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Kära Gastrovänner!

S

venska Gastrodagarna i Visby har just avslutats och det är med stor glädje jag
konstaterar att det blev en mycket välbesökt kongress med 668 deltagare. Ett
resultat strax under rekordnoteringen från Uppsala förra året. Även antalet
vetenskapliga bidrag hör till toppnoteringarna, och 14 abstracts presenterades
muntligt och övriga som postrar. Jag vill passa på att rikta ett stort tack till den
lokala organisationskommittén för Gastrodagarna i Visby under ledning av Knut
Stokkeland, Visby Lasarett och Hannes Hagström och Ghazaleh Mohammadian,
Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. Programmet höll
hög klass och var även i år utformat med tre parallella spår med god variation på
innehållet. Jag hoppas därför att flertalet av Er hittade många intressanta sektioner
att besöka. Nytt för i år var E-posterkonceptet. Många positiva synpunkter har
framkommit, men även vissa barnsjukdomar. I dagarna har individuell utvärdering
skickats ut till alla deltagare och Era synpunkter är mycket viktiga för planeringen
av kommande Gastrodagar. Svensk Gastroenterologi fortsätter att växa sig starkare
och en viktig pusselbit i denna utveckling är en god vetenskaplig nivå och många
deltagare på våra Svenska Gastrodagar.
SGFs styrelse har under året utarbeta ett modifierat förslag till ny styrelsesammansättning och nytt arbetssätt inom styrelsen som lagts fram till medlemmarna.
Vid årsmötet i Visby fick styrelsens förslag bifall från årsmötet och även nödvändiga justeringar av stadgarna kunde klubbas. Ändringen innebär i korthet
att under SGFs styrelse kommer fyra arbetsutskott att lyda: endoskopiutskottet,
utskottet för luminal gastroenterologi (nytt), utskottet för lever-, gall- och pankreassjukdomar (nytt) och utbildningsutskottet (som leds av facklig sekreterare).
Ordförande i varje utskott ingår i SGFs styrelse. Varje utskott kommer att bestå av
6-8 ledamöter och vid tillsättning skall kompetens/specialitet, genusperspektiv och
geografisk fördelning beaktas. En representant från SYG skall ingå i varje utskott.
Från och med nästa årsmöte kommer styrelsen att utökas med en person som blir
ansvarig för luminal gastroenterologi. Under kommande arbetsår kommer vice
ordförande Hans Strid och vara tf ordförande i arbetsutskottet för luminal gastroenterologi för att detta utskott skall komma igång med sina uppgifter. Styrelsen
återkommer under hösten med en närmare presentation av den nya strukturen
och fördelning av arbetsuppgifter. Årsmötets beslut är mycket glädjande och
SGF kommer att stå väl rustat för kommande arbetsuppgifter och utmaningar.
Jag vill rikta ett stort tack till avgående kassör Jonas Bengtsson, redaktör Ulrik
Lindforss och ledamot Valeria Castro (ordförande i SYG) för era mycket värdefulla
insatser för SGF. Avslutningsvis vill jag välkomna Filip Sköldberg som ny kassör,
Fredrik Hjern som ny redaktör och Ghazaleh Mohammadian som ledamot (ny
ordförande i SYG) i styrelsen. Vår nya styrelse har alla förutsättningar att bli ett
bra team, redo att ta tag i nya utmaningar och fullfölja påbörjade projekt.
Jag önskar Er alla en skön och avkopplande sommar!
Marie Carlson
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Gastrodagarna i Visby 2016
Det blev - som programkommittén hoppats - soliga dagar i Visby när Svensk Gastroenterologisk Förenings största årliga vetenskapliga kongress genomfördes där.
Som vanligt arrangerades programmet i
samarbete med Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige
(FSGS) och Svensk Förening för Endoskopi och Gastroenterologi Personal (SEGP).
Det tre dagar långa programmet genomfördes under tre parallella sessioner – förutom de tre hedersföreläsningarna som
hölls gemensamt för alla.

S

GFs ordförande Marie Carlson uttryckte i sitt välkomstanförande sin
glädje över att så många hade hittat till
Gotland och Visby för att närvara på Wisby
Strand Congress & Event – drygt 600 personer. Hon påpekade även att det behövs
flera personer för skapa en så stor kongress
som Gastrodagarna. Marie tackade därför
MCI som arrangerat allt det praktiska, och
huvudsponsorerna Abbvie, Shire och Takeda
samt alla övriga sponsorer.
En allt vanligare sjukdom

Direkt efteråt var det dags för den första
hedersföreläsningen – till minnet av Ulrika
Broomé. Moderator Stergios Kechagias
introducerade Prof Christopher Day från
England som talade under rubriken NAFLD
– bright liver, dark future?
NAFLD står uttytt för non-alcoholic fatty
liver disease, fettlever på svenska.
– Fettlever håller på att bli en allt vanligare sjukdom. Prevalensen är högst i Asien,
med Nord-Amerika på andra och Europa på
tredje plats, sa Prof Day.
Fettlever kan utvecklas till non-alcoholic steatohepatitis (NASH) och därefter till
cirrhos.
– NASH är den näst vanligaste orsaken till
att en patient väntar på en levertransplantation i USA idag, underströk han.
Prof Day visade också att fettlever är den
vanligaste orsaken till hepatocellulär cancer
(HCC) i nordöstra Storbritannien – samt att
fenomenet ökar kraftigt i resten av världen.
Data från USA visar en 9-procentig årlig
ökning av fettlever-HCC mellan år 2004
och 2009. Det är dock bara ett litet antal
patienter med fettlever som utvecklar sjukdomen vidare.
– En svensk studie följde patienter med
gastrokuriren 3 · 2016

fettlever mer än 30 år, och fann att NASH
inte påverkade mortaliteten. Samma studie
fann dock att cirrhos gjorde det, fortsatte
Prof Day.
Statiner skyddar

Med hjälp av en komplicerad schematisk
bild över patogenesen, redogjorde han för
hur levern reagerar när individens BMI ökar.
Prof Day kallade fenomenet för ”fett-toxicitet” – mikrobiotan aktiverar inflammatoriska
celler i levern, cytokiner hittar ut ur fettet
och aktiverar hormoner som i sin tur leder
till cirrhos.
– NASH och fibros förändrar mikrobiotans bakteriella innehåll – den första studien
som visar detta publicerades denna månad
i GUT!
Terapier som riktar sig mot fetma och
metaboliskt syndrom, och som har potentiell effekt på levern inkluderar livsstilsförändringar, överviktskirurgi, insulinkänsliga
GLP1-agonister samt lipidsänkande läkemedel.
– Det har dessutom kommit resultat som
pekar mot att koffein (kaffe) har effekt.
När det gäller överviktskirurgi, så är det
i dagsläget inte rekommenderat som första
behandling för NASH, men NASH utgör
inte heller ett hinder för att genomföra operationen.
– Statiner är definitivt säkert att använda

Christopher Day och Stergios Kechagias

för patienter med fettlever, och man bör
därför ha en låg tröskel för att sätta in dessa.
En studie från förra året visade att statiner
kan vara skyddande för alla stadier av fettlever, och en studie från 2013 att de också kan
sänka risken för HCC.
Obeticholic syra effektivt men ger lipidproblem

Prof Day berättade också att det finns ett
stort intresse från industrins sida att hitta
läkemedel som förebygger/botar NASH.
Två studier har visat att vitamin E kan vara
effektivt för vissa patienter. Men han tillade
en varning:
– Vitamin E ökar mortaliteten vid hög
dos, ökar risken för stroke samt för prostatacancer! Därför behöver man noga selektera
3
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patienter för behandling med vitamin E.
Obeticholsyra mot NASH testades i
FLINT-studien, som publicerades i Lancet
2014. Det var en multicenter, dubbelblindad, randomiserad studie på patienter med
icke-cirrotisk NASH. Dessa randomiserades
till 25 mg obeticholsyra eller placebo under
72 veckor.
– Studien stoppades av etiska skäl – data
visade att patienterna i den aktiva armen fick
kraftiga förbättringar. Men lipidproblematiken förändrades till det sämre, så det slog
fel. Nu försöker man igen – den här gången
i en kombination med statiner, summerade
Prof Day.
Biomarkör i serum vid IBD

