3. Watt AM et al. Selfexpanding
metallic stents for relieving malignant colorectal obstruction: a systematic review. Ann Surg 2007;246:2430.

Vår tolkning är att SEMS är en effektiv metod med acceptabel
säkerhet avseende komplikationsrisker vid akut malign kolonobstruktion. Metoden lämpar sig såväl för avsedd tarmavlastning i
palliativt syfte, som i väntan på senare kurativ åtgärd (bridging).

Slutsats

404

Våra resultat indikerar att ESD är en säker och effektiv behandling
av tidig kolorektal cancer i en noggrant utvald patientgrupp eller
som alternativ när operation inte är möjlig.

PO-404

PO-403

Yung D1, Nemeth A2, Wurm Johansson G2, Toth E2, Trimble K1, Fraser C1, Koulaouzidis A1
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Ballongassiterad koloskopi är en effektiv metod hos patienter med
tidigare ofullständig koloskopi

Kliniskt utfall vid användande av Self Expanding Metal Stent vid
obstruerande kolorektal cancer hos 248 patienter; 7 års erfarenhet
från ett tertiärt centrum.

1The Royal Infirmary of Edinburgh, Centre for Liver & Digestive Disorders, 2Skane University Hospital, Department of Gastroenterology

Alkelin L1, Papachrysos N1, Radomski T1, Shafazand M1

Bakgrund

1Gastrosektion, Medicinkliniken, SU/östra
Bakgrund

Den rapporterade incidensen av kolorektal cancer i Sverige 2014 var
6065/100 000 invånare och orsakade 2530 dödsfall/100 0001. Av all
kolorektal cancer debuterar ca 1520% med akuta obstruktiva symptom. Konventionell akut kirurgisk åtgärd vid dessa tillstånd (öppen
kirurgi) har visat sig medföra en mortalitetsrisk upp till 20% och
morbiditetsrisk på 4550%, följt av ökat behov av intensivvård samt
fler infektions och stomikomplikationer2. Self Expanding Metal
Stent (SEMS) för avlastning av malign kolonobstruktion är ett behandlingsalternativ vid icke kurativa fall eller för att brygga över
(bridging) patienten till senare operation. Studier har visat ”clinical
succsess” av SEMS på 90 %. I en artikel från 2007 sammanfattas
att SEMS vid akut kolonobstruktion har bättre resultat avseende
sjukhustid och sidoeffekter jämfört med akutkirurgiskt öppna ingrepp3.
Metod

Vår sammanställning omfattar åren 201016, då 248 SEMS ingrepp
(53% man, 47% kvinnor i åldern 2897 år) utfördes på SU/Östra
sjukhuset. I 78% av fallen var obstruktionen belägen nedom vänster
flexur. I 80% gjordes SEMS i palliativt syfte.
Resultat

Teknisk lyckades SEMS i 98% av fallen och bedömdes ha klinisk
framgång (avlastning utan behov av akutkirurgi) i 90%. Komplikationer (kolonperforation) uppkom i 6 % av ingreppen. Mortaliteten inom 30 dagar uppgick till 11% och vid 90 dagar 22%.
För alla utförda ingrepp var skillnaden med avseende på 90dagars
mortalitet för indikationen palliativ vs. bridging, 29 resp. 3%. Med
utgångspunkt från de kliniska utfallen ”success” och ”failure” var
90dagars mortaliteten 19 resp. 55 %.
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Intubation till ceacum misslyckas i 5% av alla koloskopier pga
anatomiska avvikelser eller patientens tolerans. Ballongassisterad
koloskopi (BAK) har rapporterats att vara en effektiv metod som
skulle kunna underlätta intubation till caecum. Den här studien
undersöker nyttan av BAK för intubation av ceacum i fall där det
tidigare har misslyckats.
Metod

Retrospektiv inklusion av konsekutiva patienter i Edinburgh
och Malmö som genomgår BAK efter misslyckad koloskopi
(20062016). Inrapporterade data: patientdemografi, medicinsk historia, koloskopi indikation, orsaken till misslyckad koloskopi, koloskopisk metod; enkel ballong (EBK) eller dubbelballong (DBK),
ceakal intubation, fynd, endoskopisk terapi, använd sedering samt
komplikationer.
Resultat

83 patienter genomgick 91 stycken BAK (ålder 64.1 ± 13.2 år). Indikation var: polypektomi (35), järnbristanemi (17), inflammatorisk
tarmsjukdom (16), rektal blödning (7), kolorektal cancer screening
(5) andra (11). 5/8 upprepade BAK var på grund av polyper. 21/83
(25.3%) patienter hade tidigare genomgått bukkirurgi. 56/83 (6.5%)
patienter hade signifikant komorbiditet inklusive hjärtkärlsjukdom
(22), diabetes mellitus (17) och funktionella/psykiatriska sjukdomar
(10). 54 patienter hade en misslyckad koloskopi; 26 patienter hade
≥2 misslyckade koloskopier. Orsak till misslyckandet: loopbildning
(38), starkt obehag (13), lång kolon (11), fixerad sigmoideum (11),
okänd (7). Antalet fall där ceakum intuberades med BAK var 88/91
(97%). BAK var normal in 24/88 (27%) undersökningar. Av alla
BAK var 10 stycken EBK och 81 DBK. Det fanns ingen signifikant
skillnad i midazolam dosen. Inga av EBK krävde användningen av
fentanyl. Man misslyckades i ett av fallen med EBK (1/10) och i två
av fallen med DBK (2/81). 33 adenom och 4 tumörer (2 ceakum, 2
höger kolon) samt 16 ickeneoplastiska fynd identifierades vid BAK.
gastrokuriren 2 · 2017
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Interventioner genomfördes i 45 fall med BAK: polypektomi (40),
argonplasma koagulation (4) och annat (1). Den genomsnittliga
dosen av midazolam var 3 ± 2 mg och fentanyl 53 ± 45 μg. Endast
en postinterventionell komplikation (vasovagal reaktion efter polypektomi) registrerades.
Slutsats

BAK uppnår en hög procentsats av kompletta undersökningar
(97%) hos patienter med tidigare ofullständig koloskopi. BAK kan
utgöra ett alternativ efter misslyckad koloskopi på grund av dess
säkerhet och möjlighet för endoskopisk intervention.

Gallvägs- och
pankreas-sjukdomar
PO-501

501

Smad7 i pankreasfibroblaster modulerar ceruleininducerad fibros i
genetiskt modifierade möss med kronisk pankreatit
Li X1, Hornung L1, Nania S1, Verbeke C2, Löhr M1, Heuchel R1

1Pankreaslab, Institutionen för klinisk vetenskap och teknik (CLINTEC), Novum plan 6A, 141 86, 2Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset
Bakgrund

Kronisk pankreatit är den vanligaste sjukdomen i den exokrina delen utav pankreas och kännetecknas av progressiv inflammation,
acinarcellsatrofi och fibros. Transforming Growth Factorβ (TGFβ)
är den mest potenta av de fibrinogena cytokinerna. TGFβ attraherar makrofager, aktiverar stellatceller och ökar uttrycket av kollagen
i skadad vävnad. Smad7 är ett intracellulärt inhiberande protein
som hämmar TGFβsignalering.
Metod

För att förstå de detaljerade mekanismerna vid fibros i bukspottskörteln, inaktiverade vi Smad7 i pankreatiska fibroblaster. Detta
med hjälp av CreLoxPsystemet under kontroll av collagen typ I
alpha 2 (Col1a2CreER), som är en specifik promotor för bukspottkörtelns fibroblaster. Sedan utvärderades de patologiska förändringarna i en ceruleininducerad musmodell för kronisk pankreatit,
med immunohistokemi för olika fibrotiska proteiner.
Resultat

Ackumuleringen av extracellulära matrix (ECM) proteiner utvärderades genom infärgning med Siriusrött, och fanns vara signifikant högre för Smad7muterade möss jämfört med kontroller. Även
antalet myofibroblaster var högre i de muterade mössen. Vi fann
också att ECMproteinerna kollagen IV och fibronektin var högre
uttryckt i muterade möss, medan kollagen Inivån och antalet inflammatoriska celler var jämförbart med kontroller.

telns fibroblaster spelar en vital roll i utvecklingen av fibros i ceruleininducerad kronisk pankreatit, samt att Smad7 är ett lovande
terapeutiskt mål i antifibrotisk terapi.
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Stellatceller ökar cancercellers uttryck av HMGA2 i en 3D cokulturmodell av pankreascancer
Norberg J1, Strell C2, Östman A2, Balboni A1, Heuchel R1, Löhr M1,3

1Pankreaslab, Institutionen för klinisk vetenskap och teknik (CLINTEC), Karolinska Institutet, 2Institutionen för Onkologi & Patologi,
Cancercentrum Karolinska (CCK), Karolinska Institutet, 3Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset
Bakgrund

Pankreascancer kännetecknas av ett fibrotiskt stroma. Aktiverade pankreatiska stellatceller (PSC) i stromat producerar extracellulärt matrix (ECM) och påverkar migration och kemoresistens
hos cancercellerna. Vi har tidigare visat att pankreascancerceller i
3Dcellkultur karaktäriseras av högre kemoresistens och högre ECMuttryck än celler odlade i traditionell 2Dkultur. Vi har nu vidareutvecklat 3Dkulturmodellen till att omfatta cokulturer med cancerceller och pankreatiska stellatceller, vilket mer liknar den kliniska
situationen. I en kohort av pankreascancerpatienter har positivitet
för High Mobility Group A2 (HMGA2) protein korrelerats med
lägre överlevnad. Cancerceller positiva för HMGA2 har också funnits i högre utsträckning i anslutning till stromaceller positiva för
PlateletDerived Growth Factor Receptorβ (PDGFRB). En av de
faktorer som funnits öka uttrycket av HMGA2 i cancerceller är
Transforming Growth Factorβ1 (TGFβ1), och HMGA2 har visats
kunna mediera TGFβ1inducerad epithelialtomesenchymaltransition och därigenom öka cancercellers migrationskapacitet.
Metod

Pankreascancerceller och PSC odlades i 3D, som monokulturer
eller cokulturer. Genuttryck (mRNA) för tumör och stellatceller
inom cokulturmodellen undersöktes med real time PCR, både från
intakta sfäroider och från dissocierade sfäroider sorterade med fluorescence activated cell sorting (FACS). Även en ny metod kallad
virtuell sortering med cokulturer utav humana tumörceller och
musstellatceller och det motsatta, samt artspecifika primers, användes för att undersöka cellspecifikt mRNAuttryck. Proteinuttryck
bestämdes med immunohistokemi.
Resultat

Uttryck av mRNA för generna ASMA (markör för aktiverade PSC),
collagen I och fibronektin (ECMproteiner), samt TGFβ1, ökade i
stellatcellerna i cokulturer jämfört med monokulturer. HMGA2
fanns vara högre uttryckt i tumörcellerna i cokulturer jämfört med
monokulturer, både på RNA och proteinnivå. TGFβ1behandling
av monokulturer med cancerceller ökade uttrycket av HMGA2.
Stimulation av PSC med PDGFB, ligand till PDGFβreceptorn,
ökade inte TGFβ1uttrycket i stellatcellerna.
Slutsats

Slutsats

Sammanfattningsvis drog vi slutsatsen att Smad7 i bukspottskörgastrokuriren 2 · 2017

Stellatcellerna uttrycker tidigt en aktiveringssignatur inom cokulturerna. Ökat uttryck av TGFβ1 i stellatcellerna i 3D cokulturerna
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leder till ett ökat uttryck av HMGA2 i cancercellerna. Detta är inte
reglerat via PDGFRBsignalering. Vi undersöker för närvarande
mekanismen mer ingående.
PO-503
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Slutsats

Föreliggande data bekräftar en hög förekomst av osteopati hos patienter med kronisk pankreatit. Emellertid fanns det ingen tydlig
korrelation mellan låg bentäthet, bukspottkörtelns exokrina funktion, svårighetsgraden av kronisk pankreatit eller Dvitaminnivåer.

504

Osteopati är vanligt hos patienter med kronisk pankreatit, men är
inte relaterad till Dvitamin och fekal elastas1 nivåer (PBONE studien)

PO-504

Hedström A1, Stigliano S2, Kaczka A3, Malvik M4, Martinez E5, Simon P6, Waldthaler A7, Haas S1, Löhr M1, Capurso G2

Vujasinovic M1, Lindgren F2, Haas S1, Valente R1, Ghazi S3, Kartalis
N4, Pozzi R4, Del Chiaro M1, Bauer P6, S. Verbeke C3, Witt H7, Arnelo
U1, Löhr J1,5
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ErnstMoritzArndtUniversity Greifswald, 7Department for Internal
Medicine I, University Hospital Regensburg
Bakgrund

Malabsorption av vitaminerna D och K, alkoholism, rökning och
inflammation bidrar till låg bentäthet hos patienter med kronisk
pankreatit. En nyligen genomförd metaanalys uppskattade förekomsten av osteoporos (25%) och osteopeni (40%) hos patienter
med kronisk pankreatit och uppmärksammade begränsningar i de
granskade studierna.
Mål

Huvudmålen med denna studie är att utvärdera förekomsten av osteoporos och osteopeni hos patienter med kronisk pankreatit samt
att undersöka sambandet mellan låg bentäthet och kronisk pankreatit, och vitamin D och exokrin pankreasinsuffiens.
Metod

Vi genomförde en Multicenter crosssectional study (PBONE, a
Pancreas 2000 project) av patienter med kronisk pankreatit där vi
registrerade klinisk information och biokemiska variabler. Exokrin
pankreasinsuffiens fastställdes genom fekal elastas1. Standardiserad
Osteodensitometry utfördes genom Dualenergy Xray absorptiometry (DEXA). Statistiska metoder analyserades med hjälp av Fishers exakta test och genom ttest.
Resultat

188 patienter med kronisk pankreatit inkluderades vid 6 centra
(67% M, medelålder 60 år). Osteopeni diagnostiserades i 42% av
fallen och osteoporos i 22%. Alkoholetiologi hittades i 43%, 18%
av patienterna hade svår kronisk pankreatit och 53% hade exokrin
pankreasinsuffiens. Medelvärdet av vitamin D var 21 ng/ml och
56% av fallen hade Dvitaminbrist. Det fanns ingen korrelation mellan Dvitaminnivåer, eller fekal elastas1nivåer och tpoäng (ryggrad
eller lårben). Alkoholetiologi var kopplad till större risk att få låga
nivåer av fekal elastas1 (p = 0,02) och med lägre halt av vitamin D
(p = 0,001) men inte med osteopeni eller osteoporos. BMI var lägre
hos patienter med osteoporos (p = 0,001).

40

Akut pankreatit av okänt etiologi och idiopatisk juvenil pankreatit

1Karolinska Universitetssjukhuset, Gastrocentrum, 2Astrid Lindgrens
barnsjukhus, 3Karolinska Universitetssjukhuset, Avdelningen för Patologi, 4Karolinska Universitetssjukhuset, Avdelningen för Radiology,
5Karolinska Institutet Institutionen för Klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), 6Centogene AG Department of Genetics,
7Technical University Munich
Bakgrund

Akut pankreatit (AP) är bland de svåraste sjukdomar som gastroenterologer och kirurger kan stå inför. Många gånger kan den bakomliggande etiologin kan i många fall vara svår att förstå. Ärftlig
pankreatit är en autosomal dominant genetisk sjukdom som kännetecknas av återkommande attacker av akut pankreatit.
Metod

Vi analyserade journaler från patienter som diagnostiserats med
juvenil pankreatit och pankreatit av okänd etiologi (PÖE) från januari 2008 till december 2016.
Resultat

Under observationsperioden registrerades 44 patienter (17 män och
27 kvinnor) med ICDkod kronisk eller recidiverande pankreatit
och symtomdebut innan de fyllt tjugo år. Vid tidpunkten för första
besöket, var medelåldern 36,7 ± 26,9 år, intervall 2457. Den genomsnittliga perioden mellan förekomsten av första symptomen och
diagnosen var 14,6 år (intervall 139 år). Alla patienter (100%) presenterade kliniskt symtom som talade för återkommande akut pankreatit. Det fanns 28 (63,7%) patienter med genetiska mutationer.
Fem av 28 genetiska positiva patienter (17,9%) hade en definitiv
diagnos med genetisk etiologi av pankreatit. Sju av 28 genetiska
positiva patienter (25%) hade komplikationer: på 5 patienter hade
endoskopisk behandling på grund av pancreatic duct stenosis utförts; en patient hade bukspottkörtel och bile duct stenosis och en
patient (kvinna, 28 år, CFTR heterozygot mutation) en bukspottkörteltumör (mucinous cystadenom med hög dysplasi som framgångsrikt kirurgiskt behandlad med R0 resektion). En patient dog
på grund av ickepankreasrelaterad sjukdom (njurcancer). Ingen av
patienterna rapporterade en överkonsumtion av alkohol. Fyra av 28
genetiska positiva patienter (14,3%) var aktiva rökare. Fekal elastas1
testades i 28 (63,6%) patienter: 16 (57,1%) i genetisk positiv och 12
(75%) i genetisk negativ grupp av patienter. Pankreatisk exokrin
insufficiens (PEI) hittades i 5 av 12 (41,7%) av genetiska negativa
patienter och hos 5 av 16 (31,2%) genetisk positiva patienter. Medelåldern vid uppkomsten av PEI var 38 år (intervall 2753). Diabetes
mellitus diagnostiserades i hos en patient i gruppen med genetiska
gastrokuriren 2 · 2017
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förändringar och 2 patienter i gruppen utan genetiska förändringar.
Slutsats

Vi hittade en hög andel genetiska förändringar hos patienter med
juvenil pankreatit och PÖE. Hos patienter där den kroniska pankreatiten förblir oförklarad efter att de vanligaste etiologierna uteslutits och förekomst av genetisk förändring avskrivits verkar ärftlig
pankreatit vara en rimlig förklaring även hos patienter med mutationer i andra gener än PRSS1. Rutinuppföljning av patienter med
regelbunden bedömning av pankreatisk exokrina insufficiens och
övervakning av diabetes mellitus och pankreas cancer är nödvändig

Inflammatoriska
tarmsjukdomar
PO-601

601

Symtom förenliga med funktionell tarmsjukdom är vanliga hos
patienter med ulcerös kolit i remission och påverkar livskvaliteten
men inte förloppet av sjukdomen
Mavroudis G1,4, Strid H2,4, Jonefjäll B3,4, Simrén M1,4