Marie Carlson och Per Stål var moderatorer
för en session med fria föredrag. Sessionen
inleddes av Daniel Bergemalm, Örebro. Han
presenterade en studie vars syfte var att identifiera diagnostiska markörer i serum som
skiljer patienter med Crohns sjukdom och
ulcerös kolit från friska.
Bakgrunden är att det idag saknas specifika
markörer för IBD. I klinisk praxis analyseras
blodmarkörer – som t.ex. CRP.
– IBD-specifika markörer i blodprov
skulle kunna förenkla diagnostik och möjligen minska behovet av t.ex. endoskopi,
förklarade Daniel.
Han kunde berätta att de varit framgångsrika, och lyckats identifiera biomarkörer för
IBD i serum.
– En av dessa markörer – FGF-19 – har
även visat sig kunna skilja patienter med
Crohns sjukdom från patienter med ulcerös
kolit.
I sin konklusion påpekade Daniel att
vidare studier krävs för att jämföra dessa nya
markörer mot befintliga i blod.

sker, så sjunker denna risk med 20 % inom
nästkommande tre månader berättade Karin.
Så svaret på frågan bakom studien var ja
– regelbunden mätning av FC ger en ökad
möjlighet att förutspå skov vid IBD.
Rollen för IL-37 vid mikroskopisk kolit

Sezin Günaltay, Örebro, talade om mikroskopisk kolit (MC). Hon presenterade en
studie där man sökt förstå rollen för den
anti-inflammatoriska cytokinen IL-37 för
produktionen av kemokiner.
– Våra resultat visar att även en liten
minskning av förmågan för epitelceller i
kolon att producera IL-37 leder till en förändring i uttrycket av kemokiner, framför
allt till en ökning av produktionen av flera
kemokiner, sa Sezin.
– Därför kan – potentiellt – ett minskat
uttryck av IL-37 av epitelceller i kolon vara
en viktig faktor för att öka rekryteringen
av immunceller och därpå utvecklandet av
inflammation – såsom mikroskopisk kolit,
var hennes summering.

Förutspå skov

Svenska registerdata om vedolizumab

Nästa studie handlade också om IBD. Karin
Amcoff, Örebro/Uppsala, presenterade en
studie vars syfte var att undersöka om regelbunden mätning av fekalt kalprotektin kan
användas för att förutspå risken för skov i
IBD.
Fekalt kalprotektin (FC) är en biomarkör
för GI-inflammation, och korrelerar med
endoskopiskt verifierad aktivitet. Det är stabilt i feces upp till sju dagar.
Patienter som var 18 år eller äldre med
IBD, och som befann sig i klinisk remission, fick lämna ett avföringsprov var tredje
månad till skov, eller maximalt under två år.
– Vi fann att ett fördubblat FC-värde var
associerat med en dubbelt så hög risk för
skov inom tre månader. Men om inget skov

Carl Eriksson, Örebro, hade använt sig
av Swedish Inflammatory Bowel Disease
Registry – SWIBREG – för att följa de
patienter som behandlats med läkemedlet
vedolizumab under det första året som preparatet var godkänt i Sverige. Målsättningen
var att undersöka hur många som fortsätter
behandlingen efter ett år, samt om den kliniska och biokemiska aktiviteten förändras
under behandlingen.
Totalt identifierade man 255 patienter. 10
av dessa hade en oklar diagnos, och exkluderades. Av de som återstod hade 146 Crohns
sjukdom (CD) och 92 ulcerös kolit (UC),
samt 7 med IBD unknown. (IBD-U).
Carl underströk i sin sammanfattning att
dessa patienter utgör en mycket behandlings-

4
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refraktär grupp.
– Vår preliminära analys talar för att
majoriteten av patienter fortsätter med vedolizumab efter ett år, och för en klinisk och
biokemisk effekt i nivå med tidigare prövningar, konstaterade han.
Största studien på mykofenolatmofetil
vid autoimmun hepatit

Av de patienter som drabbas av autoimmun
hepatit (AIH), så är det upp till 20 % som
inte tål, alternativt inte svarar, på standardbehandling som utgörs av kortikosteroid och
azatioprin. Därför har många olika ”andra
linjens” immunhämmande behandlingar
provats. Mykofenolatmofetil (MMF) och
tacrolimus har kommit att bli de som föredras. Det finns många små studier och fallserier, men inga studier som jämfört MMF
med tacrolimus.
Detta berättade Staffan Wahlin, Stockholm, som presenterade en multicenterstudie där man samlat ett stort antal fall som
behandlats med dessa preparat, utvärderat
och jämfört effekt, säkerhet och långtidsresultat.
– Vi fann sammanlagt 154 utvärderingsbara patienter – vilket innebär att det är den
största studien av MMF och tacrolimus för
gastrokuriren 3 · 2016
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AIH någonsin, och den första studien som
jämfört de båda läkemedlen, förklarade Staffan.
Patienterna hade stratifierats i tre grupper
efter hur de svarat på standardbehandlingen.
Grupp 1 hade haft komplett biokemisk
respons, men bytt terapi pga. intolerans.
Grupp 2 hade haft partiell biokemisk
respons, och grupp 3 bestod av non-respons.
– Grupp 1 svarade bra på MMF och tacrolimus och dessa är likvärdiga i denna grupp.
För grupp 2 och 3 visade sig tacrolimus vara
en mer effektiv behandling. Non-respons
var vanligare för MMF än för tacrolimus,
fortsatte Staffan.
Båda preparaten var generellt väl tolererade, men biverkningar som motiverade
utsättning eller byte låg på 7 % för MMF,
medan motsvarande siffra för tacrolimus var
12 %.
– Vi såg ingen skillnad i långtidsöverlevnad mellan de båda behandlingarna. Vi anser

dock att fler och bättre behandlingar behövs,
summerade Staffan.
Kvantifiering av leversteatos

En diagnostisk utvärdering där man jämfört
protonmagnetresonansspektroskopi – även
kallat 1H- MRS - med histologiska metoder
för kvantifiering av leversteatos, presenterades av Patrik Nasr, Linköping. Med 1H-MRS
kan leverns innehåll av triglycerider mätas
icke-invasivt.
I studien genomgick samtliga 94 deltagande patienter först undersökning med
1H-MRS direkt följd av leverbiopsi. Kvantitativ mätning av fett i biopsierna utfördes genom att med hjälp av stereologisk
punkträkning (SPC) mäta andelen av ytan
som innehöll fettvävnader.
Slutsatsen Patrik rapporterade var att båda
metoderna, 1H-MRS (protonmagnetresonansspektroskopi) och SPC, uppvisade en
mycket hög korrelation vid kvantifiering av
leversteatos.
– Många patienter kan ha histologisk
leversteatos – trots triglyceridinnehåll på 5
% eller lägre. Gränsvärdet för diagnostisering
av leversteatos mätt med 1H-MRS bör därför
sänkas, sa Patrik.
Hepatit och graviditet

Karin Amcoff

Knut Stokkeland, Visby, presenterade en
svensk kohortstudie över förlossningsutfall
hos mer än 5 000 kvinnor med virushepatit
– hepatit B (HBV) och hepatit C (HCV).
Man hade undersökt graviditeter mellan åren
1997 och 2011, och via Medicinska Födelseregistret länkat till Patientregistret undersökt

Andreas Münch, Joerg D. Schulzke och moderatorerna Sezin Günaltay och Johan Vessby.
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karaktäristika och utfall för varje förlossning.
– Totalt handlar det om 3 077 förlossningar för kvinnor med HBV och om 2 150
förlossningar för kvinnor med HCV, berättade Knut.
Det man funnit är att HBV utgör en riskfaktor – för förtidsbörd.
– God mödra- och förlossningsvård är
sannolikt av vikt för dessa patienter, kommenterade Knut.
För HCV fann man att sjukdomen är
associerad med en lägre risk för preeklampsi,
men även att HCV utgör en riskfaktor för
negativa förlossningsutfall – förtidsbörd och
sen neonatal död.
Knut avslutade med att påpeka att det
förefaller vara så att kvinnor med HCV i
högre utsträckning använder alkohol och
tobak även under graviditeten.
Effektiv behandling för mikroskopisk kolit

Forum GIMIICum hade även detta år ett
symposium på Gastrodagarna. Det ägnades
åt mikroskopisk kolit (MC).
Andreas Münch, Linköping, inledde med
att berätta att sjukdomen nu är klassad som
IBD – och att incidensen i världen är dubbelt så hög, jämfört med Crohns sjukdom
och ulcerös kolit. MC delas vanligen in i
två undergrupper – kollagen kolit och lymfocytär kolit, men Andreas berättade att det
även finns vad man kallar inkomplett MC.
Sjukdomen kännetecknas av att patienten
har kronisk, mestadels vattnig men inte
blodig, diarré.
– Patienternas livskvalitet påverkas mycket
starkt av dessa diarréer, påpekade Andreas.
Kvinnor drabbas betydligt oftare än män,
och många patienter upplever också magsmärtor. MC påvisas med histologi, där tydliga förändringar kan ses. Andreas berättade
också att om stomi anläggs så upphör vanligtvis diarréerna, men då man lägger ner
stomin, kommer symptomen tillbaka igen
i flertalet fall.
Detta talar för att det är något i fekalströmmen som orsakar sjukdomen.
Den evidensbaserade behandling av MC
utgörs av budesonid.
– Budesonid har en responsrate på 80 %!
Inte någon annan stans i gastroenterologin
har vi något som ger en så hög utdelning i
form av medicinsk behandling. Dessutom så
får patienten en förbättring redan efter två
dagar – och går i remission efter fyra.
Däremot så vet man fortfarande inte varför
patienterna får vattnig diarré – och varför
just budesonid fungerar så väl för denna
patientgrupp, fortsatte Andreas.
5
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Tight junctions förändras vid MC

Därmed lämnade Andreas över till Prof Joerg
D. Schulzke, Tyskland, som talade om forskning på MC.
– Absorptionen av natrium är hämmad vid
MC – det är ett resultat av störd absorption
av elektroneutral natriumklorid och ENaCfunktion (ENaC = electrogenic sodium
channel), sa Prof Schulzke.
Detta beror på cytokiner som TFNalfa, IFN-gamma och IL-15. Dessa reglerar
mikroRNA och subcellulär distribution av
tranportörer. Glukokortikoider kan inducera
natriumabsorption via ENaC och TNF-alfa
– och korta fettkedjor intensifierar processen, förklarade han vidare.
Prof Schulzke avslutade med att beskriva
”tight junctions” – täta fogar mellan enterocyter – som förändras vid MC
– Tight junctions i kolon förändras, vilket
bidrar till diarré. Subepiteliala kollagena
band bildas, och dessa utgör diffusionsbarriärer – som leder till malabsorption av
natrium, summerade han.
Viktnedgång ger flera positiva effekter
vid NAFLD

Övervikt och dess konsekvenser för mag-tarmkanalen var tema för en av sessionerna.
Hannes Hagström och Ulrik Lindforss,
båda från Stockholm, var moderatorer och
Hannes inledde med en föreläsning om
NAFLD (fettlever).
Det är en kronisk sjukdom som blir allt
vanligare.
– Prevalensen för fettlever följer prevalensen för fetma väl, sa Hannes.
Fettlever leder till ökad risk för cirrhos och
hjärt-kärlsjukdom. Det finns ingen farmakologisk behandling tillgänglig ännu, utan det
är livsstilsmodifikationer som rekommenderas, fortsatte han.
Hannes visade också siffror på hur alkoholkonsumtionen ökat i Sverige åren 1996
- 2012. Det finns olika uppfattningar hur
fettlever påverkas av alkohol.
– Det som talar emot är att alaninaminotransferas (ALAT) höjs om man både
har övervikt och dricker alkohol, samt att
berusningsdrickande ökar risk för progress
av fibros, sa Hannes.
Men han visade också studier som visat att
alkoholkonsumtion kan vara skyddande mot
fettlever och att vindrickande är associerat
med lägre ALAT. En studie från 2012 visade
att moderat alkoholkonsumtion vid fettlever
är associerat med lägre odds för NASH.
– En svensk, prospektiv multi-centerstudie
– Fettlever i Sverige (FLiS) – visade att alkohol i låg omfattning var associerat med lägre
6

fibrosgrad vid fettlever. Den visade också
att en hög konsumtion är riskfyllt. Det är
inte studerat om detta gäller patienter med
signifikant fibros – dessa bör avstå helt från
alkohol.
Observationsstudier tyder på att fruktos
ökar risken för fettlever och fibros. Det går
dock inte att utesluta att detta enbart är en
effekt av mer kalorier – det behövs därför
större randomiserade studier hos patienter
med fettlever.
– Patienter med fettlever bör undvika
sötade drycker, konstaterade Hannes.
Han avslutade med att understryka att
viktnedgång ger flera positiva effekter – bl.a.
lägre ALAT.
– Viktnedgång är alltså bra även för fettlever, men det har visat sig svårt att upprätthålla. I en färsk amerikansk studie som
utförts på segrarna i TV-programmet ”Biggest loser”, så visade det sig att alla gick upp
i vikt igen efteråt.
Fetma ökar risken för cancer

Bethany van Guelpen, Umeå, talade om
övervikt och GI-cancer. Hon inledde med
att presentera en färsk studie som visar att
övervikt står för cirka 3 – 7 % av all cancer i
Europa, Nordamerika och Australien.
– Adenocarcinom i esofagus och cardiacancer är de cancerformer som ökar dramatiskt med en västerländsk livsstil, sa Bethany.
Den mest validerade GI-cancern är kolorektalcancer, och där har man visat att fetma
ökar risken för att bli drabbad. Bariatrisk
kirurgi har visat sig bra för obesitas-relaterad
cancer, och enligt Bethany verkar resultaten
lovande även för GI-cancer.