1Medicinkliniken, SU/Sahlgrenska, 2Medicinkliniken, Södra Älvborgs
sjukhus, 3Medicinkliniken, Kungälvs sjukhus, 4Avdelning för invärtesmedicin och klinisk nutrition, Institutionen för medicin, Sahlgrenska
akademin, Göteborgs universitet
Bakgrund

En betydande andel av patienter med ulcerös kolit (UC) i remission uppfyller IBSkriterier trots avsaknad av aktiv inflammation.
Däremot är det oklart om patienter med UC i remission även har
symtom förenliga med andra funktionella tarmsjukdomar (aFBD),
såsom funktionell diarré, funktionell förstoppning och funktionell
uppblåsthet. Syftet med studien var att undersöka prevalensen av
symtom förenliga med FBD (Rom III) i en kohort av UC patienter
i remission, beskriva kliniska karakteristika för dessa patienter och
utforska om IBS/aFBD påverkar UCförloppet negativt.
Metod

294 patienter med UC rekryterades från fyra magtarmmottagningar i Västra Götalandsregionen. Klinisk bedömning, endoskopi
och avföringsprover användes för att gruppera patienterna i aktiv
sjukdom eller djup remission (Mayo score≤2, PGA=0, rektal blödning=0, endoskopiskt delscore=0, inget skov de senaste 3 månaderna). Frågeformulär för svårighetsgraden av magtarmsymtom
(GSRS), diagnoskriterier för FBD (Rom III), stress (PSS), ångest/
depression (HADS), extraintestinala somatiska symptom (PHQ12)
och livskvalitet (IBDQ) ifylldes. 171 av dessa patienter följdes upp
ett år senare. De fyllde i samma frågeformulär och lämnade uppgifter om aktuell sjukdomsaktivitet (avföringsfrekvens, rektal blödning= 6poäng Mayo score) och antal skov under det föregående
året. Dessutom analyserades fcalprotectin.
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Resultat

Av de 133 patienter (45%) i djup remission, uppfyllde 18% Rom IIIkriterier för IBS och 18% diagnoskriterier för annan FBD: 11% funktionell uppblåsthet, 3% funktionell förstoppning, 4% funktionell
diarré; 9% rapporterade symtom förenliga med funktionell dyspepsi. Patienter i remission med annan FBD än IBS (UCR+aFBD)
hade svårare magtarmsymtom (GSRS) och mer ångest (HADS)
jämfört med patienter utan symtom förenliga med FBD (UCR),
medan svårighetsgraden av extraintestinala somatiska symptom
(PHQ12), depression (HADS) och stress (PSS) inte skiljde sig
mellan grupperna. UCR+aFBD patienter hade sämre livskvalitet
(IBDQ) än UCR patienter. Inga skillnader observerades i nivåer av
inflammatoriska markörer (fcalprotektin, hsCRP) mellan grupperna. Patientgruppen som uppfyllde IBSkriterier (UCR+IBS) hade
generellt svårare symtom och lägre livskvalitet än de andra grupperna, där vissa skillnader nådde statistisk signifikans. Patienter som
vid inklusion var i djup remission och tillhörde gruppen med IBS
eller annan FBD (UCR+IBS/aFBD) hade, i jämförelse med UCR
gruppen, varken flera poäng i 6poäng Mayo score eller högre fcalprotectin vid uppföljningen. De rapporterade även samma antal
skov sedan inklusionen.
Slutsats

Inte bara symtom förenliga med IBS, utan även för andra funktionella tarmsjukdomar är vanligt vid UC i remission. Dessa patienter
upplever svårare magtarmsymtom generellt, mer ångest och nedsatt
livskvalitet. Subklinisk inflammation verkar inte vara bakomliggande mekanism till dessa symtom och de förefaller inte prediktera
UCskov vid 1årsuppföljning. Svårighetsgraden av gastrointestinala
(GI) symtom enligt GSRS, av extraintestinala somatiska symptom
enligt PHQ12 och livskvalitet enligt IBDQ hos patienter i remission med IBS (UCR+IBS), andra FBD (UCR+aFBD) och dem
som inte uppfyller kriterierna för IBS eller FBD (UCR); 0,033 (*),
0,002 (**), <0,001 (***)
PO-602
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Kolorektalcancer hos patienter hos patienter med inflammatorisk
tarmsjukdom i Uppsalaregionen 1970-2015
Björner K1,2, Hellström P1,2

1Gastroenterologi Och Hepatologi, Akademiska Sjukhuset, 2Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet
Bakgrund

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är associerat med risk för
kolorektalcancer. Hur hög den risken är har dock varierat mellan
studier. Tidigare har vi kartlagt de patienter som drabbats av kolorektalcancer associerad till IBD och som behandlats på Akademiska
sjukhuset 19702010. Nu har data kompletterats fram till 2015.
Metod

Från sjukhusets dataregister har de patienter som haft diagnos IBD
samt kolorektalcancer mellan 19702015 sållats ut. Av sammanlagt
74 patienter är 49 från Uppsala län medan övriga är inremitterade
från andra landsting. Standardiserad incidence ratio (SIR) beräknades för patienter från Uppsala län som insjuknat mellan 1995 och
2015.
gastrokuriren 2 · 2017
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Resultat

Totalt påvisades 74 fall av kolitassocierad kolorektalcancer, varav
endast 18 (24%) var kvinnor, patientdata i tabell 1. De patienter
som remitterades från andra landsting var yngre (medelålder 43,2 vs
53,0), med högre andel primär scleroserande cholangit (PSC) (24%
vs 10%) och en lägre andel kvinnor (16% vs 28%) jämfört med Uppsalapatienterna. Mellan 1995 och 2015 insjuknade 29 patienter med
CAC i Uppsala län vilket ger ett SIR på 0.65 (95% konfidensintervall 0.450.85); alltså färre än förväntat utfrån kolorektalcancerincidens i Uppsala. Fördelas patienterna utifrån ålder beräknades SIR
1.88 (KI 1.022.74) för gruppen <60 år och SIR 0.31 (KI 0.130.49)
för patienter över 60 år.

responders, och för 21 (16,9%) var respons ej bedömbar. Uppdelat på respektive sjukdom var resultatet följande: UC: Respons 30
(50,8%); nonrespons 15 (25,4%); ej bedömbart 14 (23,7%). CD:
Respons 29 (46%); nonrespons 27 (42,9%); ej bedömbart 7 (11,1%).
Lossofrespons drabbade totalt 8 (13,1%) patienter [UC: 5 (16,7%)
CD: 2 (6,9%)]. Biverkningar omnämndes hos totalt 15 (12,1%)
patienter, varav 6 avslutade behandlingen. Vanligast var ledmuskelvärk (5), övre luftvägsinfektion (4) och pneumoni (4). Det var
ingen statistiskt signifikant skillnad mellan UC och CD avseende
respons, lossofrespons, tidigare antiTNFbehandling, samtidig behandling med IM eller biverkningar.
Slutsats

Slutsats

Att de inremitterade patienterna är yngre och oftare har PSC är förståeligt. Däremot svårare att ge en medicinsk förklaring till varför
färre kvinnor inremitterats, särskilt när samma skillnad kvarstår om
PSCfallen tas bort. Ingen total ökad risk för CRC ses i våra data
jämfört med förväntat utfall, men patienter över 60 år har betydligt
lägre cancerincidens än förväntat. Där kan såväl kolektomi som
regelbundna koloskopier vara en förklaring till det näst intill 70%
skydd vi beräknade. Bland patienter yngre än 60 år ses däremot en
stark ökning av insjuknande i CRC jämfört med sina jämnåriga
PO-603

603

Erfarenheter av behandling med Vedolizumab i Västra Götalandsregionen, en retrospektiv studie
Malm C1, Bajor A1, Lasson A1

1Södra Älvsborgs Sjukhus

Denna genomgång visar en god erfarenhet av behandling med
Vedolizumab i Västra Götalandsregionen. Patientgruppen är selekterad, då >90% hade fått TNF hämmare tidigare. Entyviobehandlingen var väl tolererad, med hög andel responders, få patienter
som drabbades av lossofrespons, och få som avbröt behandlingen
på grund av biverkningar.
PO-604
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Incidensen av mikroskopisk kolit i Danmark och Sverige påtagliga
skillnader och möjliga förklaringar
Davidson S2, Sjöberg K1, Engel P3, Lörinc E4, KanstrupFiehn A3,
Vigren L5, Munck L6

1Gastrosektionen, SUS, Malmö, 2Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, 3Patologiafdelningen, Sjællands Universitetshospital, 4Enheten för Klinisk Patologi och Cytologi, SUS,
5Medicinkliniken, Lasarettet, 6Medicinsk Afdelning, Sjællands Universitetshospital

Bakgrund

Erfarenheterna av behandlingen med Vedolizumab (Entyvio®) vid
inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är begränsade. Sedan introduktionen 2014 finns ingen större svensk klinisk utvärdering.
Metod

Vid regionens gastromottagningar identifierades alla patienter som
hade fått minst en dos Entyvio®. Journalgranskning genomfördes
systematiskt. Respons bedömdes enligt journaltext. Om inget
ställningstagande fanns och behandling fortskridit över 6 månader förutsattes patienten ha svarat på behandlingen. Behandlingen
klassades som ”ej bedömbar” om färre än 4 doser givits, såvida inget
annat angetts.
Resultat

Totalt har 125 patienter behandlats med Entyvio®, 59 med ulcerös
kolit(UC), 63 med Crohn´s sjukdom(CD), 2 med oklassificerad
IBD och 1 med celiaki. I analysen uteslöts celiakipatienten. Medianåldern var 42 år (1979). Totalt hade 114 (91,9%) patienter behandlats med antiTNFpreparat tidigare och 43 (34,7%) patienter hade
pågående behandling med immunmodulerande läkemedel (IM).
Medianåldern för patienterna med UC och CD var 41 (1979) resp.
44 (1976) år. Totalt hade 51 (86,4%) resp. 61 (96,8%) av dessa haft
tidigare behandling med antiTNF och 26 (44,1%) resp. 17 (27,0%)
patienter hade samtidig behandling med IM. Av 124 patienter förelåg respons hos 61 (49,2%). Totalt 42 (33,9%) patienter var nongastrokuriren 2 · 2017

Bakgrund

Incidensen av mikroskopisk kolit (MK) skiljer sig åt mellan olika
länder. Syftet med studien var att jämföra incidensen av subtyperna
kollagen (KK) och lymfocytär kolit (LK) i Själland (0,8 milj inv)
jämfört med Skåne (1,3 milj inv) samt att söka möjliga förklaringar
till ev skillnader.
Metod

Patienter som injuknat i KK och LK 201115 identifierades via patologregister. Demografiska data, antal skopier, histologiska kriterier
(inklusiver interobserver agreement för 30 blindade biopsier mellan
två patologer i Danmark och två i Sverige baserat på Fleiss kappa),
samt rökning och relevant medicinering i Bakgrundsbefolkningen
jämfördes.
Resultat

Incidensen av MK var dubbelt så hög i Själland jämfört med Sverige (Figur 1). Antalet skopier var högre i Själland, men även antalet MKfall/1000 invånare skilde sig åt (Tabell 1). Den diagnostiska
proceduren skilde sig inte åt och bedömningen av biopsierna var
likartad (kappa 0,72 (0,64, 0,79). I Själland var 17% av kvinnor
och 20% av män rökare jämfört med 12 och 13% i Skåne. Medicinförbrukningen (DDD) för PPI, NSAID och SSRI var i Själland
(samlat för kvinnor 2015 över 80 år) 221, 48 och 102 jämfört med i
Skåne (kvinnor 8084 respektive över 80 år) 242268, 3218 och 128155.
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Slutsats

Incidensen av mikroskopisk kolit 201115 är dubbelt så hög i Själland, Danmark jämfört med Skåne, Sverige. Visserligen görs fler
underökningar i Danmark men framför allt är antalet fall/1000
skopier mer än dubbelt så högt i Själland. Rökning är vanligare i
Danmark och skulle till viss del kunna bidra till skillnaderna medan medicinering med PPI eller SSRI inte verkar bidra.

Förbättringskunskap

PO-701
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Endoskopisk rengöringsmanual på en pekskärm i desinfektionsrum
Olsson A1, Engelbrektsson V1

1Södra Älvsborgs Sjukhus
Bakgrund

Förekomst av otillräckligt rengjorda flexibla endoskop innebär en
risk för smittspridning. Genom det smittspårningssystem som används kunde endoskopipersonal notera brister i rutinen för rengöringen av flexibla endoskop som uppträdde främst på jourtid. För
att förbättra rengöringsrutinen utbildades personalen som handhar
instrumenten på jourtid vid upprepade tillfällen men problemen
kvarstod trots detta. Personalgruppen som arbetar på jourtid är allt
för stor och har varierande erfarenhet av hantering av flexibla endoskop och dess rengöring vilket kan orsaka att rengöringsrutiner
inte fungerar adekvat. Syftet med arbetet är att minimera brister i
rengöringsrutiner och minska risken för smittspridning.
Metod

Diskussion med personalen som använder flexibla endoskop på
jourtid utfördes och det framkom önskemål om tydliga instruktioner med bilder som kunde visa hur endoskopen skall rengöras
på ett korrekt sätt. Man ville kunna se instruktionerna för varje
specifikt endoskop. Vi insåg att en instruktion med bilder för varje
enskilt endoskop skulle ta stort fysiskt utrymme och valde därför
att ta fram en ITbaserad manual som lätt skulle kunna uppdateras om endoskopparken eller rengöringsrutinerna ändras. Med
assistans av en medicinsk tekniker utformades ett HTMLbaserat
datorprogram utifrån de behov som krävdes för en enkel men omfattande manual.
Resultat

En dator med pekskärm installerades i desinfektionsrummet. På
pekskärmen kan man nu enkelt navigera och välja ett specifikt
endoskop som man vill rengöra. Med hjälp av tydliga bilder och
pedagogiska skriftliga instruktioner kan man se hur rengöringen av
det aktuella endoskopet skall gå till steg för steg.
Slutsats

Detta nya hjälpmedel en pedagogisk manual via pekskärm har tagits väl emot av personalen och kommer systematiskt att utvärde44

ras. Vår förhoppning är att minimera brister som länge funnits i
rengöringsrutinen, underlätta arbetet för jourpersonalen och minska risken för smittspridning.
PO-702
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Förbättringsarbete på Stockholm Gastro Center med hjälp av elektroniska enkäter
Jäghult S1, Höög C1

1Stockholm Gastro Center
Bakgrund

Stockholm Gastro Center (SGC) har verksamhet som innefattar främst endoskopier (gastroskopi och koloskopi) och IBDvård.
SGC arbetar ständigt aktivt med att förbättra kvaliteten för patienterna och därför behövs en kontinuerlig utvärdering av det arbete
som utförs. SGC hör till Global Health Partner (GHP) där alla tillhörande enheter kontinuerligt mäter patientnöjdhet med hjälp av
ett elektronisk verktyg. Med detta verktyg kan enkäter byggas som
sedan laddas till surfplatta, laptop eller stationär dator. På SGC ville vi undersöka hur vi bäst kunde samla in och utvärdera datan till
patientnöjhetsenkäten men också undersöka om vi kunde använda
det elektroniska verktyget till fler användningsområden, till exempel för att undersöka renlighetsgrad vid olika laxermedel.
Metod

Angående patientnöjdhet valde vi ut redan färdiga frågor (utifrån
GHPs frågebatteri) vi önskade ställa till patienter som genomgått
endoskopisk undersökning. Vi la även till några enstaka frågor. Frågorna berörde bland annat bemötande och upplevelse av given information. Vi flyttade in en surfplatta i varje endoskopirum. Efter
undersökningen så ombads patienten att svara på enkäten medan
skopisten gick till intilliggande mottagningsrum och assistenten
gick ut till diskrummet med instrumentet. Patienten fyllde i enkäten via touchskärm vilket tog ca 12 minuter. Vi skapade i samma
elektroniska verktyg frågor för att undersöka renlighetsgrad med
olika laxermedel i samband med koloskopi. Frågorna berörde vilket laxermedel som använts, renlighetsgrad samt patientupplevelse.
Skopisten fyllde i frågorna på dator efter koloskopin.
Resultat

Svarsfrekvensen för patientnöjdhetsenkäten har ökat från 22% till
57%. Resultatet redovisas för personalen varje månad i samband
med arbetsplatsträff och svaren diskuteras i personalgruppen. Även
svarsfrekvens redovisas och diskuteras om hur vi ytterligare kan förbättra den. Enkäten angående renlighetsgrad mellan olika laxermedel har visat sig vara lätt att administrera för skopisten och har inte
tillfört något extra arbete.
Slutsats

Syftet var att hitta ett bra verktyg för att utvärdera och förbättra
verksamheten. Att använda ett elektroniskt verktyg för att både
mäta patientnöjdhet och undersöka olika laxermedel har visat sig
fungera väldigt väl. Både gällande användarvänlighet och att snabbt
och enkelt få fram resultat. Svarsfrekvensen för patientnöjdheten
har stigit och detta kan bero på handhavandet att patienten gör det
direkt i rummet och förhoppningsvis med en känsla av att få vara
gastrokuriren 2 · 2017
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anonym. Att mäta renlighetsgrad är viktigt då det annars lätt beslutas om laxermedel utifrån tyckande istället för evidens. Att mäta
hur patienterna upplever vården är ett arbete som alltid behöver
fortgå och resultatet bör alltid vara en självklar del av personalgruppens planering och samtal.
PO-703
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Strukturerad klinisk utbildning för blivande koloskopister på DS
Tullberg U1

1Endoskopicentrum Danderyds Sjukhus
Bakgrund

På kliniken har det tidigare saknats en dokumenterad struktur vad
gäller inlärning, träning och utvärdering för att bli koloskopist.
Metod

Tillsammans med initierad läkare från sektionen för Gastroenterologi har vi sammanställt en strukturerad plan för basal koloskopiutbildning på Danderyds Sjukhus.
Resultat