– Efter att avstå från att röka, så är att hålla
sig på en hälsosam viktnivå det viktigaste
man kan göra för att förebygga cancer. Övervikt och fetma ökar risken för kolorektal
cancer, men även för cancer i esofagus, lever,
njure, magsäcken, prostata, gallgångarna,
pankreas och livmodern, avslutade hon.
Ellen Segerhag, Stockholm, talade om
livsstilsmottagning.
– Socialstyrelsens definition på levnadsvana är ”specifika beteenden i vardagliga
aktiviteter som individen själv kan påverka”,
konstaterade hon.
Ellen berättade hur de arbetar på livsstilsmottagningen där hon är verksam.
– Idag rör vi oss 4,2 mil mindre i veckan,
jämfört med några decennier sedan. Minskningen motsvarar alltså ett maratonlopp i
veckan, underströk hon.
World Cancer Research Fund har slagit
fast att upp till 30 % av cancerfall skulle
kunna förebyggas med bra mat, fysisk aktivitet och normal vikt.
– Enligt Folkhälsomyndigheten är det
just ohälsosamma levnadsvanor som är den
största anledningen till att 47 % av männen
och 35 % av kvinnorna har övervikt eller
fetma i Sverige!
Slemhinnans endoskopiska utseende

En därpå följande session hade rubriken
Från tarminflammation till cancer. Michael
Eberhardson och Francesca Bresso, båda från
Stockholm, var moderatorer. Sessionen lockade långt fler än vad som fick plats i salen,
så det blev fullständigt fullsatt med mängder
av åhörare som stod längs väggarna och satt
på golvet.
gastrokuriren 3 · 2016
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Först ut av de tre föredragshållarna var
Edgar Jaramillo, Stockholm. Han talade
om inflammation och neoplasier vid IBD.
Edgar började med att beskriva hur kärlsystemet i slemhinnan ser ut i en normal
kolon. Med hjälp av endoskopiska bilder
visade han strukturen på kärlen. Han fortsatte sedan med bilder på IBD i remission.
– Det här är en välbehandlad patient, som
har låg risk för att utveckla cancer, sa han.
Edgar underströk att det är svårt att
undersöka slemhinnan vid IBD – strukturen på kärlen bryts upp och risken för cancer
ökar, konstaterade han och visade bilder på
krypt-abcesser.
– Med våra moderna mediciner ser vi att
slemhinnan läker – dock inte fullt ut, utan
det blir mer oregelbundet.
Bilder på ulcerös kolit-associerad adenocarcinom illustrerade hur påverkad slemhinnan blir, och han demonstrerade skillnad
i mönstret och hur hyperplastiska polyper
bildas.
– Enligt en studie är villösa strukturer vanligast runt cancrar. Sågtandade strukturer är
näst vanligast. Men man måste komma ihåg
att dysplasier kan sitta djupare, så vi inte kan
se dem, fortsatte Edgar.
Han avslutade med en ”tankeställare”:
– I beslutet om fortsatt medicinsk behandling hos IBD-patienter, bör man ta hänsyn
till slemhinnans endoskopiska utseende med
avsikt att bevara kärl- och körtelarkitekturen
– och inte bara förlita sig på statistik!
Två typer av IBD-relaterade dysplasier

Dysplasi vid IBD – när blir det cancer? Frågan
utgjorde rubriken för Esther Lörincs, Lund,
föredrag.
– Den rådande paradigmen för cancerutveckling vid IBD är att inflammation leder
till ackumulering av DNA-skador och en
ökad cellomsättning. Detta leder till dysplasi, som sedan leder till cancer, inledde
Esther. Hon fortsatte med två definitioner.
Intraepitelial neoplasi är en icke invasiv,
morfologiskt igenkännbar potentiellt precancerös epitelial förändring. Med invasiv
eptelial tumör avses okontrollerbart prolifererande epitelceller, vilka skaffat sig förmågan
att bryta sig igenom basalmembranet och
överleva i omgivande stroma.
Det finns två typer av IBD-relaterade dysplasier: Flat dysplasi och upphöjd dysplasi.
Att bestämma vilken det är man har att göra
med, är ett helt endoskopiskt avgörande. För
en upphöjd, ska man sedan avgöra om den
är adenomlik – och därmed resekabel – eller
icke adenomlik (och därmed icke resekabel).
8

Edgar Jaramillo, Erik Hertervig, Esther Lörincs och Francesca Bresso.

– Detta är inte något som patologen avgör,
utan endoskopisten, underströk Esther.
Om den bedömts som adenomlik – och
därmed resecerats – så är det patologens uppgift att sedan avgöra om det är ett sporadiskt
adenom eller om det är en adenomlik polypoid dysplastisk lesion (s.k. DALM).
Konferera med läkare, patolog och endoskopist

– DALM och adenom kan inte åtskiljas
enbart på morfologiska grunder! Vi patologer kan inte leverera en sanning – endast
en sannolikhet. Det måste grunda sig på en
klinisk bedömning med anamnes, hävdade
Esther.
Adekvat behandling, om ingen flat dysplasi identifierats nära eller på avstånd från
polypen, är polypektomi och fortsatt surveillance. Patientens familjehistoria för cancer är
också mycket viktig.
Riskfaktorer för IBD-relaterad koloncancer är tidig IBD-debut, duration, utbredning
och grad av IBD-aktivitet samt primär skleroserande kolangit (PSC) samt förekomst
av striktur.
– Det bästa skyddet för dessa patienter att
utveckla cancer har många i studier visats
vara tiopurin (azatioprin eller imurel).
Efter att ha presenterat ett patientfall,
avslutade Esther med att slå ett slag för kliniska konferenser.
– Där läkare, patolog och endoskopist
deltar. Det är mycket viktigt!
Följ riktlinjerna!

Erik Hertervig, Lund, talade om surveillance
vid IBD – hur upptäcker vi cancer i tid?
– Mitt första budskap är att för att göra det
ska man följa riktlinjerna för surveillance,
sa han.
En holländsk studie som följt 1273 IBD-patienter mellan åren 2000 – 2014 hade funnit
17 cancrar. I 12 av dessa fall hade man inte
följt riktlinjerna, påpekade han.
Är mortaliteten i kolorektalcancer reduce-

rad till följd av surveillance? Erik berättade
att det inte finns några randomiserade studier
på det, eftersom sådana är omöjliga – både
etiskt och logistiskt. Men en studie från det
holländska patologiregistret visade att 5-års
överlevnad för patienter med IBD-associerad
kolorektalcancer var 96 % för dem som haft
koloskopisk övervakning, medan den var 74
% för dem som inte haft det.
– Det finns alltså evidens på att vi gör
nytta med surveillance, konstaterade Erik.
Han pekade på samma riskfaktorer som
Esther beskrivit, och underströk att inflammation är en riskfaktor i sig.
– Pågående makroskopisk inflammation
måste följas – även mikroskopiskt.
Kromoendoskopi är bättre än konventionell ”white light” endoskopi när det gäller
att upptäcka cancer, påpekade Erik.
I sin sammanfattning över hur vi ska upptäcka cancer i tid, tryckte även Erik på vikten
av ett bra, intradisciplinärt samarbete där en
bra patolog ingår. Han återupprepade vikten
av följsamhet till riktlinjer.
– Det handlar då även om optimal laxering
och att man om möjligt behandlar inflammation.
Rätt användning av resurser innebär att
man ska undersöka riskgrupper, samt att man
vid undersökningen använder sig av kromoendoskopi och tar biopsier, var Eriks sista råd.
gastrokuriren 3 · 2016
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Ny teknik för undersökning av esofagus

Årets hedersföreläsning till minne av Bengt
Ihre gavs av Prof Mark Fox från Schweiz.
Björn Lindkvist var moderator.
Prof Fox har genom sitt arbete i High
Resolution Manometry Group tagit fram
den s.k. Chicagoklassifikationen, vilken
klassificerar motalitetsstörningar i esofagus
baserat på fynd vid högupplösande esofagusmanometri. Ämnet för hans föreläsning
var hur denna moderna klassifikation hjälper
oss att behandla patienter bättre.
Inledningsvis slog Prof Fox fast att en
majoritet av patienter med övre GI-symptom
uppvisar en normal endoskopi och imaging.
– Bilder visualiserar den tomma, fastande
magen vid vila. Skulle ni undersöka ett hjärta
enbart när det vilar, och vid ett enda ögonblick i tiden? Nej, vi behöver ett test för esofagus när den arbetar, sa han.
Målen för en fysiologisk undersökning
är flera: Man vill förstå de underliggande
mekanismerna för sjukdomen, ställa en
meningsfull diagnos som förklarar funktionsrubbning och symptom, guidar rationell behandling och förbättrar patientens
livskvalitet.
– Det har kommit ny teknologi som hjälper oss att åstadkomma just detta, fortsatte
Prof Fox.
Ger bättre beslutsunderlag

Högupplöst manometri (HRM) förbättrar
diagnostiken, jämfört med konventionell
manometri. Chicagoklassifikationerna version 3.0 har inneburit en förbättrad diagnostisk specificitet och klinisk användbarhet,
jämfört med de tidigare versionerna. Prof
Fox demonstrerade med bilder hur HRM
fungerar, och hur man på displayen de facto
ser vad som händer – och inte enbart behöver
förlita sig på kurvor i ett diagram.
– Med hjälp av HRM och de nya klassifikationerna kan vi – med klinisk relevans
– identifiera motilitetsrubbningar i esofagus.
Om man lägger till en ”testmåltid” vid
undersökningen, ökas det diagnostiska
värdet för HRM, och man kan på så sätt
identifiera orsakerna till patientens symptom. Det finns idag allt starkare evidens för
att HRM skapar förutsättningar för ett rationellt, personligt och kliniskt handläggande.
– Vi får ett bättre beslutsunderlag för om
patienten ska gå vidare med fler tester, eller
dilateras, sättas in på medicinering, alternativt hänvisas till kirurgi, summerade Prof
Fox.

ERCP med teleguidance. Det var HansIvar Påhlsson på Visby sjukhus som utförde
ERCP:n, och den sändes direkt till stora
salen i kongressanläggningen och kunde
följas i realtid av alla åskådare.
Urban Arnelo, Stockholm, inledde med
att berätta om teleguidance. Han visade på
den stora skillnad som finns mellan olika
sjukhus när det gäller utförda ERCP:er. Problemet med de som inte gör så många, är att
upprätthålla kompetensen.
– Gör man fem ERCP på ett år, blir man
inte lika flink som andra. Gör man något
mycket, blir man också bra, sa Urban.
Han fortsatte med att förklara att en idé
hade fötts hos honom cirka år 2002.
– Tänk om jag kunde se vad den som
ringer och ber om hjälp kan se…men tekniken för det fanns inte då.
Men tekniken som möjliggjorde detta
kom, och år 2010 startades ett projekt med
teleguidance i samarbete med Visby sjukhus.
Erfarenheterna har resulterat i en artikel som
publicerades i Endoscopy 2013.
När proceduren utförs i Visby, sitter Urban
eller någon annan på distans och är direkt
uppkopplade till operationssalen. Det man
ser på skärmarna i Visby, ser de samtidigt på
sina skärmar, och operatören och teleguiden
står i direkt röstförbindelse med varandra.
– Avsikten med teleguidance är att det ska
vara en hjälp för att säkerställa hög kvalitet
på ERCP i center som har låg volym. Det
bidrar även till att patienterna får en mer
likvärdig utvärdering och behandling, förklarade Urban.

Assistans på distans för ERCP

Stenen togs bort

Under Gastrodagarna genomfördes en live-

Därmed startade själva proceduren. Hans-

10

Ivar presenterade patienten, en 87-årig man
som haft hjärtinfarkt och har diabetes. Han
har en cholangit som innehåller sten. Patienten har tidigare fått en stent, och ville nu bli
av med både stenten och stenen.
Urban stod på scenen, och bakom honom
projicerades de bildskärmar som Hans-Ivar
hade framför sig. Fredrik Swahn, Lund, gick
runt i publiken med en mikrofon så även de
kunde ställa frågor och ge kommentarer till
Hans-Ivar. Urban gav Hans-Ivar en mängd
praktiska tips under proceduren.
Stenen visade sig vara ganska stor, cirka
15 mm. Det blev diskussion om man skulle
använda ballong eller korg, och det utvecklade sig till att bli en kamp mot klockan
huruvida Hans-Ivar skulle få ut stenen under
den tid som sessionen varade.
Tiden hann rinna ut innan det hela var
löst, och Hans-Ivar sa att åskådarna får läsa
i Gastrokuriren sedan för att få reda på hur
det gick. Så här följer Hans-Ivars korta och
koncisa meddelande som nådde oss under
eftermiddagen:
”Stenen borta, ingen blödning”.
Endoskopi vid obskyr gastrointestinal
blödning

Tredje och sista hedersföreläsningen var den
till minne av Lennart Welin, och gavs av Prof
Andrea May, Tyskland. Moderator var Gabriele Wurm-Johansson, Lund.
Prof Mays föredrag handlade om endoskopisk diagnos och behandling av obskyr
gastrointestinal blödning. Hon började
med att tala om vikten av att selektera rätt
patienter för detta – samt om vikten av att
välja rätt utrustning.
– Vi kan använda kapselendoskopi, devigastrokuriren 3 · 2016
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Andrea May och Gabriele Wurm-Johansson

Michael Eberhardsson

ce-assisted enteroskopi (DAE) och intraoperativ enteroskopi, sa Prof May.
Kapselendoskopi är ett diagnostiskt verktyg, och intraoperativ enteroskopi är en
reservmetod för utvalda fall.
– Fördelen med den sistnämnda metoden
är att vi kan utvärdera hela tunntarmen, och
ge kirurgisk terapi under tiden. Nackdelen är
en hög komplikationsrate med en morbiditet
på cirka 15 %, och mortalitet på upp till 5 %.
Dessutom kräver tekniken mycket personal.
Vid kronisk ockult MGI (mid-gastro
intestinal bleeding), uppmanade Prof May
att man skall repetera esofago-gastro-duodenoskopi (EGD) och koloskopi. I 15 – 20
% av fallen hittar man då blödningskällan.

Urban Arnelo
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Kapselendoskopi ger en diagnostiskt värde
runt 65 %. DAE används för tagning av
biopsier, för att kontrollera oklara lesioner
som upptäckts med annan imaging, samt
för terapeutiskt bruk.
Det finns två typer av DAE för tunntarmsendoskopi: Ballong-enteroskopi och
spiral-enteroskopi. Dubbelballong-enteroskopi har flera fördelar.
– Den andra ballongen gör bl.a. att det
blir lättare att behålla endoskopets position
i svåra anatomiska omständigheter när man
går framåt med övertuben, jämfört med
enkel-ballong (SBE).
Prof May visade två studier som jämfört
dubbel- och enkelballong. I den ena – som
var från Japan – lyckades man genomföra en
komplett enteroskopi i 57 %. Motsvarande
siffra för en europeisk multicenter-studie var
18 % (att jämför med 11 % för enkelballong).
Enligt henne var det nog så att skopistens
skicklighet var den viktigaste faktorn.
Om man inte hittar någon blödningsorsak
för kronisk ockult MGI efter att ha upprepat
EGD och koloskopi, bör man undersöka
med hjälp av kapselendoskopi. Denna metod
är också lämplig för screening, fortsatte Prof
May.
– Vid akut MGI bör man välja DAE.
Hon beskrev även med hjälp av filmbilder
hur spiral-enteroskopi fungerar.
– Jag började använda den tekniken 2010,
och är nöjd med hur den fungerar. Det nya
systemet kommer att komma på marknaden
2017, och jag ser fram mot det. Men teknikens roll är fortfarande inte utvärderad.
I sitt take-home message underströk Prof
May ännu en gång att det är skopistens
yrkesskicklighet som är den viktigaste faktorn
för en framgångsrik enteroskopi.
Biosimilarer