Under ST utbildningen kommer den blivande gastroenterologen
ha 4 månaders sammanhängande placering på endoskopicentrum
och då i första hand utbildas av fast anställda heltidsendoskopister. Perioden inleds med praktiska övningar på de 2 kolonmodeller
som finns tillgängliga på kliniken Detta syftar till att tydliggöra
och öva på standardiserade strategier för att ta sig igenom kolon. I
denna inledande fas ingår också en "skills test" på den svarta lådan.
Detta är ett verktyg där olika endoskopiska moment utförs och poängsätts efter skicklighet. Under utbildningens gång återkommer vi
löpande till kolonmodellerna och testet på svarta lådan. STläkaren
har ca 3 veckor med handledarledda koloskopier. Om det bedömmes lämpligt lämnas STläkaren därefter själv, med handledaren
tillgänglig för hjälp. Mot slutet av randningen kan egna pass om
90 minuter bokas för att ST läkaren skall ha tid att invänta hjälp
vid behov utan att det blir förseningar i schemat. Som hjälpmedel
används också till och från scopeguide för att tydliggöra strategier.
I utbildningen ingår även kurs i polypklassificering, förslagsvis enligt NICE och Paris, som används på kliniken. Efter genomgången placering med fortlöpande utvärdering av framsteg bedöms om
tillräckliga kunskaper och färdigheter uppnåtts för att få sk "grönt
kort" och därmed kunna bokas på egna 60-minuterspass.
Slutsats

1Nutrition Gut Brain Interactions Research Centre, Örebro Universitet, 2Nutrition and Physical Activity Research Centre, Örebro Universitet
Bakgrund

En god hälsa och livskvalité när vi åldras är ett av målen för världshälsa enligt WHO. Mag och tarmproblem är vanligt hos äldre
och upplevs ofta som ett hinder för optimal hälsa. Förutom detta
ökar även den äldre populationen, vilket leder till en större andel
av individer som lider av mag och tarmproblem. Trots detta, är
det ingen forskningsstudie som hittills undersökt distributionen
av magproblem bland äldre i eget boende. Denna forskningsstudie
syftar till att undersöka fördelningen av magproblem bland äldre i
eget boende samt deras egenupplevda hälsa i samband med detta.
Metod: 251 äldre personer (medianålder 72 år, IQR: 6976) i eget
boende rekryterades via annonsering i en lokal tidning. Personer
med diagnostiserade mag och tarmsjukdomar nekades deltagande,
i övrigt inkluderades alla ≥ 65 år. För att bedöma mag och tarmproblem användes Gastrointestinal Symptoms Rating Scale (GSRS)
och för att bedöma egenupplevd hälsa användes följande: Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), Perceived Stress Scale
(PSS) och EuroQol (EQ5D5L). Studien genomfördes i enlighet
med Helsingfors deklarationen och fick etiskt godkännande från
etiknämnden i Uppsala dnr: 2012/309.
Resultat

Totalt 74% av studiedeltagarna bedömdes lida av milda till svåra
mag och tarmproblem (vilket motsvarar en skattning ≥ 2 på GSRS).
Vanligaste förekommande var besvär med matsmältning, förstoppning och diarré. Studiedeltagarna skattade sin egenupplevda hälsa
högt på EQ5D index 0.84 av max 1 (IQR 0.781) och VASskala 80
av 100 (IQR 7590). Samtidigt uppmättes låga nivåer av ångest och
depression (HADS; 5 av max 42, IQR 28) samt stress (PSS; 10 av
max 40, IQR 614) i populationen. Utöver detta fann vi att mag
och tarmproblem korrelerade signifikant till symtom på ångest
(p<0.001), depression (p=0.05) (HADS) och stress (p<0,001) (PSS)
hos studiedeltagarna.
Slutsats

Mag och tarmproblem hos äldre i eget boende är utbredda. Välmående i form av självskattning är generellt hög, men det finns
en andel med psykisk ohälsa. Dessutom finns ett samband mellan
minskat välmående och existerande mag och tarmproblem. Med
tanke på hur vanligt mag och tarmproblemen är antyder våra resultat att detta är ett viktigt område att arbeta vidare med för att i
framtiden hitta en lösning som kan minska mag och tarmproblem
och samtidigt öka välmående hos äldre.

Vi har nu sammanställt ett färdigt dokument med kort beskrivning
av båda sidors åtaganden, praktiska och teoretiska kunskapsmål vilket vi implementerat
PO-704

704

Utbredda mag och tarmproblem hos äldre i eget boende
Fart F1, ÖstlundLagerström L1,2, Kihlgren A2, Repsilber D1, Brummer R1,2, Schoultz I1,2
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Transjugulär Intrahepatisk Portosystemisk Shunt (TIPS) hos 133
patienter med varicerblödning – resultat från Akademiska sjukhuset i Uppsala
45
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Sheikhi R1, Rosenqvist K1, Ebeling Barbier C1, Sangfelt P1, Nyman
R1, Rorsman F1

kategorier av högt BMI, och om risken påverkas genom utveckling
av typ 2 diabetes (T2D).

1Akademiska Sjukhuset

Metod

Bakgrund

Varicerblödning är en livshotande komplikation till portal hypertension med 1020% mortalitet 6 veckor efter blödning. Transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt (TIPS) minskar effektivt
det portala trycket och tidig TIPS (inom 72 timmar) har visat sig
minska risken för reblödning och död efter varicerblödning. På
Akademiska sjukhuset har TIPS utförts sedan 1993 och sedan 2012
har patienterna registrerats i ett lokalt PHT (Portal Hypertension)
register (nationellt sedan januari 2017).
Metod

Retroperspektiv journalgranskning av patienter i PHTregistret
som fick TIPSbehandling p.g.a. varicerblödning under perioden
19932016.
Resultat

Av totalt 315 patienter i PHTregistret fick 133 TIPS p.g.a. varicerblödning och 38 % (51/133) av dessa behandlades inom 72 timmar
efter blödningen. Medelåldern var 57 år (range 2078 år) och 2/3
var män. Av patienterna hade 104 (78%) esofagus varicerblödning.
ChildPugh fördelningen i samband med blödningen var klass A
25%, B 51% och C 24%. MedelMELD score var 13 (range 530). Medeltryckgradienten var 18 mmHg (range 640) före TIPS och sjönk
till 5mmHg (range 015) efter TIPS. Reblödning sågs hos 13/133
(10%) under uppföljningsperioden, varav 10/13 under första året (10
dagar10 månader efter TIPS) och 5/13 i samband med stenos/ocklusion i shunten. TIPS patency vid 12 månader var över 90%. Nio patienter hade hepatisk encefalopati (HE) innan TIPS och 53 (40 %)
hade en eller flera episoder av HE efter TIPS, i de flesta fallen utlöst
av infektion eller förstoppning och var lättbehandlade, men i fyra
fall krävdes försnävning av TIPSshunten. Överlevnad vid 6 veckor,
1 år och 2 år var 92%, 77% och 71%. I den akuta TIPSgruppen var
överlevnaden 88%, 75% och respektive 65%. Lägsta överlevnadstiden sågs hos de 18 patienter som hade MELD ≥18.

Vi använde registerdata från mer än 1.2 millioner svenska män som
genomgick mönstring mellan 1969 – 1996. Data på svår leversjukdom samt T2D under uppföljningstiden inhämtades från nationella, populationsbaserade register. Vi använde oss av en Coxregression för att beräkna justerade hazardkvoter (HR) för insjuknade eller
död i svår leversjukdom samt levercancer för olika kategorier av
BMI, med ett BMI mellan 18.522.5 kg/m2 som referens.
Resultat

Under en uppföljningstid på mer än 34 millioner personår så insjuknande eller dog 5 281 män i leversjukdom, varav 251 i levercancer. En association med svår leversjukdom sågs för BMI 2530 (HR
1.49, 95%CI 1.351.64), och för BMI >30 (HR 2.17, 95%CI 1.822.59).
Utveckling av T2D ökade risken för svår leversjukdom för alla kategorier av BMI, till exempel så hade män med BMI >30 och T2D
en högre risk för svår leversjukdom (HR 3.28, 95%CI 2.274.74) än
män med BMI >30 utan T2D (HR 1.72, 95%CI 1.722.54).
Slutsats

Ett högt BMI i sena tonåren är associerat med en ökad risk för
utveckling av svår leversjukdom, inklusive levercancer, hos män.
Utveckling av T2D ökade denna risk, oberoende av BMI i sena
tonåren.
PT-103

103

Midjehöftkvot är bättre än BMI på att förutsäga risk för svår leversjukdom efter 20 års uppföljning: en populationsbaserad kohortstudie
Andreasson A1, Carlsson A1, Önnerhag K2, Hagström H3

1Karolinska Institutet, 2Skånes Universitetssjukhus, 3Gastrocentrum
Karolinska
Bakgrund

Slutsats

TIPS är effektiv för att minska det portala trycket med minskad
frekvens för reblödning och ökad överlevnad. Resultaten för reblödning och överlevnad är i nivå med tidigare internationella studier. TIPS dysfunktion förekom I lägre frekvens än tidigare redovisade resultat.

Ett högt body mass index (BMI) är associerat med en ökad risk för
utveckling av svår leversjukdom. Det är oklart om andra kroppsmått är bättre på att förutsäga denna risk, och om det bästa måttet
är annorlunda hos kvinnor och män. Vi undersökte vilket kroppsmått som var bäst på att förutsäga risk för svår leversjukdom hos
kvinnor och män.

PT-102

Metod

102

Övervikt och fetma i tonåren är associerat med en ökad risk för svår
leversjukdom och levercancer i en kohort med 1.2 millioner män.
Hagström H1, Tynelius P2, Rasmussen F2

1Gastrocentrum Karolinska, 2Karolinska Institutet
Bakgrund

Ett högt body mass index (BMI) är associerat med en ökad risk för
svår leversjukdom. Det är oklart om denna risk är olika för olika
46

Vi använde data från Malmö KostCancerstudien, med detaljerade data från 16.784 kvinnor och 10.833 män som följdes under en
mediantid på 19.8 år. De kroppsmått som studerades inkluderade
BMI, midjehöftkvot (WHR) och ett flertal andra. Data på insjuknande i svår leversjukdom inhämtades från nationella, populationsbaserade register. En Coxregression utfördes, där modellen stratifierades på kön och justerades för ålder, alkoholkonsumtion, rökning,
utbildning och fysisk aktivitet. Likelihoodratiotest samt Cstatistik
användes för att uppskatta vilket kroppsmått som bäst förutsade
framtida svår leversjukdom.
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Resultat

Alla undersökta kroppsmått var associerade med ökad risk för svår
leversjukdom. WHR var den bästa riskfaktorn för detta både hos
kvinnor (hazardkvot [HR] för en ökning i standarddeviation: 1.30,
95%CI 1.161.46) och hos män (HR1.46, 95%CI 1.311.63). Associationen mellan högt WHR och framtida svår leversjukdom var oberoende av BMI, och sågs även hos personer med BMI <25 kg/m2.
Slutsats

Kroppsmått som tar bukfetma i beaktande är ett bättre mått än
BMI för att uppskatta risk för framtida svår leversjukdom. Detta
gäller både kvinnor och män.

relation till sin Förmåga till fysisk aktivitet. Variationen av Förmåga
till fysisk aktivitet skedde inom fyra olika underteman: Livssituation, Tidigare erfarenheter, Självbild och Symtomvariation. Dessa
fyra teman påverkar förmågan samtidigt som förmågan påverkar
de fyra olika temana. Patienterna anpassade sin fysiska aktivitet utifrån sina egna upplevelser genom att göra medvetna aktiva val. Anpassningen gjordes med avseende på mängd av fysisk aktivitet, typ
av aktivitet och hur ofta de var fysiskt aktiva. Patienterna beskriver
även hur ansträngningsgraden och aktiviteternas längd anpassades.
Anpassningen fortsätter genom hela livet under vilket förmågan
också varierar.
Slutsats

Funktionella
mag-tarmsjukdomar
PT-201

201

Vilka krav ställer patienter med irritable bowel syndrome (IBS) på
fysisk aktivitet och vilka faktorer har inflytande på deras förmåga?
en kvalitativ studie

Kraven på fysisk aktivitet och förmågan till fysisk aktivitet så som
det beskrivs av patienterna ger sjukvårdspersonal en fördjupad förståelse. De teman som framkom innehåller faktorer som kan hindra patienter med IBS från att vara fysiskt aktiva men även faktorer
som kan motivera och möjiggöra fysisk aktivitet. Vid råd om fysisk
aktivitet i kliniken bör man ta hänsyn till patientens krav och förmågor för att underlätta för patienten att genomföra rekommenderad fysisk aktivitet.
Referenser

1) Johannesson E, Simren M, Strid H, et al. Physical activity improves symptoms in irritable bowel syndrome: a randomized controlled trial. Am J Gastroenterol 2011;106:91522.

Johannesson E1,2,3, Ringström G2,3, Jakobsson Ung E3,4, Sadik R1,2,3

1Alingsås Lasarett, 2MagTarmlab, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
3Institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, 4Institutionen för vårdvetenskap, Sahlgrenska akademin, Göteborgsuniversitet
Bakgrund

Fysisk aktivitet påverkar magtarmkanalen och sjukvården ger personer som lider av IBS råd kring fysisk aktivitet. Vi har i en tidigare
studie visat att ökad fysisk aktivitet förbättrar symtomen vid IBS.
(1) Men kunskap om vad fysisk aktivitet innebär för patienter med
IBS saknas. Syftet var att utforska innebörder av fysisk aktivitet hos
patienter med IBS.
Metod

Djupintervjuer med öppna frågor genomfördes med 15 patienter
(10 kvinnor och 5 män). Medelåldern var 52(3178)år. Personerna
hade levt med IBS 10 till 40 år. Intervjuerna transkriberades ordagrant och analyserades med hermeneutisk metod.
Resultat

Två huvudteman framkom i dataanalysen: Krav på fysisk aktivitet
och Förmåga till fysisk aktivitet. Krav på fysisk aktivitet handlar
om vilka kvaliteter fysisk aktivitet bör ha och består av fem underteman: Skapa medvärde, Möjliggöra att färdas, Förebygga ohälsa,
Odla intressen, Ge ett sammanhang. Kraven innefattar motiv och
anledning till att vara fysiskt aktiv. Om patienterna inte tycker om
en fysisk aktivitet anpassar de den genom att lägga till eller ta bort
något t ex ett intresse eller socialt sammanhang för att göra den mer
njutbar. Patienterna berättar om aktiviteter i dagliga livet vilka de
identifierar som fysisk aktivitet. Oavsett vilka Krav på fysisk aktivitet patienterna beskrev hanterade de sin fysiska aktivitet medvetet i
gastrokuriren 2 · 2017

PT-202
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En intervention för personcentrerat stöd vid Irritable Bowel Syndrome systematisk utveckling och pilotutvärdering
Björkman I1,2, Simrén M1,2,3, Ringström G1,2,3, Myrgren J1,2,3, Jakobsson Ung E1,2,3

1Göteborgs Universitet, 2Göteborg centrum för personcentrerad vård
(GPCC), 3Sahlgrenska sjukhuset
Bakgrund

Även om Irritable Bowel Syndrome (IBS) ur ett medicinskt perspektiv är ofarligt så kan det ha stor negativ påverkan på det dagliga
livet och livskvalitén vilket i sin tur kan innebära stora samhällsekonomiska kostnader i sjukfrånvaro och sjukvårdsutnyttjande förutom patienternas personliga lidande. Det finns idag ingen botande behandling så interventioner syftar till symtomlindring och att
stödja patienterna att leva med sina symtom. Det har argumenterats för att sjuksköterskor är en underutnyttjad grupp vid omhändertagandet av dessa patienter. Personcentrerad vård är ett ramverk
som har kunnat kopplas till en mängd positiva utfall vid annan
långvarig och kronisk sjukdom men vilket ännu inte utvärderats
vid IBS. Föreliggande studie syftade till att systematiskt utveckla en
sjuksköterskeledd, personcentrerad intervention för IBS samt att
utvärdera denna i en pilotstudie.
Metod

Utvecklingen av interventionen gjordes systematiskt i en tvärprofessionell grupp och innefattade litteraturöversikter och en extern
expertgrupp. Det framtagna protokollet utvärderades i en pilotstudie. Utvärderingen bestod av enkäter samt telefonintervjuer med
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deltagarna. Validerande enkäter om självskattad hälsa fylldes i före
och efter intervention och jämfördes med ickeparametriska test.
Enkäterna som användes var: IBS Severity Scoring System (IBSSSS) vilket mäter svårighetsgrad av symtom, General SelfEfficacy
Scale (GSES) vilket mäter tilltro till egen förmåga samt Visceral
Sensitivity Index (VSI) som mäter magtarmspecifik oro och ångest.
Intervjuerna analyserades med en kvalitativ, beskrivande metod.
Resultat

Resultat av utvecklingsfasen: Interventionen kom att bestå av hälsodagbok, skriftlig information och individuella samtal med sjuksköterska. Vid första besöket tas en patientberättelse som syftar till
att ringa in patientens unika situation och lägga grunden för ett
partnerskap. Inför andra besöket fyller patienten i en hälsobok där
symtom, triggerfaktorer och personliga strategier monitoreras under två veckor. Vid andra besöket formuleras gemensamt en vård
och hälsoplan med konkreta mål för att förbättra hälsa och välbefinnande t.ex. kostförändring, stresshantering och motionsvanor.
Vid sista besöket följs hälsoplanen upp och modifieras vid behov.
Resultat av utvärderingsfasen: Det var en signifikant förbättring av
svårighetsgrad av symtom efter interventionen medan ingen förbättring sågs för tilltro till egen förmåga eller magtarmspecifik oro
och ångest (tabell 1). Den kvalitativa analysen uppdagade att patienterna ställde sig positiva till interventionen, att den möjliggjorde ett lärande, att de kände stöd från sjuksköterskan och att deras
egenvårdsförmåga förbättrades.

kvinnor, åldersintervall 19 till 76 år). Patienterna fyllde i frågeformulär en gång per år under en femårsperiod. Formulären värderade
olika aspekter av interaktioner mellan tarm och hjärna vid IBS:
tarm: svårighetsgrad av GI symtom (GSRS); hjärna: copingresurser (CRI), känsla av sammanhang (KASAM), ångest / depression
(HADS), och magtarmspecifik ångest (VSI). Dessutom värderas
patienternas livskvalitet (IBSQOL). En crosslagged panel analys
utfördes för att bedöma riktningen på interaktionen mellan tarm
och hjärna.
Resultat

Psykologiska IBS aspekter förutspådde en förändring i GI symtomens svårighetsgrad och livskvalitet ett år senare, men inte omvänt:
GI symtomens svårighetsgrad och livskvalitet förutspådde inte en
förändring i psykologiska IBS aspekter. Detta var tydligast för depression (standardiserade koefficienter: hjärnatilltarm: 0,06, p =
0,02, tarmtillhjärna: 0,02, p = 0,53) och känsla av sammanhang
(hjärnatilltarm: 0,08, p = 0,004, tarmtillhjärna: 0,01, p = 0,73),
men minst explicit för copingresurser (hjärnatilltarm: 0,03, p =
0,29, tarmtillhjärna: 0,00, p = 0,88).
PT-204

204

Prevalens av överlappande funktionella magtarmsjukdomar enligt
Rom IV kriterierna och inverkan på somatisering, livskvalitet och
sjukvårdsutnyttjade: resultat från en undersökning i tre länder

Slutsats

Interventionen visade sig vara genomförbar, uppskattad av deltagarna samt potentiellt effektiv i att reducera symtom när den utvärderades i denna pilotstudie. Resultaten är endast preliminära
och ytterligare, kontrollerade, studier med ett större antal deltagare
rekommenderas. I denna studie visade vi att psykologiska symptom
föregår / predikterar en förändring av GI symtomen svårighetsgrad
hos patienter med IBS. Våra resultat antyder att behandling av psykologiska symtom kan medföra långsiktig gynnsam effekt på GI
symtom vid IBS. Däremot kan individuella skillnader i riktningen
på interaktion mellan tarm och hjärna noteras.