En av de sista sessionerna under Gastrodagarna handlade om IBD. Michael Eberhardsson, Stockholm, talade om nya läkemedel
och biosimilarer.
Michael inledde med att redogöra för
den medicinska behandlingstrappan – som
börjar med kortison, fortsätter med 5-ASA,
därefter med immunsuppression med azatioprin eller metotrexat. Om inget av dessa
förmår hjälpa patienten kommer de biologiska alternativen: Anti-TNF – infliximab,
adalimumab och golimumab, eller integrinhämmare – där vedolizumab ännu så länge
är det enda alternativet.
– Jag kommer nu att tala om anti-TNF,
där några nya preparat är på ingång, sa han.
Efter att ha beskrivit verkningsmekanis-

merna för anti-TNF, kom Michael in på
biosimilarer. Han beskrev också godkännandeprocessen bakom en biosimilar. Den
går ut på att visa att tillverkningsprocessen
är identisk med originalläkemedlet.
Det finns två olika biosimilarer till infliximab, men det är samma substans (CT-P13)
som marknadsförs av olika bolag. De är
endast testade före godkännandet på ankyloserande spondylit och reumatisk artrit. Data
har sedan extrapolerats för behandling av
IBD, psoriasisartrit och psoriasis.
Michael talade om glykolisering av infliximab.
– CT-P13 innehåller färre afucosylerade
glykaner än original-infliximab (Remicade),
vilket minskar Fc-delens förmåga att binda
till Fc-receptorer. Alltså är de två läkemedlen
inte helt samma, påpekade han.
Det finns dock sju studier som visar att det
går bra att behandla med en biosimilar. Men
Michael underströk att switching (byta ut ett
preparat mot ett annat) inte är samma sak.
– Infliximab switchar inte så bra till adalimumab och tvärtom. Ändå så finns det goda
erfarenheter av att switcha till biosimilar, sa
han.
Nor-Switch är en dubbelblindad, prospektiv studie där man randomiserat patienter till
att switcha från infliximab till CT-P13, och
resultaten kommer att publiceras sommaren
2016.
Nya läkemedel för IBD

Därmed flyttade Michael fokus till nya terapier för Crohns sjukdom och ulcerös kolit.
– Ustekinumab är en antikropp mot IL-2
och IL-23. Det fungerar idag alldeles utmärkt
för psoriasis och psoriasisartrit. Läkemedlet ges som en infusion eller subkutant. En
studie på patienter med Crohns sjukdom
och som var refraktära mot anti-TNF, visade
att ustekinumab hade effekt, berättade han.
Studien UNITI-1 som presenterades på
ECCO tidigare i år visade att patienter
med Crohns sjukdom, och som tidigare
hade misslyckats med en eller flera antiTNF, intravenös ustekinumab signifikant
inducerade klinisk respons och remission.
Den kliniska effektiviteten bekräftades med
förbättrat score i hälsorelaterad livskvalitet
och en reduktion av objektiva inflammationsmarkörer. Ustekinumab var också väl
tolererat.
Sedan fortsatte Michael med att tala om
JAK-inhibitatorer.
– Man vill inhibera JAK-1 och JAK-3,
som är centrala för inflammation, men inte
JAK-2, sa han.
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Tofacitinib är en oral JAK-inhibitor, som
f.n. inte är godkänd i Europa (där den prövats för reumatisk artrit). En studie visade
på goda resultat vid ulcerös kolit.
– Den här tror jag kommer att komma för
ulcerös kolit – men inte för Crohns sjukdom.
Två studier på tofacitinib vid Crohns och
som presenterades på ECCO var negativa.
Dock visade en studie på annan JAK-1
hämmare – filgotinib – presenterad under
ECCO, positiva resultat för Crohns sjukdom, fortsatte han.
– Så jag har all anledning att tro att både
ustekinumab och JAK-inhibitorer kommer
att vara nästa steg i den klassiska behandlingstrappan vid IBD, avslutade Michael.
Kolektomi är riskfylld kirurgi

Marie Carlson, Uppsala, och Pär Myrelid,
Linköping, höll en föreläsning gemensamt.
Deras rubrik var Kolit - inte bara steroider
och kolektomi.
– Vi tänkte ta er till kliniken, sa Marie och
presenterade ett patientfall.
Det handlade om en kvinna, född 1994,
som diagnostiserades med ulcerös kolit 2014.
Initialt följde man behandlingstrappan,
satte in steroider och 5-ASA, och avvaktade.

Patienten blev först bättre, men sedan sämre
efter att ha avslutat kuren.
– På MDT-konferensen diskuterade vi hur
vi skulle gå vidare. Var det dags för en ny
prednisolonkur, eller biologisk behandling
– eller ska vi låta henne gå till kolektomi,
fortsatte Marie.
Hon lät frågan gå till Pär, som är kirurg.
– Ett viktigt budskap är att kolektomi ingalunda är utan komplikationer eller risk för
postoperativ mortalitet. Över en procent dör
efter sin operation – och är de över 59 år, dör
över 4 procent, slog han fast.
Han visade data om patienter med preoperativ biologisk behandling. I denna grupp
är det ingen säker ökning av postoperativa
komplikationer, och inte heller någon säker
ökning av icke-infektiösa komplikationer.
Dock ser man en ökad overall risk för postoperativa komplikationer.
– Jag tror det beror på att det är de svårast
sjuka som står på biologisk behandling, sa
Pär.
Marie berättade att patienten sattes in på
infliximab, och stod kvar på azatioprin. En
ny MDT-konferens hölls när hon drabbades av neutropeni, blev anemisk och kliniskt
sämre.
– En ny MDT-konferens är nu planerad, där vi ska diskutera om vi ska justera
dos, byta biologisk behandling – alternativt
utföra kolektomi, sa Marie.
Segmentell resektion ger bättre funktion

Marie Carlson och Pär Myrelid

Pär presenterade ett nytt fall: Man, född 1971,
diagnostiserad Crohn-kolit 1994. Behandlingen inleddes med 5-ASA, men effekten
uteblev, så en steroidkur påbörjades. Patienten blev snabbt bättre, och började trappa ut
steroiderna – och vid 20 mg prednisolon blev
symtomen tilltagande igen.
– Vi hade en MDT-konferens, och patien-

ten vill inte opereras så azatioprin sattes in.
Han blev dock försämrad, så ett beslut om
en avlastande stomi togs och utfördes, berättade Pär.
En studie visade att 87 % svarar på avlastande stomi vid Crohn-kolit. Av dessa som
svarar så kunde 52 % få sin stomi nedlagd.
– På sikt är det dock över 50 % som får
nya problem, och 28 % får ny avlastning eller
proktokolektomi.
I det aktuella fallet svarade mannen bra,
stomin kunde läggas ned efter 11 månader
och patienten mådde bra och återgick till
arbetet.
Åtta år senare var han tillbaka igen.
Endoskopiskt visade sig utbredningen oförändrad, och patienten fick infliximab. I
kombination med azatioprin höll sig sedan
patienten i remission under två år – därefter
fick han feber, diarré, buksmärtor samt drabbades av viktnedgång. Endoskopiskt visade
sig utbredningen vara samma.
– Patienten var nu trött på situationen,
och ville hellre nu genomgå kirurgi. Så
frågan var: Ska vi göra en ny avlastning, en
kolektomi eller en segmentell resektion, frågade Pär publiken.
Han visade en studie som påvisar att risken
för ny kirurgi är jämförbar mellan segmentell resektion och kolektomi med IRA. Men
också att funktionen är bättre vid segmentell
resektion.
– Det är en tydlig skillnad, som talar för
segmentell resektion, sa Pär.
Han och Marie avslutade med att understryka vikten av MDT.
– Vi tror på samarbete mellan medicinare
och kirurger, sa Marie.
Väkommen till Göteborg!

Sista punkten på programmet för i Visby var
ett endoskopiquiz. Därefter var det dags för
Marie att avsluta kongressen.
– Jag vill tacka publiken – vi är mycket
glada att så många som 668 personer sökte
sig till Visby, sa hon.
Hon uttryckte sin tillfredsställelse med
mötet – med en ny organisation för det
vetenskapliga programmet som hade gett
ett mycket bra resultat.
– SGF’s styrelse ska också börja arbeta på
ett nytt sätt, vilket ska bli väldigt spännande,
fortsatte Marie.
Hon hälsade också samtliga välkomna
till Gastrodagarna år 2017, som då ska gå
av stapeln i Göteborg. Därmed var 2016 års
Gastrodagar till ända.
Per Lundblad
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Pristagare under Gastrodagarna
Mag-Tarmfondens ordförande Hans Törnblom hälsade alla välkomna till årets session där sammanlagt 8 stipendiater fick
årets stipendium. Totalt delades 900 000
kronor ut.