203

Aziz I1,2, Palsson O3, Törnblom H1, Sperber A4, Whitehead W3, Simrén M1,3

1Avd. f Invärtesmedicin och Klinisk Nutrition, Inst. f. Medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, 2Department of Gastroenterology, Royal Hallamshire Hospital, 3Center for Functional Gastrointestinal and Motility Disorders, University of North Carolina at
Chapel Hill, 4Department of Gastroenterology, Tel Aviv Medical Center
Bakgrund

Clevers E1,2, Tack J1, Törnblom H2, Luyckx K1, Ringström G2, van Oudenhove L1, Simrén M2

Prevalensen av funktionell magtarmsjukdom (FGID) definierad
enligt Rom IV kriterierna är ännu okänd liksom deras kumulativa
effekt på hälsa vid samtidig förekomst av flera FGID diagnoser. Vi
har använt data från en tvärsnittsstudie hos vuxna i tre engelsktalande länder med syfte att besvara dessa frågor och jämföra somatisering, livskvalitet och sjukvårdutnyttjande hos de som uppfyller
Rom IV kriterier för en eller flera FGID jämfört med friska och de
med organisk magtarmsjukdom.

1KU Leuven, 2University of Gothenburg

Metod

PT-203

Psykologiska symptom predikterar förändringar i magtarmsymtom
hos patienter med IBS.

Irritable bowel syndrome (IBS) karakteriseras av störd interaktion
mellan tarm och hjärna. Exakt hur tarm och hjärna interagerar vid
IBS är dock inte helt klarlagt: föregår / predikterar gastrointestinala
(GI) symtom förändringar i psykologiska symptom eller tvärtom?
Vårt syfte var att utvärdera riktningen på tarmhjärn interaktioner,
"bottomup" eller "topdown", hos patienter med IBS.

En Internetbaserad undersökning genomfördes med 6300 vuxna
deltagare i tre engelsktalande länder (2100 från vardera USA, Kanada och Storbritannien). Kvotbaserad insamling av data tillförsäkrade en jämn fördelning av kön, ålder och utbildningsnivå mellan
länderna. Frågor om demografi, medicinering, geomgången bukkirurgi, magtarmsjukdom diagnosticerad av läkare, Rom IV kriterierna för FGID, somatisering (Patient Health Questionnaire12) och
livskvalitet (Short Form8) ingick i undersökningen.

Metod

Resultat

Vi analyserade en svensk IBS kohort med 276 IBSpatienter (70%

Data kunde analyseras hos 5931 deltagare (49,2% kvinnor; medel-

Bakgrund
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ålder 47,4 (range 1892 år)). Hos 2083 (35%) förelåg symtom förenliga med en eller flera FGID, 3421 (57,7%) kunde tjäna som friska
kontroller och 427 (7,2%) som kontroller med organisk magtarmsjukdom. Inom gruppen FGID uppfyllde flest kriterier för funktionell tarmsjukdom (n=1665, 28,1%), följt av gastroduodenal (n=627,
10,6%), anorektal (n=440, 7.4%), esofageal (n=414, 7%), och gallvägs/gallblåsesjukdom (n=10, 0.2%). Av de 2083 individer som uppfyllde kriterier för FGID sågs i genomsnitt 1,5 FGID diagnos per
individ, och 742 (36%) kvalificerade sig för FGID diagnoser hemmahörande i fler än en magtarmregion. Förekomsten av FGID diagnoser i multipla magtarmregioner var associerat till ökande grad
av somatisering, lägre mental och fysisk livskvalitet, större förbrukning av läkemedel och högre prevalens av genomgången bukkirurgi
(p<0,001 för alla; Tabell 1). Att notera är att de som angav symtom
som kan relateras till FGID i flera magtarmregioner hade mer uttalad somatisering och lägre livskvalitet än de kontroller som angav
förekomst av organiska magtarmdiagnoser.

var kontroller (N=100). Patienterna fyllde i frågeformulär avseende
gastrointestinala (GI) symptom och hälsotillstånd.

Slutsats

Slutsats

Cirka en tredjedel av den vuxna populationen har symtom förenliga med en FGID enligt Rom IV kriterierna. Hos en tredjedel av
dessa finns symtom från flera magtarm regioner och detta är kopplat till ökande grad av somatisering, sämre livskvalitet och större
sjukvårdsutnyttjande.
PT-301

301

Gastrointestinala symptom och autoantikroppar vid endometrios
Ek M1, Roth B1, Bengtsson M2, Valentin L3, Ohlsson B1

1Lunds Universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Skånes
Universitetssjukhus, Internmedicinska kliniken, 2Malmö Högskola,
Fakulteten för hälsa och samhälle, 3Lunds Universitet, Institutionen
för kliniska vetenskaper, Skånes universitetssjukhus, Gynekologiska
kliniken
Bakgrund

Gastrointestinala symptom liknande de vid IBS är vanligt förekommande vid endometrios, men mekanismerna bakom dessa
symptom är inte klarlagda. En association mellan endometrios och
autoimmuna sjukdomar såsom celiaki har rapporterats. Gonadotropinfrisättande hormon (GnRH) är ett behandlingsalternativ vid
endometrios, men fall av enteral dysmotilitet associerat med enterisk neuropati har rapporterats efter intermittent behandling med
GnRH analoger. Antikroppar mot GnRH och dess receptor har
påvisats vid diabetes mellitus, dysmotilitet och funktionella magtarmsjukdomar. Matrix metalloproteinas9 (MMP9) är uppreglerat
vid endometrios och associerat med sjukdomens svårighetsgrad.
Syfte: Syftet med studien var att undersöka IBSliknande symptom
och förekomst av autoantikroppar mot GnRH, luteiniserande hormon (LH) och deras receptorer (GnRHr, LHr), MMP9, tenascin
C (TNC), vävnadstransglutaminas (tTg) och deamiderat gliadin
(DPG) vid endometrios. Ett ytterligare syfte var att undersöka attityder till dietärt intag av gluten och komorbiditet.
Metod

Serum från 109 kvinnor med endometrios analyserades med ELISA för de ovan nämnda antikropparna. Friska kvinnliga blodgivare
gastrokuriren 2 · 2017

Resultat

Det fanns ingen statistiskt signifikant ökning av IgG eller IgM
antikroppar mot GnRH, GnRHr, LH, LHr, MMP9 eller TNC
vid endometrios jämfört med friska kontroller. Det fanns dock
en tendens till ökad prevalens av IgG mot MMP9 och IgM mot
TNC, och patienter med dessa antikroppar hade signifikant ökad
buksmärta (p=0.031) jämfört med resterande patienter. Det fanns
ingen ökad prevalens av IgA mot tTg eller IgG mot DPG, men
mer än en åttondel av patienterna (12.8%) upplevde att gluteninnehållande mat förvärrade GI symptom och åt därför en glutenfri
eller glutenreducerad kost. Nästan en tredjedel av patienterna led
av depression eller ångesttillstånd (29.4%) och dessa patienter hade
signifikant värre buksmärta (p=0.047) jämfört med de övriga patienterna.
Resultaten indikerar att det kan finnas en subgrupp av endometriospatienter med antikroppar mot MMP9 eller TNC som är
associerade med GI symptom, vilket är intressant att undersöka
vidare. Kvinnor med ångest eller depressiva besvär upplevde värre
buksmärta, varför det är viktigt att lägga vikt vid att identifiera och
behandla psykisk ohälsa hos denna patientgrupp.
PT-302

302

Högre nivåer av serum zonulin är associerat med ökad risk för fetma och hyperlipidemia, men inte med gastrointestinal sjukdom
eller symtom
Ohlsson B1, OrhoMelander M2, Nilsson P1

1Internmedicinska kliniken, SUS, 2Diabetes and Cardiovascular Disease, Genetic Epidemiology, Lunds Universitet
Bakgrund

Zonulin har lanserats som en markör för intestinal permeabilitet.
Höjda nivåer av zonulin har uppmätts hos patienter med celiaki,
och nivåerna har sjunkit efter behandling av sjukdomen. Andra
studier tyder på att zonulin är en markör för övervikt och hyperglykemi. Syftet med denna studie var att i en populationsbaserad kohort undersöka sambandet mellan zonulin och magtarmsjukdomar
eller magtarmsymtom. Vidare vill vi undersöka sambandet mellan
zonulin och antropometri och metabola faktorer.
Metod

Malmö Kost Cancer är en stor kohort insamlad under 1990talet i
Malmö, inkluderande 28 000 deltagare. Vi insamlar nu data från
barn och barnbarn till dessa deltagare, den sk Malmö Offspring
Study (MOSstudien). 363 deltagare inkluderades i studien och lämnade blodprov för bestämning av fasteglukos. En klinisk undersökning genomfördes med mätning av vikt, längd och blodtryck.
Frågeformulär om socioekonomiska faktorer, familjehistoria och
sjukdomshistoria ifylldes, liksom Visual Analog Scale for Irritable
Bowel Syndrome (VASIBS). Zonulin mättes i serum med hjälp av
ELISA.
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Resultat

Varken gastrointestinal sjukdom eller symtom påverkade nivåerna
av zonulin. Högre zonulinnivåer korrelerade med högre midjemått
(p = 0.003), diastoliskt blodtryck (p = 0.003), och glukosnivåer (p =
0.036). Högre zonulin var associerat med ökad risk för övervikt (p
< 0.001), fetma (p = 0.047), och hyperlipidemi (p = 0.048).
Slutsats
Vi fann ingen evidens för att förändrade zonulinnivåer i serum
skulle vara en markör för individer med gastrointestinala symtom
eller sjukdomar. Däremot tycks serum zonulin vara en markör för
metabola syndromet.

Kolorektala sjukdomar
PT-303

303

Kopplingsanalys i svenska familjer med hereditär NonLynch syndrom kolorektalcancer
Gonn M1, Backman A2, Björk J2, Wallander K3, Thutkawkorapin J3,
Lindblom A4

1Norrtälje lasarett, 2Gastrocentrum, Karolinska universitetssjukhuset,
3Klinisk genetik, Karolinska universitetssjukhuset, 4Cancergenetik
Bakgrund

Familjehistorik är en viktig faktor som påverkar den kolorektala
cancerrisken. Uppskattningsvis 35% av CRC har en potentiellt
identifierbar genetisk orsak. Bland genetiska orsaker anses de monogena sjukdomarna FAP och HNPCC vara de mest välkända,
men de utgör dock enbart 5%. Studier kring patogenesen bakom
kolorektal cancer har påvisat betydelsen av polyper som sannolik
precancerösa mekanism, vilket har haft en stor inverkan på det kliniska arbetet och med prevention av kolorektal cancer. Syftet med
studien var att kartlägga hur genetiska faktorer påverkar polyputveckling och i förlängningen kolorektal cancer.
Metod

Parametriska och ickeparametriska kopplingsanalyser utfördes med
användning av single nucleotide polymorphism array chips i 121
svenska familjer (600 individer) med ärftlig NonLynchsyndrom
kolorektal cancer. Individerna ansågs ha en ökad risk att utveckla
kolorektal cancer eftersom de alla hade minst en förstagrads släkting
med kolorektal cancer. Familjernas storlek varierade. Alla genomgick genotypning och alla Mendelian oegentligheter kontrollerades
med PEDCHECK och MERLIN. Flera analyser gjordes i syfte att
finna en koppling mellan det genetiska området och polyper, både
för recessiv och dominant ärftlighet. Patienterna i studien ansågs
vara ”drabbade” när endoskopisk undersökning fann polyper av
varierande histologi. Hyperplastiska polyper exkluderades.
Resultat

Kopplingsanalysen visade HLOD / LODvärde över 2 för flera
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områden som tyder på en koppling. De preliminära resultaten av
studien fann stöd för att 4p16.3 (LOD 2,3), 4q34.3 (HLOD 1,94),
6p24.3 (LOD 2,2), 10p14 (HLOD 2,12) möjligen är involverade i
utvecklingen av polyper. Flera kandidatgener som observerades i
genregioner har egenskaper som möjligtvis har en inblandning i
cellprolifereringen.DNA sekvensering utfördes även för de nämnda
områdena.
Slutsats

4p16.3 och 10p14 är tidigare påvisade som riskgener i studier på
kolorektal cancer och det kan finnas samband mellan dessa gener
och polypförekomst.
PT-304

304

Prospektiv utvärdering av ett kommersiellt tillgänglig blodprov för
detektion av kolorektal cancer i en stor kohort av patienter
Ung K1, Ròzsa B2, Nasic S3, Nilsson Å3, Skullman S4, Arkblad E5

1Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/mölndal, 2Laboratoriemedicin, Unilabs, Skaraborgs Sjukhus, 3FoUcentrum, Skaraborgs Sjukhus, 4Kirurgkliniken, Skaraborgs Sjukhus, 5Life Genomics
Bakgrund

Kolorektal cancer (CRC) är vanligt och möjligt att bota i tidiga skeden. Dock är prognosen dålig avancerade stadier. Eftersom tidiga
skeden är ofta asymptomatiska, har screening med koloskopi föreslagits. Detta är dock lite besvärligt och många personer är därför
ovilliga att genomgå koloskopi. Ett test baserat på RNA uttrycket för 29 proteiner(Colox®) som representerar ett immunologiskt
svar på förekomst av kolorektal cancer. RNA extraheras från mononukleära celer i perifert blod. Detta blodprov, som lanserats för
kliniskt bruk i vissa europeiska länder, har i en liten studie rapporterats ha hög sensitivitet och specificitet. Syftet med den aktuella
studien var att göra en oberoende utvärdering av sensitivitet och
specificitet av detta test i en stor grupp patienter med CRC i olika
stadier.
Metod

Blodprover togs från patienter med känd CRC före operationen.
Blodprov från lämpliga patienter i kontrollgruppen togs före koloskopi och om den var normal, med undantag för tarmfickor,
analyserades provet. Patienter med en historia av cancer, inflammatoriska sjukdomar och infektioner inom fyra veckor exkluderades.
Analyserna utfördes på blindat för laboratoriepersonalen. Kombinationen av de etablerade cancermarkörerna CEA och CYFRA212
med 29genpanelen ingick också i analyserna. Per protokoll analys
tillämpades för sensitivit och specificitet beräkningen.
Resultat

De Patienter med CRC (n = 232) var äldre än kontrollgruppen (n =
164), 68 V.S. 64 år p <0,001. Känsligheten var: 74% och specificitet:
43% och i kombination med CEA och CYFRA211 var känslighet:
67% och specificitet 55%. Det var ingen signifikant skillnad mellan
olika stadier av CRC.
Slutsats: Den aktuella studien som inkluderar ett stort antal CRCpatienter visar en väsentligt lägre specificitet än tidigare rapporterats. Våra resultat tyder på att detta blodprov inte kan ersätta kogastrokuriren 2 · 2017
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loskopi eller diskriminera vem som ska genomgå endoskopi för att
upptäcka CRC.

Endoskopi
PT-401

401

Dubbelmodalitetpunktion har fördelar och klinisk betydelse vid
endoskopiskt ultraljud av solida pankreasförändringar när duktalt
adenocarcinom inte är huvudmisstanken – en prospektiv interventionsstudie

PT-402

402

Tarmrengöring inför koloskopi – vilket preparat ger bäst förutsättningar?
Jäghult S1, Sahafi A1, Eriksson Linder F1, Löfberg R1, Ericson S1,
Doulgeris I1, Rasheed N1, Pengel M1, Gallardo P1, Dastranj N1,
Höög C1

1Stockholm Gastro Center
Bakgrund

1Gastrosektionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2Klinisk patologi
och cytologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Stockholm Gastro Center (SGC) har två enheter, den ena på Sophiahemmet och den andra på Odenplans läkarhus. Totalt har SGC
sex skopirum och det utfördes ca 7000 koloskopier 2016. Vilket
laxermedel som är det mest optimala att använda utifrån både
patientupplevelse samt renhet har diskuterats. Målet med denna
studie är att undersöka vilket laxermedel som ger bäst renhet samt
tolereras bäst av patienterna.

Bakgrund

Metod

Hedenström P1, Demir A2, Nilsson O2, Sadik R1

Såväl benigna som ett flertal maligna diagnoser kan ge sig tillkänna
i form av en solid pankreasförändring (SPL). Vi ville med denna
studie undersöka den optimala metoden för att diagnosticera SPL
via endoskopiskt ultraljud (EUS) – cellaspiration (FNA), biopsitagning (FNB), eller en kombination av bägge (FNA+FNB).
Metod

Konsekutiva patienter med SPL inkluderades prospektivt i denna
singlecenter studie under åren 20122015 (Period 2). Dubbelmodalitetspunktion (FNA+FNB) utfördes på de enskilda lesionerna med
randomisering av inledande modalitet (FNA eller FNB). Primärt
utfallsmått var diagnostisk träffsäkerhet (accuracy) med krav på
immunfärgning frånsett i preparat från duktala adenocarcinoma
(PDAC). Sekundärt utfallsmått var den kliniska betydelsen av
FNA+FNB. Som jämförelse användes en delvis prospektiv kohort
från samma center varvid rutinmässig EUSFNA utfördes som enda
modalitet 20062011 (Period 1).
Resultat

210 unika patienter inkluderades (Period 1 n=102, Period 2 n=108).
De fyra vanligaste diagnoserna var PDAC (40%), neuroendokrin
tumör (PNET, 26%), pankreatit (20%) och metastas (6%). Vid dubbelmodalitetspunktion (n=68), hade kombinationen FNA+FNB,
jämfört FNA ensamt, en högre sensitivitet för malign diagnos (91%
vs 75%, p=0.004), högre sensitivitet för tumörer andra än PDAC
(89% vs 69%, p=0.02), och högre accuracy (91% vs 78%, p=0.004).
Kompletterande diagnostiska ingrepp efter ett ickediagnostiskt
EUS var betydligt färre efter dubbelmodalitetspunktion (Period
2) jämfört rutinmässig EUSFNA (Period 1), (4/68 (6%) vs 17/100
(17%), p=0.004).

En elektronisk enkät fylldes i av skopist efter varje enskild koloskopi. Förberedelser gjordes med Laxabon alt Citrafleet för alla patienter som genomförde undersökningen på Odenplans läkarhus
och Movprep för patienter som genomförde koloskopi på Sophiahemmet. Samtliga patienter fick instruktioner angående så kallad
split dos oberoende av preparat. Boston Bowel Preperation Scale
(BBPS) användes för att klassa renlighetsgrad. BBPS utvecklades
för att kunna särskilja olika grader av renlighet samt minska antalet
variationer i graderingen av förberedelsekvaliteten (Lai et al 2009).
Ett fyrgradigt scoringsystem används för beskrivning av renlighet
av höger colon (BBPS1), transversum (BBPS2) och vänster colon
(BBPS3). 0=otillräcklig (oförberedd colon med slemhinna som inte
är synlig på grund av formad avföring som ej kan tas bort), 1=dålig (delar av colonslemhinnan är synlig men andra delar är inte
väl synliga på grund av avföring), 2=god (mindre mängd avföring,
små fragment och/eller flytande avföring finns men slemhinnan är
väl synlig), 3=utmärkt (hela colonslemhinnan är väl synlig). Förberedelsen är klassad som adekvat om BBPS ligger på ≥2 i alla tre
segment. Enkäten bestod av frågor angående kön, renlighetsgrad
enligt BBPS samt patientens upplevelse av preparatet. Resultat:
Under en månad inkluderades 248 patienter (56% kvinnor). Ingen
signifikant skillnad kunde hittas i renlighetsgrad mellan preparaten (se tabell 1). Dock upplevde patienterna i högre grad Movprep
och Citrafleet som ”mycket bra” eller ”ganska bra” jämfört med
Laxabon.
Slutsats

Ingen skillnad kunde hittas i renlighet mellan Laxabon, Movprep
och Citrafleet. Dock upplevde patienterna Movprep och Citrafleet
som ”mycket bra” eller ”ganska bra” i större utsträckning jämfört
med patienterna som förbereddes med Laxabon.

Slutsats

Dubbelmodalitetspunktion är säkert och bör övervägas vid EUS av
solida pankreaslesioner när duktalt adenocarcinom inte är huvudmisstanken och när immunfärgning därmed krävs av preparaten.
Gällande duktala adenocarcinom tycks EUSFNA fortsatt vara den
bäst lämpade metoden.
gastrokuriren 2 · 2017
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Smärta vid koloskopi: skillnader i patientens upplevda smärta och
vårdgivarens bedömning
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Ryhlander J1, Ringström G1, Simrén M2, Stotzer P1, Jakobsson S3

1GEA, Sahlgrenska Universitetssjukhus, 2Institutionen för medicin,
Göteborgs Universitet, 3Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs Universitet

PT-404

404

En del patienter vill vara mer delaktiga i sin vård och behandling i
samband med koloskopi

Bakgrund

Smärta är en subjektiv upplevelse vilket kan innebära svårigheter
i att bedöma och adekvat smärtlindra utifrån den enskilde patientens behov. Koloskopi anses av många patienter vara en smärtsam
och påfrestande undersökning.

Sjöblom S1, Jakobsson S2, Simrén M3, Stotzer P1, Ringström G1

1GEA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs Universitet, 3Institutionen för
medicin, Göteborgs Universitet

Syfte

Att undersöka överensstämmelse mellan patientens upplevda smärta och vårdgivarens bedömning av smärta i samband med koloskopi.
Metod

Patienter (≥18 år) som skulle genomgå poliklinisk koloskopi har
konsekutivt inkluderats oavsett indikation (n=862). Inför undersökningen besvarades frågor gällande sociodemografiska data
samt oro. Efter avslutad undersökning registrerade patienten sin
smärtupplevelse på en sexgradig skala (ingen smärta till extremt
mycket smärta). Läkarna och sjuksköterskorna skattade patientens
smärta enligt samma skala.
Resultat

Data från 785 patienter har samlats in (413 kvinnor) där smärtskattning genomfördes av både patient, sjuksköterska och läkare.
Ungefär hälften av patienterna skattade ”lite smärta”, 21 % ”en hel
del smärta” och 15 % ”mycket, väldigt mycket eller extremt mycket
smärta”. Det finns en samstämmighet i 36 % av alla bedömningar
mellan vårdgivare och patient. Vid ”mycket, väldigt mycket eller
extremt mycket smärta” underskattades smärtan i 57,5 % av bedömningarna av både läkare och sjuksköterska. I den yngsta åldersgruppen 1829år (n=99) finns den största underskattningen där var
fjärde patients smärtupplevelse underskattades. Det finns en viss
könsrelaterad skillnad i hur vårdpersonal bedömde smärta då läkarna underskattade smärtupplevelsen hos 60 % av männen som
skattat ”en hel del smärta” medan sjuksköterskorna underskattade
den i 27 % av fallen. Hos patienter som gjorde koloskopi för första
gången (n=331) och skattade ”en hel del smärta” underskattades den
smärtupplevelsen av läkaren i 58 % av fallen och av sjuksköterskan
i 25 % av fallen. En stor andel, 460 patienter (58 %), rapporterade
oro inför undersökningen. Vid oro och högre registrerad smärta
stämde vårdgivarens bedömningar bättre överens med patientens
skattning.
Slutsats

Adekvat smärtbedömning är komplicerat. Vårdgivare underskattar
smärta hos de patienter som upplever mycket smärta och överskattar smärta hos de patienter som inte upplever smärta, med vissa
skillnader mellan läkare och sjuksköterskor. Hos vissa grupper såsom yngre patienter, och de som aldrig genomgått koloskopi tidigare verkar det vara svårare att bedöma graden av smärta. Målsättning bör vara smärtlindring utifrån patientens behov, istället för
en rutinmässig läkemedelsdosering. Interventionsstudier gällande
smärtbedömning och en mer patientstyrd farmakologisk eller ickefarmakologisk smärtlindring förefaller indicerade.
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Bakgrund

Koloskopi är en undersökningsmetod som ökar i frekvens och är
den dominerande metoden för diagnostik och behandling i kolon.
Flera indikationer finns, varav regelbunden kontroll till följd av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) utgör en stor andel. Vård och
behandling ska ske i samråd med patienten. Patienter med kroniska
sjukdomar upplever en lägre grad av delaktighet än andra. Sverige
har svagare resultat än andra länder avseende samordning, tillgänglighet, information och delaktighet.
Syfte

Att undersöka patientens; uppfattning om information före och
efter koloskopiundersökning, upplevda kunskap om planerad uppföljning samt syn på delaktighet i vård och behandling.
Metod

Patienter (>18 år) som skulle genomgå poliklinisk koloskopi oberoende av indikation inkluderades konsekutivt (n=862). Inför undersökningen fick patienterna besvara frågor gällande sociodemografiska data och skriftlig information avseende koloskopiundersökning
och förberedelser. Efter undersökningen registrerade patienten sin
upplevelse av informationen de erhållit avseende undersökning och
fortsatt uppföljning.
Resultat

Data från 862 patienter har samlats in (447 kvinnor) (Medelålder
52; 1890 år) En stor andel (n= 740, 87 %) tyckte att den skriftliga
informationen inför undersökningen var tydlig medan en grupp
(n=110, 13 %) uppfattade den som otydlig/väldigt otydlig. När
patienten ställde viktiga frågor till vårdpersonalen vid koloskopiundersökningen uppgav merparten att de alltid fick svar som de
kunde förstå, oberoende personalkategori sjuksköterska/läkare. En
mindre andel (n=57, 7 %) svarade att de fått för lite information
eller att de inte förstod informationen de fått om undersökningsresultatet i samband med koloskopin. Dessa patienter var signifikant
yngre (<50 år) (p<0,001). Majoriteten av patienterna (n=602, 74 %)
hade kunskap om hur uppföljning skulle ske medan 26 % (n= 207)
saknade detta. Mer än 1/3 av patienterna (n=275) önskade vara mer
involverade i beslut rörande deras vård och behandling (Figur 1).
Önskan om större delaktighet var mer uttalad hos patienter < 40 år
(p<0,05) och patienter med IBD (p<0,05) (Figur 2). Patienter som
remitterades från kliniker på sjukhuset önskade vara mer delaktiga i
sin vård än de som remitterades från primärvården (p<0,01).
Slutsats

Merparten av patienterna upplever informationen tydlig före och
efter koloskopi men det finns utrymme för förbättring. Patienter
gastrokuriren 2 · 2017
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<40 år samt patienter med IBD uttalar en högre önskan om delaktighet i vård och behandling än andra. Detta kan tala för att
patienter med kronisk sjukdom önskar mer delaktighet i sin vård.
Åtgärder för att främja patientens delaktighet kan initialt riktas till
IBDpatienter och patienter yngre än 40 år, då behovet verkar mest
framträdande i denna patientgrupp.

Förbättringskunskap

PT-501

501

Sjuksköterskeledd mottagning för patienter som genomgår behandling av hepatit C

följs sedan upp och uppdateras i samråd med patienten under behandlingen. Patientens svar på HRQoL frågeformulär presenteras
grafiskt för patienten och utgör ett underlag vid besöken. Patientdata gällande HCV och behandling registreras i InfCare och biverkningar rapporteras kontinuerligt. För närvarande utvärderar
patienter och sjuksköterskor genomförbarhet och nöjdhet med
videobesöken.
Slutsats

Den sjuksköterskeledda HCV mottagningen i projektet har ökat
tillgängligheten för patienter som genomgår behandling av HCV.
Patientens medverkan i planeringen av sin egen vård samt att svaren på frågeformulären tas upp i samtalen med vårdpersonalen borde öka möjligheterna till förbättrad följsamhet i behandlingen. De
slutliga resultaten av projektet kommer att presenteras under 2018.
Resultaten kan utgöra en modell för hur vården av HCV patienter
kan individualiseras.
PT-502

Olsson A1,2, Roos K1,2, Bergenmar M1, Larsen S1,2, Öhrn F1, Said K1,
Aleman S1

1Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, 2ICT Health Support
Bakgrund

På Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset har man sett
ett behov av att individualisera vården för patienter med hepatit
C (HCV) och öka tillgänglighet till behandling. Detta har lett till
ett projekt med en HCV mottagning där fokus är personcentrerad
vård, teknisk innovation och ökad tillgänglighet av vård. Syfte: Syftet är att utveckla metoder gällande personcentrerad vård för patienter med HCV samt öka tillgänglighet till vård och behandling.
Metod

Planering, genomförande och administration hanteras av en projektgrupp på Gastrocentrum vid Karolinska Universitetssjukhuset.
En individuell vårdplan formuleras initialt i samråd med patienten.
Patienterna kan komma i kontakt med mottagningen via textmeddelanden förutom telefonkontakter. Besök till sjuksköterskor och
läkare kan väljas av patienten att ske via fysiskt besök alternativt
videobesök från egen smartphone, surfplatta eller dator. Hälsorelaterad livskvalitet (allmän HRQoL, ångest, depression och trötthet) mäts med frågeformulär som patienten besvarar elektroniskt
innan besöken. HCV mottagningen drivs av två sjuksköterskor i
samarbete med läkare och en administratör. Sjuksköterskorna och
administratören i teamet har utbildats i bland annat biverkningsrapportering, det nationella kvalitetsregistret InfCare, att hantera
videobesök och att utföra leverelasticitetsmätning (Fibroscan).
Resultat

Den sjuksköterskeledda HCV mottagningen har utvecklat behandlingsrutiner och ökat tillgängligheten för patienterna i projektet genom att använda olika sätt att kommunicera. Öppenvårdsbesök i
kombination med videobesök, textmeddelanden och telefonsamtal
är de kontaktsätt patienten kan välja mellan. Koordinationen av
vårdåtgärder har förbättrats bland annat genom att sjuksköterskorna gör leverelasticitetsmätning före och efter HCV behandling.
Den individuella vårdplanen som upprättas vid första besöket
gastrokuriren 2 · 2017
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Sjuksköterskeledd inskrivningsmottagning för patienter som ska
genomgå endoskopisk retrograd kolangiopancreatikografi (ERCP)
– ett sätt att förbättra kontinuitet och informationsutbyte
Florén Pihlsten L1, Sahlgren I1, Bergenmar M1

1Karoliska Universitetssjukhuset Huddinge
Bakgrund

Patienter som ska genomgå endoskopisk retrograd kolangiopancreatikografi (ERCP) hade tidigare kontakt med ett flertal personer/
instanser för provtagning och inskrivning inför ERCP. Syftet med
att införa sjuksköterskeledd mottagning är att förbättra patientinformationen och kontinuiteten samt att minska antalet patienter
som uteblir från bokade tider. Ett personcentrerat arbetssätt används på den nya mottagningen. Inskrivningssamtalet har sin utgångspunkt i patientberättelsen utifrån vilken en hälsoplan utformas. I det nya arbetssättet planeras även uppföljande hälsosamtal.
Förbättrad kontinuitet beräknas även gynna ERCPpersonalen som
tidigare inte träffat patienten. Med det nya arbetssättet följer ERCPpersonalen i stor utsträckning patienten från inskrivningssamtalet, till operation och har därefter det uppföljande hälsosamtalet.
Ökad kontinuitet ger förutsättningar för ett förbättrat informationsutbyte och högre grad av delaktighet samt även mer stimulerande arbetsuppgifter för ERCPsjuksköterskorna.
Metod

Under sju veckor innan det nya arbetssättet infördes, registrerades alla telefonsamtal från patienter som var inplanerade för ERCP.
Samtalen kategoriserades utifrån det huvudsakliga innehållet.
Under samma period delades enkäter ut till patienter som var inskrivna på vårdavdelning inför ERCP. Enkäten innehöll frågor om
information inför och efter ERCP, kontinuitet samt ålder och kön
och en öppen fråga om förbättringsförslag och/eller synpunkter.
Enkäterna delades ut av personalen på vårdavdelningen och patienterna besvarade enkäterna anonymt. Besvarade enkäter lämnades i
en låst brevlåda.
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Resultat

Under datainsamlingsperioden registrerades 52 samtal varav 30
(58%) handlade om ombokning av tider, 18 (35%) ville ha mer information om ERCP och vad som händer därefter, 2 samtal (4%)
handlade om oro inför undersökningen och ytterligare 2 samtal var
från patienter som ville diskutera sina mediciner (blodförtunnande) inför ERCP. Under samma tidsperiod avbokades/ströks 23 patienter. Totalt besvarades 19 (44%) av de 43 enkäter som delades ut
under studieperioden. Cirka hälften av dem som svarade var kvinnor och majoriteten (n=16) hade tidigare inte genomgått ERCP. De
flesta angav att informationen före (n=17) och efter (n=16) var helt
tillräcklig. Fyra patienter (21%) angav att de visste namnet på den
sjuksköterska som hade ansvar för planeringen av deras ERCP. Fem
patienter (26%) angav att det inte alls var viktigt att träffa samma
sjuksköterska vid alla besök relaterade till ERCP. Sammanställning
av svaren på frågan om förbättringsförslag och/eller synpunkter pågår.
Slutsats

Ett inskrivningsbesök som resulterar i en hälsoplan och uppföljande hälsosamtal kan sannolikt fylla det behov som kom till uttryck i
de flesta telefonsamtalen. Pga den låga svarsfrekvensen måste procedur för datainsamling med enkäter ses över inför en eventuell
uppföljande mätning.

Inflammatoriska
tarmsjukdomar
PT-503

503

Datortomografiverifierad kolit är sällan inflammatorisk tarmsjukdom
Näverskog P1, Gustavsson J1, Sjöqvist U1

1Vo Internmedicin, Sektionen För Gastroenterologi Och Hepatologi,
Södersjukhuset AB
Användandet av skiktröntgen för differentialdiagnostik vid olika
buksymptom blir allt vanligare i och med den ökade tillgängligheten. Röntgenutlåtanden som påtalar engagemang av tjocktarmen i
form av kolit leder återkommande till gastroenterologisk bedömning och endoskopisk undersökning med negativt utfall ur IBDsynpunkt. I denna sammanställning har vi kartlagt 180 patienter
med skiktröntgenutlåtanden som indikerar tecken på kolit utifrån
diagnostisk utfall, anamnestiska uppgifter kring förekomst av blod
i avföringen, duration av symptom, biokemiska och mikrobiologiska markörer samt frekvens av genomgången endoskopisk undersökning och dess utfall. Den största diagnosgruppen var bakteriell
gastroenterit (35 %) där en femtedel genomgick koloskopi utan att
handläggningen förändrades. Endast 16 % i gruppen med gastroenterit hade blod i avföringen. Insjuknandet var akut hos en majoritet
av patienterna där 77 % hade haft symptom mindre än en veckas tid. Medel och medianvärden av CRP var tresiffriga i gruppen.
Lokalisationen av den beskrivna inflammationen på skiktröntgen
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visade en dominans till höger kolon i gruppen med gastroenterit.
Förekomsten av inflammatorisk tarmsjukdom var 10 % i patientpopulationen med karaktäristika i form av lång duration av symptom
(medel och medianvärden >3 veckor), bortsett från några patienter
med obstruktiva symptom sekundärt till ileocekalcrohn. Nivåerna
av CRP var lägre än i GEgruppen. Ischemisk kolit var även representerad i materialet (9 %) med karaktäristika i form av akut debut,
blod i avföringen, tresiffriga CRPnivåer och skiktröntgenfynd lokaliserade till vänster kolon. Sammanställningen visar att tidigare beskrivna anamnestiska och biokemiska markörer för IBD även överensstämmer med vår patientpopulation. Det statistiska underlaget
är dock inte tillräckligt för att med säkerhet kunna befästa några
prospektiva slutsatser. Behovet av att förbättra den differentialdiagnostiska handläggningen av patienter med röntgenfynd talande
för kolit av skiftande etiologi finns. Genom ett validerat beslutsstöd
skulle färre patienter behöva utsättas för onödiga endoskopiska undersökningar och förberedelser vilka av många kan uppfattas som
obehaglig och påfrestande. Samtidigt skulle personella och ekonomiska resurser kunna användas mer effektivt åt patienter med ett
större behov.