H

ans inledde med att understryka
att Mag-Tarmfonden nu har gått
samman med Mag-Tarmförbundet, och därmed fått ett 90-konto.
– Sprid budskapet om fonden och den
nytta den gör för svensk gastroenterologisk
forskning. Använd sociala media för att öka
intresset för donationer till fonden, uppmanade han.
Som brukligt, inleddes sessionen med att
en tidigare stipendiat fick presentera vad
denne åstadkommit sedan stipendiet. Det
var Niklas Björkström, Stockholm, som
gjorde det i Visby. Hans arbete har gått ut
på var och när man ska studera immunsvar
vid gastrointestinala sjukdomar.
– Den teknologiska utvecklingen har inneburit att vi nu kan studera immunceller på
platser där de tidigare inte var möjligt att
göra det – samt vid stadier under sjukdomens utveckling som tidigare var svåra att
bedöma, konstaterade Niklas.
50 000 och 100 000 kr

Sedan var det dags för själva stipendieutdelningen. Hans konstaterade att de flesta av
ansökningarna hade haft mycket god kvalitet, och att det var i hård konkurrens som
stipendiaterna hade utsetts. Han började
sedan bakifrån i turordningen.
50 000 kronor gick till två personer: Caroline Nordenwall för hennes planerade arbete
”Hur är den kirurgiska handläggningen av

ulcerös kolit i olika länder?”, samt till Eivind
Ness-Jenssen för ”Epidemiology, cancer risk
and mortality in gastroesophageal reflux disesase”.
Fyra personer fick 100 000 kr var. Det var
Johanna Sundin ”Vätgastest och bakteriell
överväxt i tunntarmen hos patienter med IBS
Klinisk och patofysiologisk relevans?”, Fredrik Swahn ”Endoskopisk fullvägsendoskopi
av tarmen (EFT-studien)”, Erik von Seth
”Diagnosis and treatment of bilary structures
in primary sclerosing cholangitits” samt Börje
Jonefjäll ”Karaktärisering av symptom och
sjukdomsaktivitet och dess påverkan på livskvalitet hos patienter med ulcerös kolit - en
regional tvärsnittsstudie”.
P-piller vid IBD samt fettlever

Därmed återstod två priser på 200 000
kronor att dela ut. Det första gick till Ola
Olén vars arbete har titeln ”Är det säkert att
använda p-piller vid inflammatorisk tarmsjukdom? P-pillers effekt på sjukdomsförlopp
och på risk för venös tromboembolisk sjukdom”.
Det andra stipendiet gick till Hannes
Hagström för ”Uppföljning av patienter med
fettlever i upp till 45 år”. Hannes fick sedan
berätta om sin planerade studie.
– Fettlever är idag världens vanligaste
leversjukdom, och den förekommer i varierande grad hos cirka 25 % av världens befolkning. En del av dessa personer utvecklar svår
leversjukdom, och risken för utveckling av
hjärt-kärlsjukdom och diabetes är hög. Det
saknas bra information kring vilka i denna
stora grupp som har en ökad risk för svårare
sjukdom och död. Vi genomför nu en av
världens största uppföljningsstudier på över
600 patienter med fettlever som följts i upp

till 40 år. Resultaten kan förhoppningsvis
bidra till att öka förståelsen kring sjukdomsförloppet hos denna stora grupp människor.
i hoppas hitta faktorer som kan identifiera
de personer som har en ökad risk för framtida sjukdom och död, vilket kan leda till ett
bättre omhändertagande, sa Hannes.
Detta var inte det enda priset som Hannes
tog med sig hem från Gastrodagarna. Under
Bengt Ihre-föreläsningen, som gavs av Prof
Mark Fox, meddelades det att Hannes även
blivit utsedd till Ihre-stipendiat år 2016.
Detta för arbetet ”Genetiska markörers betydelse för prognosen vid fettleversjukdom.” Prissumman är på 100 000 kronor.
Per Lundblad

Hannes Hagström blev årets Ihre-stipendiat

Fr.v: Hans Törnblom, Caroline Nordenwall, Börje Jonefjäll, Erik von Seth, Fredrik Swahn, Ola Olén, Hannes Hagström och Jonas Eriksson, från Mag-Tarmförbundets styrelse.
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Ny behandling för tarmsvikt
Vid en scenpresentation som ägde rum under lunchtid under en av Gastrodagarna,
presenterade Robert Lindberg, Gastrokliniken, Danderyds sjukhus, ett patientfall
som handlade om en kvinna med korttarmssymptom. Erfarenheter av nya behandlingsstrategier för patienter med
tarmsvikt var rubriken på hans föredrag.

V

id tarmsvikt (IF = intestinal failure)
räcker inte upptaget av näring, salter
och vätska från tarmen till för att
upprätthålla nutritionell homeostas – parenteral substitution behövs, inledde Robert.
– Home parenteral nutrition (HPN) är
ett begrepp som används för substitution i
hemmet med vätska, näring och salter, fortsatte han.
Robert visade siffror för prevalensen av
IF med HPN i Danmark, som är stadigt
ökande. 1980 var det 17 individer – 2012
hade siffran ökat till 258.
IBD-kirurgi är den vanligaste – men inte
den enda – orsaken för korttarmssyndrom.
Icke-IBD kirurgi samt vaskulär sjukdom står
också för en stor andel.
Svårt med nya infarter

Kvinnan han berättade om var 53 år gammal,
och hade haft Crohns sjukdom sedan 16 års
ålder. Under åren hade hon opererats ett flertal gånger i tarmen. Idag har hon kvar cirka
1,7meter tarm, med en ileostomi.
– Patienten hade höga stomiflöden, och
kronisk njursvikt. Hon led av buksmärtor
och hade besvär med sin stomi. Dessutom
drabbades hon frekvent av kateter-associerade tromboser och infektioner, berättade
Robert.
Problem med katetrar är en vanlig orsak
till mortalitet för dessa patienter.
– Hon hade bytt katetrar så många gånger
att det var svårt att sätta dem till slut – vi fick
låta en kärlkirurg på Södersjukhuset sätta
den. Dessutom är hon extremt svårstucken.
Robert visade en graf som beskrev antalet vårdtillfällen/-dygn patienten hade haft
sedan år 2012, och det var väldigt många.
När hon inte var på sjukhus behövde hon
dropp i hemmet.
”Anabola steroider för tarmen”

Frågan om tunntarmstransplantation hade
väckts. Men man testade att sätta in henne
på teduglutide (Revestive) istället.
gastrokuriren 3 · 2016

Robert Lindberg

– Det är ett dyrt läkemedel, men tunntarmstransplantation med efterföljande vård
är inte heller billig. Därför kan man diskutera det samhällsekonomiska perspektivet på
Revestive, anser Robert.
En vanlig biverkan av läkemedlet är magsmärtor, och de har lett till att patienter har
slutat. I detta fall gick dessa smärtor dock
tillbaka efter 4 - 6 veckor.
– Hon har svarat bra på behandlingen, och
hon klarar sig nu utan dropp i hemmet, och
sjukhusvård. Hon kan i princip leva normalt
och har t.o.m kunnat återgå till arbete.
Robert berättar att man har haft interna
diskussioner, där man vill fortsätta ett halvår
till för att sedan sätta ut det och se vad som
händer.
– Behandlingen är intestinotrof – vilket
kan liknas med ”anabola steroider för tarmen”. Mikroskopiskt ses ökade kryptdjup och
längre tarmvilli.
Tunntarmstransplantation visar 50 %
överlevnad efter 5 år