Förbättringskunskap
PT-504

504

Komplikationer vid koloskopiundersökning regionala skillnader i
Sverige
Thulin T1, Hammar U2, Ekbom A3, Hultcrantz R4, Forsberg A5,6

1Medicinkliniken Capio S:t Görans Sjukhus, 2Avd. för Biostatistik
Institutionen för miljömedicin Karolinska institutet, 3Institutionen
för Medicin Solna Karolinska institutet, 4Institutionen för Medicin
Huddinge Karolinska Institutet, 5Institutionen för Molekylär medicin
och kirurgi Karolinska Institutet, 6Medicinkliniken Capio S:t Görans
Sjukhus
Bakgrund

Koloskopi är en vanlig undersökning som görs dels i screeningsyfte, dels i diagnostiskt och terapeutiskt syfte. Undersökningen
är relativt riskfri men komplikationer förutom obehag under undersökning finns. Dessa är tarmperforation, blödning, mjältruptur
och död. Död och mjältruptur är ytterst ovanliga komplikationer.
Postcoloskopi colorektal cancer (PCCRC), som ibland benämns
intervallcancer vid screening och surveillance, betraktas som ett
kvalitetsmått på koloskopiundersökningar. I detta totalpopulationsmaterial studeras regionala skillnader avseende blödning, perforation och PCCRC.
Metod

Studien omfattar alla svenska individer >18 år som gjort minst en
koloskopi under åren 200113 (för PCCRC 200110) och som finns
registrerade i Socialstyrelsens register. Data är hämtade från patientregistret för öppen och slutenvård och är sedan kopplat till cancerregistret, dödsorsaksregistret och förskrivarregistret, det senare med
gastrokuriren 2 · 2017
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data från 2005. Koder för komplikationer kopplade till koloskopi
blödning och perforation inhämtades. PCCRC definierades som
upptäckt colorectal cancer 636 månader efter en koloskopi. Komplikationsfrekvens och frekvens av PCCRC studerades på såväl
landstings som sjukhusnivå. Statistisk analys gjordes med multivariat Poissonregression. Medicinering med ASA och Waran analyserades för blödningsrisk i en separat analys för åren 200613.
Resultat

I analysen av blödning och perforation ingår 593308 koloskopiundersökningar (54 % kvinnor). Medelåldern var 59,8 år. I analysen av
PCCRC ingår 249079 undersökningar (57 % kvinnor)och medelåldern vid första koloskopin var 59,9 år. Det finns signifikanta skillnader mellan landsting avseende relativa risken (RR) för blödning,
perforation och PCCRC. Skillnaderna avseende RR mellan landstingen är större vad gäller blödning och perforation än PCCRC.
Relativa risken för blödning, perforation och PCCRC i respektive
landsting visas i bifogade tabeller. Blödnings och perforationsfrekvensen varierar också mellan endoskopienheter. Avseende blödning
är variationen mellan 0,002,38%, medelvärde 0,15% och SD 0,16%.
Perforationsfrekvensen varierar mellan 0,000,58%, medelvärde
0,12% och SD 0,11%.
Slutsats

I denna studie visar vi på stora skillnader mellan landsting avseende risken för blödning, perforation och PCCRC vid koloskopiundersökningar. Vi ser också stora skillnader mellan olika endoskopienheter vad gäller frekvensen studerade komplikationer. Dessa
skillnader kan utgöra en grund för en jämförande analys av bakomliggande orsaker. Genom att exempelvis studera organisation,
tillvägagångssätt, tekniska förutsättningar m.m. på framgångsrika
enheter kan vi påvisa kvalitetsfaktorer. En del forskning om kvalitet vid koloskopi finns, men behov finns av ytterligare forskning
utifrån förutsättningar i en svensk hälso och sjukvårdskontext. Ett
robustare kunskapsläge ger förutsättningar för ett specialitetsdrivet
och samordnat nationellt förbättrings och uppföljningsarbete i syfte att nå målet enligt hälso och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) om
en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen.
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MikroRNA vid primär skleroserande kolangit – en pilotstudie.
Vessby J1,2, Rorsman F1,2, Carlson M1,2, Åberg M3

1Akademiska sjukhuset, Sekt för gastroenterologi och hepatologi, 2Inst
för medicinska vetenskaper, Gastroenterologi och hepatologi, Uppsala
universitet, 3Inst för medicinska vetenskaper, Koagulation och inflammationsvetenskap, Uppsala universitet
Bakgrund

Den endoskopiska bilden hos individer med inflammatorisk tarmgastrokuriren 2 · 2017

sjukdom (IBD) med samtidig primär skleroserande kolangit (PSC)
uppvisar distinkta särdrag. Nya data bl.a. opublicerade från vår
grupp visar på möjliga immunologiska karaktäristika hos PSCIBD,
men vad gäller epigenetiska förhållanden är ännu lite känt. MikroRNA (miRNA) är små ickekodande RNAsträngar som verkar
genom att reglera mRNA ter transkriptionen. Ett flertal sjukdomsspecifika miRNA har påvisats vid bl.a. ulcerös colit, men för undergruppen med samtidig PSC är lite känt. Med önskan om att finna
nya diagnostiska och prognostiska markörer så jämför vi i denna
studie patienter med PSCIBD och ulcerös colit (UC) avseende deras miRNAprofil.
Metod

Totalt 27 patienter (10 PSCIBD, 10 UC och 7 kontroll) valdes ut,
samtliga var i endoskopisk och mikroskopisk remission vid provtagningstillfället. Alla PSCpatienterna hade en manifest lever/
gallvägspåverkan. UCpatienterna hade alla en tidigare konstaterad
totalcolit. Kontrollerna utgjordes av patienter utan klinisk IBDmisstanke där coloscopin varit makro och mikroskopiskt normal.
I en första explorativ del extraherades totalRNA från både EDTAblod och biopsier (höger colon) för samtliga individer. RNA
poolades därefter gruppvis (PSC, UC och kontroll för blod resp.
biopsi) och analyserades med hjälp av kommersiella qPCRpaneler
(Exiqon, Danmark) för totalt 752 olika miRNA.
Resultat

Vid den poolade körningen av biopsiRNA detekterades i genomsnitt 401 miRNA per prov, varav 351 miRNA i samtliga tre grupper.
I blodRNA detekterades i genomsnitt 590 miRNA per prov, varav
541 miRNA i samtliga tre grupper. Utifrån heat maps, där uttrycket
av de topp50 miRNA som har högst standarddeviation färgkodats,
föreföll det finnas övergripande skillnader både mellan IBDgrupperna sinsemellan och jämtemot kontroller. Dessa skillnader stöddes även genom principal component analys (PCA). Utifrån erhållna data har ett antal kandidatmiRNA valts ut för en validerande
körning på individuella prover. Data från dessa körningar är under
bearbetning.
Slutsats

På gruppnivå förefaller PSCIBD och UC uppvisa skillnader i miRNAuttryck. Huruvida dessa mönster även återfinns i individuella
data återstår att analysera.
PT-602

602

iNOS som prognostisk markör vid kolitassocierad kolorektalcancer
Björner K1,2, Chen W2, Gannavarapu V2, Webb D2, Wanders A3, Hellström P1,2

1Gastroenterologi Och Hepatologi, Akademiska Sjukhuset, 2Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, 3Institutionen för
medicinsk biovetenskap, Umeå universitet
Bakgrund

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är associerad med ökad risk
för kolorektalcancer (CRC), så kallad kolitassocierad cancer (CAC).
Välbelagda riskfaktorer för CAC är ökad inflammationsgrad, totalkolit och primär scleroserande kolangit (PSC). Kväveoxid (NO) är
57
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en viktig signalsubstans vid inflammation. Vid inflammation fås
snabbt ökande NOnivåer via inducerbart kväveoxidsyntas (iNOS).
Målet med studien var att se om uttrycket av iNOS vid CAC har
prognostisk betydelse.
Metod

Immunhistokemi gjordes på 35 stycken paraffinbäddade kolonpreparat från 33 patienter med CAC. Preparaten färgades med antiiNOS polyklonal antikropp från kanin. Ett värde på iNOS beräknades genom att andelen positiva celler: 0, <5%; 1, 525%; 2, 2650%;
3, 5175%; 4, >75% multiplicerades med färgningsintensiteten: 0,
ingen färgning; 1, svag färgning; 2, moderat färgning; 3, stark färgning och sedan adderades till ett totalvärde (012). Via journalstudier framtogs TNMklassifikation för de aktuella fallen. Statistisk
analys gjordes med Graph Pad Prism. För jämförelse av medelvärden användes oparat ttest och för jämförelse av överlevnadskurvor
användes logranktest. Statistisk signifikans sattes till p <0.05.

tär kolit (LC). Hos cirka en till sex procent av alla patienter med
kollagen kolit (CC) är den medicinska behandlingen verkningslös.
Effekten av Fekal mikrobiell transplantation (FMT) vid aktiv behandlingsrefraktär CC har inte tidigare prövats. Här presenteras
FMTbehandling på en patient med svårbehandlad CC. Patienten
hade uttalade symtom med riklig, vattnig diarré och stor viktförlust.Patienten svarade initialt på behandling med budesonid, men
utvecklade efter några år behandlingsresistens. Andra behandlingar
hade ingen effekt alternativt tolererades inte (azathioprin). Patienten genomgick därför efter eget önskemål behandling med FMT
vid tre tillfällen, och var efter tredje behandlingen i remission i
11 månader. Immunologiska studier av lymfocyter isolerade från
biopsier från tarmslemhinnan med flödescytometri före och efter
FMT visade förändringar i lymfocyt populationerna både intraepitelialt och i lamina propria. Detta fall pekar på att FMT kan ha god
effekt vid CC. Fallet stödjer även hypotesen att luminala faktorer
spelar en viktig roll i patogenesen vid CC.

Resultat

De som överlevde <12 månader hade knappt hälften så höga iNOSvärden som de som överlevde 2560 månader (3.4±1.1 vs 7.8±0.5
medelvärde ±SEM, P <0.01), figur 1. Vilket liknar siffrorna för
de som överlevde >60 mån (3.4±1.1 vs 7.2±0.7, P <0.02). Gruppen med överlevnad 1324 månader hade högre iNOSvärden än de
som levde <12 månader men ingen signifikant skillnad (3.4±1.1 vs
6.2±1.3, P = 0.14).
Överlevnadskurvor för samma patienter uppdelade utifrån iNOSvärde ses i figur 2. Patienter med låga iNOSvärden (iNOS
<7, 13 st) hade betydligt sämre långtidsöverlevnad där 2/13 (0.15)
levde vid 60 månader jämfört med 9/20 (0.45) för de med höga
iNOSvärden (iNOS ≥7, 20 st), P <0.02. Den största andelen av
tumörerna var T3 (T1, 4 st; T2, 4 st; T3, 21 st; T4, 3 st; okänt 1 st).
För de med spridning till lymfkörtlar (n=11) sågs ingen signifikant
skillnad i medelvärde för överlevnad i månader (T3N1 20±13.3 vs
T3N2 21.6±2.5, P = 0.88) medan om samma grupp differentierades
utifrån iNOSvärden sågs en längre överlevnad för de med högre
iNOS (iNOS <6 12.7±2.8 vs iNOS ≥6 31.0±7.9, P = 0.04).
Slutsats

Vår studie visar att ett lägre uttryck av iNOS är kopplat till kortare
överlevnad efter diagnos av CAC. Det skulle kunna tyda på att en
lägre inflammationsrespons ger ett sämre skydd vid insjuknande i
cancer. Det verkar även som att iNOSvärde kan användas för att
skärpa prognosen ytterligare i tillägg till TNMklassificeringen.
PT-603
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Fekal Mikrobiell Transplantation (FMT) vid aktiv, behandlingsrefraktär Kollagen kolit (CC)
Gunaltay S1, Rademacher L2, Hultgren Hornquist E1, Bohr J3

1Örebro University, School Of Medical Sciences, Faculty of Health and
Medicine, 2Department of Medicine, Avesta Hospital, 3Division of
Gastroenterology, Department of Medicine, Örebro University Hospital
Mikroskopisk kolit (MC) är en vanlig orsak till kronisk, ickeblodig
diarré, besående av subtyperna kollagen kolit (CC) och lymfocy58
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Sjukdomsaktivitet påverkar den terapeutiska effekten av toll like
receptor9 agonisten cobitolimod hos patienter med måttlig till svår
ulcerös kolit
Admyre C1, Atreya R2, Peyrin–Biroulet L3, Reinisch W4, Scaldaferri
F5, Hawkey C6, Knittel T1, Kowalski J1, Neurath M2

1InDex Pharmaceuticals, 2University of ErlangenNuremberg, Department of Medicine 1, 3Department of HepatoGastroenterology, University Hospital of Nancy, Université Henri Poincaré 1, 4Department of
Internal Medicine IV, Division of Gastroenterology and Hepatology,
5Catholic University of Rome, Internal Medicine Department/Gastroenterology Division, 6Nottingham Digestive Diseases Centre, Department of Gastroenterology, Nottingham University Hospitals
Bakgrund

I COLLECTstudien utvärderades den terapeutiska effekten av Toll
like receptor (TLR) 9 agonisten cobitolimod (tidigare känd som
DIMS0150, Kappaproct®) hos patienter med ulcerös kolit (UC)
som är refraktära mot konventionell behandling. I denna posthoc
analys utvärderades den terapeutiska effekten med avseende på patienternas sjukdomsaktivitet vid studiens start.
Metod

Cobitolimod studerades i en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, multicenter, paneuropeisk studie vid namn COLLECT hos 131 patienter med måttlig till svår aktiv UC. Alla patienter behandlades med steroider och fick även behandlas med
sulfasalazin, aminosalicylater eller tiopuriner vid stabila doser. Patienterna randomiserades till att få två enkeldoser av cobitolimod
(30 mg) eller placebo (2:1) topikalt via endoskopi vid studiens start
(vecka 0) och efter 4 veckor (vecka 4). För denna posthoc analys
studerades effekten genom att använda det sekundära effektmåttet
symtomatisk remission (avsaknad av blod i avföringen och antal avföringar per vecka <35) vid vecka 4, 8 och 12. Då endoskopi endast
genomfördes vid vecka 4, och 12 bedömdes symtomatisk remission i kombination med tarmslemhinneläkning, definierat som endoskopisk Mayo index ≤1, vid vecka 4 och 12. Sjukdomsaktiviteten
mättes med hjälp av CAI index, som sträcker sig från 023. I FAS
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(full analysis set) populationen hade 28% av patienterna måttlig
sjukdom (CAI=9), 46% hade måttlig till svår sjukdom (CAI=1011),
och 26% hade svår sjukdom (CAI≥12) vid studiens start.

mottagarstyrda karaktäristika (receiveroperating characteristics;
ROC) kurvor. KaplanMeier överlevnadskurvor skapades för att
följa sjukdomsutvecklingen.

Resultat

Resultat

Hos patienter med måttlig UC (CAI=9) uppnådde 50/64/59% av
patienterna i cobitolimodgruppen symtomatisk remission jämfört
med 15/23/23% i placebogruppen vid vecka 4/8/12. Hos patienter
med måttlig till svår UC (CAI=1011) erhöll 32/40/46% i cobitolimodgruppen symtomatisk remission jämfört med 15/35/40% i
placebogruppen vid vecka 4/8/12. Hos UC patienter med svår
sjukdom (CAI≥12) visade 14/31/22% i cobitolimodgruppen jämfört
med 10/20/30% i placebogruppen symtomatisk remission vid vecka
4/8/12. Med avseende på effektmåttet symtomatisk remission med
tarmslemhinneläkning visade patienter med måttlig form av UC
remissionsfrekvens på 32/40% i cobitolimodgruppen jämfört med
8/8% i placebogruppen vid vecka 4/12. Hos patienter med måttlig till svår form av UC erhöll 22/35% symtomatisk remission med
tarmslemhinneläkning i cobitolimodgruppen jämfört med 0/35%
i placebogruppen vid vecka 4/12. Motsvarande remissionsfrekvens
hos patienter med svår UC var 9/18% i cobitolimodgruppen jämför
med 0/20% i placebogruppen vid vecka 4/12. Slutsats: Resultaten
av COLLECTstudien visar att TLR9 agonisten cobitolimod kan
inducera klinisk remission i UC patienter med både måttlig och
svår sjukdomsaktivitet. Begreppet TLR9 aktivering representerar
ett lovande och väl tolererat nytt behandlingsalternativ för patienter med aktiv UC och motiverar till ytterligare kliniska studier.

Samtliga variabler FC, CRP, HBi och Mayo skattning minskade
under infliximab induktionsbehandling vid både CD (p<0.0001)
och UC (p<0.0001). Kombinationsbehandling med infliximab och
azatioprin visade ingen ytterligare effekt jämfört med enbart infliximab för FC (p<0.0016) eller CRP (p<0.0001). Sjukdomsaktiviteten speglades av FC och CRP; FC korrelerade också linjärt till CRP
(p<0.0001, r=0.43). ROC för FC vid gränsvärdet 221 µg/g visade
optimalt sannolikhetsratio på 2 (sensitivitet 66% specificitet 67%).
Nivåer av FC över 221 µg/g visade på en ökad risk för en behandlingsincidens inom 48 veckor (CD, p<0.0001; UC, p<0.0005). För
CRP visade ett begränsningsvärde på 2,0 mg/L, med sannolikhetsratio of 1,4 (sensitivitet 54%; specificitet 60%) hade ett lågt samband
med en incident inom 48 veckor (CD, p<0.9709; UC, p<0.0334).

PT-605
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Slutsats

Studien visar att FC och CRP uppvisar ett samband med inflammatorisk sjukdomsaktivitet vid CD och UC efter insatt behandling
med infliximab. Vi fann att FC är en bättre biomarkör än CRP.
Nivåer av FC överstigande 221 µg/g innebär risk för ett förkortat
dosintervall, ökad dos av infliximab, eller behov av kirurgi inom 48
veckor efter insatt behandling.

Fekalt kalprotektin och Creaktivt protein predikterar långvarigt
behandlingssvar på induktionsbehandling med infliximab vid inflammatorisk tarmsjukdom
Hellstrom P1, Engström J1, Lönnkvist M2, Befrits R2, Benno P1

1Uppsala Universitet, 2Karolinska Institutet
Bakgrund

Fekalt kalprotektin (FC) och Creaktivt protein (CRP) är ickeinvasiva biomarkörer för inflammation som uppvisar samband med
Crohns sjukdom (CD) och ulcerös kolit (UC). Det är ännu okänt
om FC och CRP kan prediktera resultat av antiTNFbehandling.
Målet för undersökningen var att klarlägga i vilken utsträckning
om FC och CRP kan användas i klinisk rutin för att monitorera behandlingssvaret och risken för återfall i sjukdom efter induktionsbehandling (0, 2 och 6 veckor).
Metod

FC och CRP analyseras på 123 (76 CD, 47 UC) patienter före infliximab induktionsbehandling och efter 12 veckor. Klinisk aktivitet bedömdes med HarveyBradshaw index (HBi) för CD och partiell Mayo skattning för UC. Sjukdomsaktiviteten bedömdes före
och efter induktionsbehandling och relaterades till utfallet av FC
och CRP. De patienter som svarade på behandlingen följde under
ytterligare 48 veckor. Behandlingsincidens definierad som förkortat dosintervall eller ökad dos av infliximab, eller behov av kirurgi
studerades. Den diagnostiska potentialen mätt som sannolikhetsratio, sensitivitet och specificitet av FC och CRP analyserades genom
gastrokuriren 2 · 2017
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Orangutangen är allvarligt hotad av utrotning. Nära 90 % av antalet orangutanger har
försvunnit de senaste femtio åren. Detta beror till stor del på att regnskogen, deras livsmiljö,
skövlas för att ge plats åt oljepalmsplantager. Världsnaturfonden WWF arbetar för att skydda
regnskogarna och dess invånare, bland annat genom att upprätta nationalparker och skapa
förutsättningar för ett hållbart uttag av naturresurser, till exempel genom FSC-certifiering.

Stöd vårt arbete, bli Orangutangfadder idag! wwf.se/orangutangfadder
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Mjuk, orange och hemlös

ÅRSMÖTE SGF

Kallelse och dagordning till
SGFs årsmöte 2017
Tid: Onsdag 17 maj kl 16.45
Plats: Svenska Mässan, Göteborg
Lokal: F4+F5
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Frågan om stadgeenlig utlysning av
årsmötet
Fastställande av dagordning
Val av mötesordförande och sekreterare
Val av två justeringspersoner
Genomgång av föregående årsmötesprotokoll
Genomgång av verksamhetsberättelse
Rapport från utbildningsutskottet
Rapport från endoskopiutskottet
Rapport från utskottet för luminal
gastroenterologi
Rapport från utskottet för lever- galloch pankreassjukdomar
Kassörens rapport
Revisionsberättelse
Beslut om ansvarsfrihet
Val av ny styrelse
Val av revisorer
Val av valberedning
Övriga frågor
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Boka in
16-17 novem
ber

Dags för ERCP-Möte
Tema Hilusnära strikturer, PSC, utbildning av ERCP-ister bland annat. Föreläsare Urban Arnelo,
Fredrik Svahn, Lars Enochsson med flera. Clarion Hotel Sense Luleå
Anmälan till Pia Krutrök via mail: pia.krutrok@norrbotten.se

Invitation to EAGEN postgraduate course
(joint EAGEN - ESGE pg course)

Management of early neoplastic lesions
in the GI tract Faculty

•
•
•
•
•
•
•

F Badaque Silva, Stockholm
M Bruno, Amsterdam
M Del Chiaro, Stockholm
L Lundell, Stockholm
P Malferteiner, Magdeburg
M Nilsson, Stockholm
M Veith, Bayreuth

Please send your application to:
medinet.holmberg@telia.com latest september 1.
Course fee

100 €
Venue

Karolinska University Hospital, Stockholm.
Welcome

Topics

•
•
•

The accuracy and pitfalls in the assessment of early
lesions
Early neoplastic lesion in the biliary- pancreatic
ductal system
The structure and formats of colorectal screening

Lars Lundell
Professor Karolinska University Hospital
Magnus Nilsson
Ass professor Karolinska University Hospital

September 21-22 ·2017
This EAGEN postgraduate course qualified for UEG support
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ENDOSKOPI FRÅGAN

Endoskopifrågan
79 årig man som läggs in på kirurgkliniken på grund av gulfärgade diaréer, buksmärtor och viktnedgång 13 kg samt försörjningssvårigheter.

K

änd hypertoni, Waranbehandlat
förmaksflimmer. Vid CT torax/buk
ses en kraftigt vidgad pankreasgång
ända fram till caput pankreatis. Bilirubin 50
samt leverpåverkan som tolkas som sekundär
kolangit. ERCP visar följande bild. Vilken
pankreasprocess misstänks att föreligga?

Svar på sidan 80

TIPS YIGAEL FINKEL

Tips till dig som endoskoperar barn
Det har kommit nya riktlinjer för endoskopi på barn upp till 18 år, gemensamma för
ESPGHAN (European Society for Pediatric
Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) och European Society of Gastrointestinal Endoscopy.

D

e omfattar rekommendationer kring indikationer, utförande, förberedelser, samt handläggning av
flertal akuta frågeställningar till exempel
främmande kropp och akuta blödningstillstånd.
Referens

Paediatric Gastrointestinal Endoscopy:
European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition and
European Society of Gastrointestinal Endoscopy Guidelines. Thomson M(1), Tringali
A, Dumonceau JM, Tavares M, Tabbers
MM, Furlano R, Spaander M, Hassan C,
Tzvinikos C, Ijsselstijn H, Viala J, Dall'Oglio L, Benninga M, Orel R, Vandenplas Y,
Keil R, Romano C, Brownstone E, Hlava Š,
Gerner P, Dolak W, Landi R, Huber WD,
Everett S, Vecsei A, Aabakken L, Amil-Dias
J, Zambelli A. J Pediatr Gastroenterol Nutr.
2017 Jan;64(1):133-153.
Yigael Finkel

Stockholm
gastrokuriren 2 · 2017
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SWIBREG EVA NORDIN
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STYRELSEN SGF

SGFs styrelse 2017
Marie Carlson
Ordförande
Sekt. för Gastroenterologi
och Hepatologi. Akademiska
Sjukhuset, 751 85 Uppsala
Tel 018-611 42 49
marie.carlson@akademiska.se

Hans Strid

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

Marjo Kapraali

Fredrik Hjern
Redaktör
Kirurg och urologkliniken
Kolorektalsektionen
Danderyds sjukhus, 182 88
Stockholm, Tel. 08-123 569 36
fredrik.hjern@sll.se

Ghazaleh Mohammadian

Vice ordförande
Medicinkliniken
Södra Älvsborgs sjukhus, Borås
501 82 Borås
hans.strid@vgregion.se

Facklig sekreterare
Gastrocentrum Medicin
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
08-585 800 00
marjo.kapraali@karolinska.se

Ledamot (ordförande SYG)

Björn Lindkvist

Gabriele Wurm
Johansson

Filip Sköldberg

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

Endoskopiansvarig
Endoskopienheten, Gastrokliniken
Skånes universitetssjukhus Malmö
205 02 Malmö
gabriele.wurmjohansson@skane.se

ST- läkare, doktorand
Gastrocentrum, Karolinska
Universitetssjukhuset
141 86 Stockholm
ghazaleh.mohammadiankermani@karolinska.se

Kassör
Institutionen för kirurgiska
vetenskaper, Kolorektalkirurgi
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala
filip.skoldberg@surgsci.uu.se

CATHRINE EVERTS FORSKNINGSSTIFTELSE
UTLYSER ETT FORSKNINGSSTIPENDIUM OM 50.000 SEK

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

För mer information se www.cathrinesstiftelse.se
Skicka din ansökan till info@cathrinesstiftelse.se senast den 31 maj 2017
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SYMPOSIUM KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

Operationen tar bara
en timme.
Hela livet förändras.

Före

Efter

Hjälp oss operera fler barn
med läpp-, käk- och gomspalt.

Ge en gåva på pg 90 02 22-1
www.operationsmile.se
66
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SVERIGES YNGRE GASTROENTEROLOGER
SYGs STYRELSE 2017

Bäste SYG-medlem
Våren är här och med sig tar den ljuset och
nytt liv till naturen. Här uppe i Stockholm
började det med snö på vårdagsjämningen men det har varit en del sol som vi är
tacksamma för.

V

ad gäller SYG så har det varit mindre
soligt. Vi har nu inventerat antal
medlemmar och det är enbart 60
personer kvar på listan från ca 150 yngre
gastroenterologer som vi hade på vår lista.
Många har blivit strukna för att de har varit
specialister mer än 3 år. Andra på grund av
icke-uppdaterade kontaktuppgifter eller att
de inte betalat medlemsavgiften.
Vi kommer nu fortsätta jobba med att försöka göra oss så synliga som möjligt så har
ni några ST-läkare med gastroenterologi som
intresse eller tjänstgöring så informera gärna
om oss och be dem anmäla sig via hemsidan
www.svenskgastroenterologi.se eller skicka
ett mail till info@syg.se
SGFs hemsida inklusive SYGs är också
under ett förbättringsarbete där det ska bli
lättare att få information om kurser och
riktlinjer. Det ska bland annat utvecklas en
mobilvänlig version som vi snart kan ta del
av.
Vad gäller gastroskolan så är det en kurs
på gång nu till våren som kommer handla
om tarmsvikt. I höst kommer den populära

kursen ”Funktionella mag-tarmsjukdomar
och gastrointestinala motilitetsrubbningar”
att arrangeras av Hans Törnblom et al. i
Göteborg. Den går 6-10 november så passa
på att anmäla er redan nu!
Göteborg är i år värd för Gastrodagarna.
Det ska bli spännande 3 dagar. Ni är välkomna till SYGs årsmöte 18 maj och vi har
även som vanligt en fall-presentation där vi
också bjuder på lunch. Vi planerar även en
kväll med SYG 17 maj som vi kommer informera om via mail så att vi kan ses och umgås
mer och dela med oss av våra erfarenheter.
I denna del av Gastrokuriren har jag delat
med mig av ett fall som jag hoppas ni tycker
är spännande. Vi ses i Göteborg!

Ghazaleh Mohammadian
(ordförande)
ST- läkare, doktorand
Gastrocentrum, Karolinska
Universitetssjukhuset
14186 Stockholm
ghazaleh.mohammadiankermani@karolinska.se
Iréne Stenfors
(vice ordförande)
ST-läkare
Gastrokliniken,
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund

	
  

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

Axel Josefsson
(kassör)
ST- läkare, med dr.
Medicinmottagningen,
Blå stråket 5, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset,
413 45 Göteborg
Ernesto von Greiff
(ledamot)
ST-läkare
Medicinkliniken
Västerviks Sjukhus
Östra Kyrkogatan 48
593 81 Västervik
	
  

Ghazaleh Mohammadian

Ordförande i SYG

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

Rofida Ghazvinian
(suppleant)
	
  
ST-Läkare
Sektion Gastroenterologi
Skånes Universitetssjukhus
205 02 Malmö

Arvin Lashgarara
(suppleant)
ST-Läkare
Sektionen för gastroenterologi
Medicinkliniken
Hallands Sjukhus
Halmstad
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Knepfall: Förstorad mjälte
med neurologiska symtom
21-årig kvinna som är väsentligen frisk
förutom knäopererad pga meniskruptur.
Fått diagnos IBS tidigare. Bor med familj
och har en bror med Fragilt X- syndrom.

H

ennes symtom debuterade september 2016 då hon sökte på akutmottagningen pga krampkänslor
i vänster ben och smärta i vänster fot som
blev inåtvriden. På akuten bedömdes patienten av ortoped som gav i smärtstillande syfte
patienten opioider. Flera minuter efter det
upplevde patienten plötslig total blindhet
som pågick i cirka 2 tim. Inga andra neurologiska symtom i samband med det. Synen
kom tillbaka lika plötslig som den hade försvunnit. Under tiden aktiverades strokelarm.
CT-hjärna med angiografi visade inget avvikande och patienten blev utskriven dagen
efter. Hemma 2 dagar efter vaknade pat på
soffan och var blind igen. De åkte igen till
akuten och pat var igen inneliggande i 1 dygn
utan att något patologiskt påvisades, synen
kom tillbaka efter ett par tim igen.
Efter denna episod så har hon mer eller
mindre regelbundna synbortfall i båda
ögonen. Hon kan plötsligt få tillbaka sin
syn och kan pågå från flera timmar till flera
dagar. Även huvudvärk.
Hon blev inlagd på neurologisk dagvårdsavdelning för att utredas. I samband med att
hon vart inlagd på dagvården för utredning
palperades hennes buk där hon har en palpabel resistens som sträcker sig från vänster
arcus ner mot vänster höft. Ingen hepatomegali. CT-buk gjordes visar flera cystiska
förändringar i mjälten där den största mäter
16,5x15x13,5 cm. Förkalkning ses i väggen
kranialt. Attenuering 23 HU. Finns flertal
mindre cystor med attenureing 20-40HU.
Själva mjälten mäter 23 cm i längsaxeln.
Finns även multipla patologiska förstorade
lymfkörtlar para-aortalt och centralt i buken.
Inga patologiska fynd. Levern ordinär.
Frågor

1.
2.
3.

Vad finns för differentialdiagnoser?
Vad vill man veta av patienten?
Kan fyndet ha en koppling till hennes
neurologiska symtom?

Svar: Se sidan 80
68
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FSGSs STYRELSE 2017

Bästa Gastrovänner!
I en period av hårt arbete börjar våren spira. Än är det stora skillnader i vårens framfart i vårt avlånga land. I norr finns fortfarande fina möjligheter för skidåkning och
i Södra Sverige börjar de gröna fingrarna
få börja arbeta efter vintervilan.

F

ör sjuksköterskor inom gastroenterologi väntar under årsmötet ett viktigt
beslut, ska FSGS upplösas och ersättas
av en ny förening för att samla alla sjuksköterskor inom ramen för en förening. I
styrelsen behöver vi medlemmarnas stöd i
denna viktiga framtidsfråga. I samband med
årsmötet den 17 maj sker en omröstning och
din röst är viktig, kom och rösta!
Under Svenska Gastrodagarna vill styrelsen också uppmärksamma årets stipendiater. Grattis Caroline Holst, Elin Nilsson,

Charlotte Blank ,Veranda Vejzovic, Ulrika
Sundqvist och Anna Vikström! Det känns
roligt att få bidra till era utbildnings- utvecklings- och forskningsprojekt. Stort lycka till
med era arbeten vi ser fram emot att få höra
mer om era resultat.

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

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

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

Maria Hjorth

Ledamot

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

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

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

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

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

Mats Granström
(suppleant)
Internmedicin av 83
och gastrodagvården
11883 Södersjukhuset
mats.granstrom@
sodersjukhuset.se
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Årsmöte FSGS

Onsdag 17 maj

Plats: Svenska

kl. 16.30

mässan i Göteb

org · Lokal: F3

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

70

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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Hepatologinätverket, vad har
hänt och vart är vi på väg?
Förutsättningarna för att utveckla omvårdnaden för personer med leversjukdom varierar mellan olika landsting. Som
en del för att minska variationen startades 2015 ett nätverk för hepatologisjuksköterskor. Flera idéer och aktiviteter har
skridit till verket sedan dess.

S

juksköterskor som möter patienter
med leversjukdomar innehar stora
erfarenheter och bidrar på många olika
sätt till att ge en god omvårdnad. Sjuksköterskorna har förvärvat sina kunskaper genom
ett stort intresse av patientgruppen, kliniskt
arbete samt olika medicinska kurser. Behovet av att utveckla omvårdnaden för denna
patientgrupp har identifierats på flera olika
sjukhus och många insatser görs redan idag.
För att inspirera kollegor och underlätta ett
utbyte av erfarenheter mellan sjuksköterskor lades grunden till ett hepatologinätverk
under Leverveckan i Stockholm 2015.
Nätverkets syfte mynnade ut i att skapa en
arena för möten mellan olika sjukhus, dela
erfarenheter av omvårdnad och på så sätt
bidra till en mer jämlik vård för patienter
med leversjukdomar i Sverige. Utöver detta
var målet att översätta och anpassa en amerikansk patientinformation till svenska förhållanden samt att arrangera en utbildningsdag
per år inom hepatologi.
Totalt har idag fyra nätverksträffar arrangerats med olika teman, till exempel hepatisk
encefalopati, sjuksköterskeledd mottagning
vid levercirros samt sjuksköterskeledd mottagning efter levertransplantation. Temat
har kort introducerats och därefter diskuterats mellan deltagarna. Nätverksträffarna
har bidragit till att sprida kunskap, startat
processer på hemsjukhusen och främjat kontakten mellan olika sjukhus. Totalt har ett
80-tal sjuksköterskor visat intresse av att ta
del av nätverkets olika aktiviteter.
Genomförda och planerade aktiviteter

Patientbroschyren för patienter med levercirros färdigställdes hösten 2016 och finns
nu i webbversion på SGF och FSGS hemsida, tillgänglig för nedladdning och utskrift
från: www.swenurse.se/Sektioner-och-Natverk/Foreningen-for-sjukskoterskor-inomGastroenterologi-i-Sverige-FSGS/Om-oss1/
gastrokuriren 2 · 2017

patientinformation-till-patienten-med-levercirros/.
Under hösten 2016 genomfördes den
första utbildningsdagen som en grundutbildning i hepatologi vilken det berättades
om i föregående nummer av Gastrokuriren.
Intresset för utbildningen var stort och det
efterfrågas även djupare utbildning inom
hepatologi. För att tillmötesgå detta arrangerar FSGS i höst två utbildningsdagar, en
grundutbildning i Göteborg samt en avancerad utbildning i Stockholm. Inbjudan sker
via hepatologinätverket samt på FSGS hemsida, så håll utkik!
Två nätverksträffar fortsätter arrangeras
per år, vid Leverveckan i Stockholm samt
Svenska Gastrodagarna. Möjligheten till

detta underlättas både av samarbete med
arrangörer och av industrin som varit tillmötesgående som sponsorer.
Nästa möjlighet att delta på en nätverksträff ges den 18:e maj i samband med Svenska
Gastrodagarna då med temat ”Samarbete
mellan gastroenterologi och beroendevård”
där Mats Granström delger sina erfarenheter
om ett samarbete som etablerats på Södersjukhuset. Information om nätverkets möten
och utbildningar hittas på FSGS hemsida.
Genom att meddela din mailadress till
undertecknad kan du få ta del av de utskick
som görs.
Maria Hjorth

Styrelseledamot
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Pediatrisk leversjukdom
hos unga vuxna
Tack vare framgångsrika behandlingar
och ökad kunskap inom området pediatrisk hepatologi har överlevnaden för
dessa patienter ökat markant de senaste
20 åren. Pediatriska leversjukdomar som
tidigare var en del av barnhepatologernas
område har nu tagit steget till vuxenhepatologin.

D

r Marianne Samyn arbetar som
överläkare och verksamhetsansvarig för King`s College Liver Transition Clinic i London. Under Stockholms
Levervecka gav hon en inspirerande föreläsning om strategier för omhändertagande
av unga patienter med leversjukdom under
överföringsprocessen till vuxenvård.
Överföringen inom sjukvården styrs dels
av det medicinska tillståndet men även av
psykosociala faktorer. Dessa innefattar mognadsgrad, formande av identitet , sexuell
utveckling och beteende och de präglas även
av andra stora livsförändringar i samband
med vuxenblivandet.
Målet med en välplanerad överföringspro-

cess för patienter med speciella medicinska
behov är att öka patienternas förståelse för
sin sjukdom och behandling, att bibehålla
följsamheten och öka möjligheterna till en
välfungerande vardag.
Enligt dr Samyns erfarenhet är det en
utmaning att komma tillrätta med dålig
följsamhet när det gäller att komma på
återbesök, lämna prover, ta mediciner eller
kontakta sjukvården i tid innan man blir
sämre i sin sjukdom. Dessutom drabbas
ca 17,7% av unga patienter med leversjukdom och levertransplanterade av ångest och
depression, vilket är ca 3 gånger fler än hos
normalbefolkningen.
King´s College Liver Service fungerar som
ett regionalt kunskapscentrum i Storbritannien och dr Samyn med sitt team har inspirerat oss på Karolinska till ett nytt arbetssätt
med bl.a sjuksköterskeledda mottagningar
både på vuxen- och barnkliniken.
Sjuksköterskeledda mottagningar har en
speciell roll i teamet på King´s Liver Transition Clinic, och har en rad olika uppgifter.
Bland annat går en betydande del av arbetet
till att jobba preventivt genom att identifiera och kartlägga de psykosociala riskfaktorer eller utvecklingsbetingade faktorer
som påverkar följsamheten hos den unga
patienten. Dessutom jobbar specialistsjuksköterskorna kontinuerligt med att förbereda
patienten och dennes familj för vuxenvården
genom strukturerade , åldersanpassade mottagningar från och med 12-årsåldern. Detta
ökar patienternas kunskaper i egenvård,
främjar positiva patient-vårdgivarrelationer
och gemensamt beslutsfattande i samspel
med patienten.
Dr Samyn betonade att nyckeln till
framgångsrik överföringsverksamhet ligger
i ett välplanerat multidisciplinärt tillvägagångssätt där både barn- och vuxenläkare,
omvårdnadspersonal, transplantationskoordinator, kurator och psykolog samverkar för
att på bästa sätt utforma den individspecifika
vården.

Sista chansen
att delta i
namntävling

I

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

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

7 maj 2017
Hälsningar

SEGP & FSGS

Sirje Laur

Sjuksköterska, Karolinska
universitetssjukhuset, Huddinge
72

gastrokuriren 2 · 2017

Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige

gastrokuriren 2 · 2017

73

IBD NORDIC

Conference

Hotel Hilton Stockholm Slussen I 5 - 6 October 2017
ThE MEETING wIll INCluDE
INTERNATIONAl KEy-NOTE
SPEAKERS, POSTER SESSIONS
AND SEVERAl SATEllITE
SyMPOSIA. ThERE wIll AlSO
bE AN ExhIbITION AREA IN
DIRECT CONNECTION TO
ThE PlENARy hAll.

SCIENTIFIC COMMITTEE 2017:
Tom Øresland, Norway, Jonas Halfvarson, Sweden, Bjørn Moum, Norway, Taina Sipponen, Finland, Susanna
Jäghult, Sweden, Michael Eberhardson, Sweden, Hans Strid, Sweden, Ebbe Langholz, Denmark, Einar Bjørnsson,
Iceland

CONFIRMED SPEAKERS 2017 SO FAR:
Jonas Halfvarson, Sweden, Gert Van Assche, Belgium, Edouard Louis, Belgium, Anthony de Buck Van
Overstraeten, Belgium, Tina Jess, Denmark, Gunnar Hansson, Sweden, Palle Bager, Denmark, Christianne
Buskens, The Netherlands, Arthur Kaser, UK, Andreas Münch, Sweden, Sakari Jokiranta, Finland, Charlotte
Hedin, Sweden and more to come...

MORE INFORMATION AND REGISTRATION, VISIT:

www.ibdnordic.se
74

gastrokuriren 2 · 2017

Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige

Levercirros: Förbättrat
nutritionsomhändertagande
Av de personer som har levercirros är ca
70 % malnutrierade vid inläggning på
sjukhus. Anledningen till malnutritionen
är mångfacetterad och beror på en kombination av otillräckligt matintag, malabsorption och förändrad metabolism.

R

isken för att utveckla kliniska manifestationer såsom encefalopati,
varicerblödning, refraktär ascites,
hepatorenalt syndrom och spontan bakteriell
peritonit är markant ökad hos en malnutrierad person med levercirros. Det har också
visat sig att slutenvårdsbehovet och dödligheten är ökat hos en malnutrierad patient med
levercirros. Personer med levercirros har ofta
svårt att öka upp sitt energiintag på grund av
bl.a. illamående, minskad aptit och svårighet att äta större portioner vid ascites. Traditionen hos oss på Mag-tarmavdelningen i
Malmö har varit att de patienter som haft ett
otillräckligt matintag har erhållit parenteral
nutrition. Däremot rekommenderas enteral
nutrition eftersom den har färre komplikationer och bidrar till att mag-tarmkanalens
funktion bibehålls i större utsträckning. Vår
erfarenhet var också att nutritionen inte fick
så stort utrymme i teamets diskussioner och
att vi hade svårt att hjälpa patienter med
levercirros till ett fullgott näringsintag.
Initiativet till ett förbättringsarbete
rörande nutrition för patienter med levercirros kom både från sektionens ledning,
dietister och från sjuksköterskor verksamma
på avdelningen. En arbetsgrupp bestående av
gastroenterolog, dietist specialiserad inom
gastroenterologi, specialistsjuksköterska och
sjuksköterska sattes ihop och arbetet påbörjades.
Syftet med vårt förbättringsarbete var att
förbättra nutritionsomhändertagandet för
patienter med leversjukdom.
Målet var att öka kunskapen och upprätta
tydliga strukturer kring nutritionsomhändertagandet för patienter med levercirros. Vi
hade också som mål att förstahandsalternativet vid otillräckligt intag skulle bli enteral
nutrition och att alla sjuksköterskor på avdelningen skulle utbildas i att sätta nasogastrisk
nutritionssond. För att kunna avgöra om vårt
nya arbetssätt lett till förbättringar inledde vi
med att göra en mindre kartläggning av nulägastrokuriren 2 · 2017

get. Kartläggningen pågick under två veckor
och gjordes genom journalgranskning. Alla
patienter med levercirros som var inlagda
under mätperioden ingick i kartläggningen.
Vi undersökte vad patienten hade erhållit för
näring under vårdtiden, om vi hade utfört
en bedömning av patientens nutritionsstatus och näringsbehov, om vi hade gjort en
kostregistrering samt om vi hade utvärderat
genomförd kostregistrering (se tabell).
Införda förändringar och genomförda interventioner

För att nå våra mål planerade vi för olika
interventioner och förändringar, dessa var
en kombination av utveckling av riktlinjer, utbildning och samarbete mellan olika
yrkeskategorier. Alla sjuksköterskor på
avdelningen fick utbildning i att anlägga
en nasogastrisk nutritionssond. Efter att
utbildningsinterventionen var avslutad har
sjuksköterskorna på avdelningen fortsatt
att lära upp varandra efter hand. Workshop
hölls med all personal på avdelningen,
workshopen fokuserade på att öka kunskapen kring nutrition hos patienter med levercirros och byggde på en kortare föreläsning
och falldiskussioner.
En lokal riktlinje i form av ett PM upprättades, som beskriver den struktur som vi ska
arbeta utifrån och hur vi ska välja patienter
som ska behandlas med enteral nutrition.
Beslut fattades att samtliga patienter med
levercirros ska kostregistreras under åtminstone de två första vårddygnen. Alla patienters
energi- och proteinbehov ska dokumenteras
i journalen.

Resultat

För att utvärdera vårt förbättringsarbete
utfördes återigen en likadan kartläggning
som i början av arbetet. Trots att det var en
liten mätning kunde vi se att en förbättring
hade skett (v.g. se tabell). Vi är glada att se
att vårt arbete har gett gott resultat. Nutrition har blivit mer naturligt att diskutera på
avdelningen, hela teamet är delaktigt och
vården har blivit mer aktiv när det gäller
nutritionen. Enteral nutrition har blivit en
självklar del i behandlingen av patienter med
levercirros och alla sjuksköterskor känner sig
bekväma med att anlägga nasogastrisk sond.
Kostregistrering utförs hos de flesta patienterna och utvärdering av registreringen utförs
idag i de allra flesta fall. Avdelningens dietist
har fått delegering på att ordinera enteral
nutrition vilket underlättar avdelningsläkarens arbete. Patienterna kommer igång att
äta självständigt tidigare än innan. Detta
tror vi till stor del beror på att vi alla är mer
benägna att aktivt diskutera nutrition med
patienterna och vi sätter in insatser tidigt
i vårdförloppet. En del patienter har haft
kvarstående enteral nutritionsbehandling,
också efter hemkomst, men har kunnat
avveckla denna i ett senare skede. Förbättringsarbetet är formellt sett avslutat men vi
upplever att förbättringarna kvarstår samt
att vårt nutritionsomhändertagande har fortsatt att utvecklas. Vi känner att vårt arbete
har gynnat patienterna vilket gläder oss och
motiverar oss till fortsatt arbete.
Anna Leuhusen

Skånes Universitetssjukhus

Kartläggning och utvärdering av förbättringsarbete
Datum för mätning:

160201–160214

160502–160515

Totalt antal patienter med
levercirros

10

10

Antal kilokaloriregistrerade

3

10

Energibehov angett på

2

5

Proteinbehov angett på

0

1

Riskbedömning undernäring
utfört på

10

10

Antal utvärderade
vårdplaner

0

4
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Hej alla medlemmar!
Det är bara en månad kvar tills det är dags
för Svenska gastrodagarna i Göteborg vilket många av oss ser fram emot, då det är
Sveriges största event inom vårt område.
Det är en fantastisk möjlighet till fortbildning även möjligheter att få tips till förbättringar på sin egen enhet.

P

rogrammet ser mycket lovande ut,
med intressanta föreläsningar inom
många områden. Kvalitet i alla former
är något vi alla är intresserade av och förbättring av olika slag är en konst att genomföra.
Det bjuds dessutom på gastroenterologiskt
smågodis dag två, vilket låter mycket frestande. Levern är ett fantastiskt organ och
den får välförtjänt uppmärksamhet dag tre.
Vårdprogram i olika ämnen och sist men inte
minst posters, ger oss stora möjligheter till
lärdom och idéer. Middagen på torsdagskvällen brukar vara en mycket trevlig tillställning
och kommer säkert att vara så även i år.
I egen ruta här intill finner ni agendan till
årsmötet, som hålls onsdagen den 17 maj kl
16:45 i sal F2.
Eftersom röstning angående en eventuell sammanslagning av de två föreningarna
SEGP och FSGS kommer att ske vid detta
möte, är det av största vikt att så många som
möjligt kommer och ger sin röst. Allas röster
behövs.
Vid en eventuell sammanslagning av de
båda föreningarna kommer en helt ny styrelse att bildas, så det kanske är sista gången
det är jag som skriver den här delen i kuriren.

Är du intresserad av att arbeta med att bygga
upp en delvis ny förening hör då av dig till
Suzanne Lord, suzanne.lord@sll.se
Den inbetalade medlemsavgiften till
SEGP kommer att följa med till den nya
föreningen.
Glädjande för alla er som är intresserade
av och frågat efter ett ERCP-möte, kan jag
berätta att ett möte är planerat till den 16-17
november i Luleå. Annons om mötet finns
någonstans här i detta nummer av Kuriren.
Veronica Fronda som fick Olympus resebidrag 2016 för studiebesök eller liknande, har
skrivit en trevlig rapport från ett studiebesök
på en endoskopisk enhet vid ett sjukhus i
Florida. Denna rapport finns här bredvid
att läsa.
Jag hoppas att få träffa många av er under
Svenska gastrodagarna.

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

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

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

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

Åsa Jirvelius

sekreterare i SEGP

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

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

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

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

10 000 kronor
Sista ansökningsdag 28 april
Kungshusens innovationsstipendie för utveckling av ide´ 10 000 kronor

Se speciell flik på vår hemsida för mer
information och kriterier
Sista ansökningsdag 28 april
Ansökan skickas till

Catarina Lövgren
catarina.lovgren@akademiska

Kriterier och anmälningsblankett: www.segp.nu

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

17 maj · kl 16.45
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Mötet öppnas
Godkännande av kallelsen
Godkännande av dagordning
Val av mötets ordförande
Val av mötets sekreterare
Val av två justeringsmän
Föregående mötesprotokoll
Verksamhetsberättelse
Kassörens rapport
Revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Fråga om medlemsavgiften
Inkomna frågor/skrivelser
ESGENA
Förslag till sammanslagning av föreningarna SEGP och FSGS
16. (Val av ny styrelse)
17. (Val av två revisorer)
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18.
19.
20.
21.

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

( ) punkter som faller bort vid sammanslagning av föreningarna SEGP och
FSGS samt bildande av ny förening.
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Reseberättelse 2016
Jag heter Veronica Fronda och arbetar
som undersköterska på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Jag arbetar
på centraloperation och är omvårdnadsansvarig för den endoskopiska verksamheten.

I

början på oktober så åkte jag till
Florida, USA tillsammans med en
operationssjuksköterska kollega Åsa Appelgren-Svärd och Dr Urban Arnelo. Vi
åkte till Florida University Hospital Health
Shands, Gainesville som ett team för att
titta på deras endoskopiska verksamhet. Vi
blev fantastiskt bra omhändertagna av Dr.
Peter Draganov som är en erfaren och duktig
endoskopist.
Efter som vi har olika professioner så
uppmärksammade vi och såg olika detaljer
som vi sedan har diskuterat oss emellan för
att förbättra vårt arbete runt patienten på
vår arbetsplats. Florida University Hospital Health Shands är i svenska mått ett
stort sjukhus med ca 9000 sjuksköterskor
anställda. Upptagningsområdet är norra Florida samt delar av den angränsande staten
Georgia.
Den endoskopiska enheten har fyra salar
där man utför ca 4000 mer avancerad
endoskopiska ingrepp per år och där patienterna får sedering eller generell anestesi. Man
har även en ”filial nere på stan” där man utför
ca 9000 polikliniska kolo/gastroskopier per
år. Vi fick se gastroskopier, koloskopi, ESD,
POEM och ERCP i ett rasande tempo. Personal på salen bestod, förutom endoskopist
och narkosläkare, av en sjuksköterska och en
”medical technician”, en tekniker som har en
egen utbildning och kan arbeta inom vården
med fokus på medicinteknisk apparatur, salsarbete och assistering. Sjuksköterskan hade
patientansvar, skötte all registrering samt
salsarbete och assistering. De som arbetade
på salen som vi var på hade arbetat tillsammans i flera år och hade ett enastående
teamwork där arbetet flöt på mycket bra. Vi
fick verkligen se vad bra samarbete och lång
erfarenhet betyder för patientsäkerhet och
bra flöde på sal!
Även i Gainesville, Florida var det brist på
sjuksköterskor och det var ett tufft arbetsschema med korta lunchuppehåll och fika
på salen. Teknikerna verkade vara bättre
bemannade och hade lite lugnare arbets78

tempo och hade en otroligt bra stämning i
arbetsgruppen.
Handsprit fanns på sal men det var få som
använde den, man använde gärna samma
handsskar i flera olika moment och många
hade diamantringen kvar på fingret under
handsken.
Det var ett otroligt intressant besök och
vi blev väl omhändertagna. Lite fritid med
shopping, god mat och nationalparkbesök
hann vi med innan orkanen Matthew drog
in över Florida! Vi fick utegångsförbud i ett

dygn så vi blev sittande på hotellrummet när
den värsta orkanen drog förbi.
Jag vill tacka SEGP samt Karolinska Universitetssjukhuset för att jag kunde komma
iväg på denna resa!
Veronica Fronda
gastrokuriren 2 · 2017
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Gastroenterologi i Fokus
Sjukdomar i övre gastrointestinalkanalen
9-11 oktober 2017
Plats: Sånga-Säby konferens, Stockholm/Ekerö
Kursen vänder sig i första hand till nyligen färdiga specialister inom medicinsk
gastroenterologi och kirurgi samt ST-läkare i slutet av sin specialiseringsutbildning.
Anmälan och program finns tillgängligt på SGFs hemsida www.svenskgastroenterologi.se

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

Sponsorer

Svar på Endoskopifrågan sidan 61
Svar: Så kallad ”fishmouth” papill som är fylld med seg slem (mucus) som är patognomisk för huvudgångs-IPMN (intraduk-

tal papillär mucinös neoplasi). Patienten Whipple-opererades och resektionspreparatet visade IPMN med höggradig dysplasi
utan invasiv växt eller spridning.

Svar till knepfall på sidan 38
1.

2.

80

Stora cystor i mjälten som är septerad.
Man ska tänka på Echinococcus cystor.
Malignitet är förståss viktig här med
tanke på förstorade lymfkörtlar i buken.
Anamnesen ska fokusera på länder där
parasiten är endemisk och då ska man
ha vistats långa perioder på landet och
haft nära kontakt med exempelvis får.
Malignitetsanamnes ska tas.

3.

Om echinococcus cystor så kan det
ibland hittas i CNS och därför kan man
tänka sig att hennes symtom kan ha en
koppling. Malignitet kan ge paramaligna fenomen med ospecifika neurologiska bortfall. Det visar sig slutligen
att patienten inte led av echinococcus
och hon har en mjältcysta att hon nu
väntar operation då hon nu börjar få

besvär med buksmärtor. Hon har sedan
tidigare haft besvär med uppblåsthet i
buken efter måltid ochB12 och folatbrist
utan någon orsak. Kanske att detta går
över efter operationen. Vad gäller det
neurologiska så är hon fortsatt under
utredning och har senaste månaden inte
haft några blindhetsattacker.
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