Robert anser personligen att den här metoden lämpar sig för vissa utvalda patienter som t.ex när man har problem med att sätta
katetrar, eller närmar sig en tunntarmstransplantation.
– 5-årsöverlevnaden för tunntarmstransplanterade är 50 %. Då kan det här vara ett
alternativ värt att pröva, påpekar han.
En tunntarmstransplantations medför ju

ett fortsatt liv med immunosuprimerande
mediciner samt - trots detta - risk för rejektion. Detta är något vår patient nu slipper.
Robert har skrivit en artikel om den här
patienten som kommer att publiceras i nästa
nummer av Gastrokuriren.
Per Lundblad
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Köns- och genusaspekter
på tarmbesvär
– Kvinnor i Taiwan upplevde diarré som
positivare – vilket hängde ihop med deras
renhetsideal.
Själv hade Ida genomfört en studie år 2014
som slagit fast att smalhetsnorm och tabu
kring mag-tarmsymptom upplevdes olika
av svenska män och kvinnor. De hade även
funnit att orsaker till stress delvis var olika
hos män och kvinnor.
– Stress var mer relaterat till jobbet för
män, medan det för kvinnor oftare handlade
om relationer.

Under ett satellitsymposium sponsrat av
Shire, diskuterade Hans Törnblom och Ida
Björkman vad som skiljer ett könsperspektiv från ett genusperspektiv på sjukdom.

I

da Björkman, sjuksköterska och doktorand, inledde med att definiera begreppen kön och genus.
– Kön är biologiskt – det avser könsorgan,
hormoner och genetik. Genus är ett socialiserat begrepp – vilket handlar om socialt
inlärt kön med beteende, kroppsspråk mm,
förklarade hon.
Gränsen mellan kön och genus håller dock
på att smälta samman, tillade Ida.
Hans ställde frågan om biologiska skillnader är en faktor av betydelse avseende
tarmbesvär.
– I min mottagning ser jag fler kvinnor än
män, berättade han.
Han visade data där man jämfört magsäckstömning för kvinnor respektive män, och
där förekommer det en skillnad.
Vid IBS är det också skillnad mellan kvinnor och män när det gäller tarmfunktion
och symptom – dock inte så stora sådana.
Kvinnor har en lite längre transittid, och ett
något mindre antal tarmtömningar per dag.
– Men om man tittar på populationsbasis
– IBS exkluderat – så ser man inga skillnader när det gäller tarmsymptom eller övriga

Ida Björkman och Hans Törnblom

GI-symptom som uppblåsthet, illamående
och buksmärta, fortsatte Hans.
Globalt olika upplevelser av mag-tarmsymptom

Lite större skillnader ser man om man undersöker prevalensen för IBS. Den ligger på 9 %
för män och 14 % för kvinnor.
– Det finns alltså en överrisk för IBS för
kvinnor. Det gäller dock inte i Sydamerika
och i Asien, där är det lika vanligt för bägge
könen.
– Det har med kulturen att göra, sa Ida.
Hon exemplifierade med en studie från
2009 som visade på sociala normer för
renhet, blygsamhet och kontroll för kvinnor i Taiwan.

Bedöm utifrån genus – inte bara kön

Hans fortsatte med att ställa frågan om dessa
skillnader sitter i nerverna?
Könsskillnader i neurohumorala nätverk
visar bl.a. att när det gäller hjärnan och viscerala stimuli så har kvinnor mer aktivering av
emotionella nätverk, medan män har mer
aktivering av corticala nätverk.
– Undersöker man hjärnan och emotionella stimuli, så är för kvinnor sorg, avsky
och obehag mer aktiverande. För män är
ilska, rädsla och skuld mer aktiverande, sa
Hans.
– Det kan finnas biologiska skillnader –
men det kan också vara så att det är livsvillkor
som har påverkat detta. Hjärnan är plastisk,
kontrade Ida.
Hon visade en studie som hon och Hans
har gjort på könsskillnader vid IBS.
– De finns, men den är inte stor. Det är
mer likheter än skillnader, sa Ida.
Deras konklusion blev att det finns inga
stora skillnader i förekomst av mag-tarmbesvär baserat på kön. Detta blir ännu tydligare
om man exkluderar de som har mag-tarmbesvär som kvalificerar för funktionella
mag-tarmsymptom.
– Vissa funktionella mag-tarmsymptom är
vanligare hos kvinnor än hos män, men inte
alla, underströk de.
Skillnader i prevalens av funktionella
mag-tarmsymptom behöver bedömas även
utifrån genus – inte bara kön, slog de också
fast.
– Individen lever i en kontext som behöver
förstås, avslutade Hans och Ida.
Per Lundblad
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ALLT I
DEN HÄR
ANNONSEN
ÄR GRATIS.
Så mycket pengar som möjligt ska gå
till att rädda liv. Och så lite som möjligt
till administration och andra omkostnader – som till exempel reklam. Det
är målet för Sjöräddningssällskapet.
Vi får nämligen inga bidrag av staten
utan litar helt på gåvor och frivilligt
arbete.
Ett bra sätt att stödja oss är att
bli medlem på sjoraddning.se. Du kan
också ringa 077-579 00 90 eller sätta
in en slant på pg 90 05 00-0. Även om
den här annonsen är gratis, behöver vi
pengar till allt från bränsle och reservdelar till utrustning och utbildning.
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Rätt behandling till rätt patient
Under ett satellitsymposium sponsrat av
Takeda, talade man om vikten av att patienter med IBD monitoreras och följs upp
efter uppsatta behandlingsmål.

J

onas Halfvarson hälsade välkommen,
och underströk att det var de tre föredragshållarna som hade utformat programmet – utan inflytande från Takeda.
Flera fördelar med att monitorera

Behandlingsmålen för IBD är att först få en
respons, därefter uppnå klinisk remission
inklusive symtomkontroll och sedan få till
stånd en läkning av slemhinnan.
– Slemhinneläkning är associerat med
steroid-fri remission. Data från IBSEN-kohorten visar att långsiktig slemhinneläkning
minskar risken för kolektomi och resektioner, sa Ann-Sofie Backman.
Bibehållen kontroll av inflammationen
behövs för att uppnå de nya behandlingsmålen, och därför bör man monitorera sjukdomen.
– Monitorering av IBD med objektiva
mått har flera fördelar: Monitorering minimerar fördröjningen till behandlingsbeslut,
behandlingen intensifieras eller minskas vid
behov – och det blir lättare att identifiera
patienter med dålig prognos, eller med risk
för återfall, sa Ann-Sofie.
Data från SWIBREG

Ann-Sofie fortsatte med att presentera ett
patientfall ur den kliniska vardagen.
Det handlade om en kvinna, 30 år, med
Crohns sjukdom.
Ann-Sofie beskrev sjukdomshistorien,
och stoppade flera gånger för att publiken
skulle få rösta om olika alternativ i syfte att
gå vidare med behandlingen. Patienten blev
till slut insatt på vedolizumab.
Carl Eriksson presenterade data från
SWIBREG (Swedish Inflammatory Bowel
Disease Registry) över patienter som fått
vedolizumab från maj 2014 till mars 2016.
– Efter ett års behandling visar det sig att
29 % av patienter med Crohns sjukdom och
34 % av de med ulcerös kolit uppfyller kriterierna för remission.
Däremot kan vi inte med hjälp av registret
se skillnaden mellan bionaiva och anti-TNFerfarna patienter när det gäller vilket utfall
som patienten fick, sa Carl.
gastrokuriren 3 · 2016

Ann-Sofie Backman, Jonas Halfvarson och Carl Eriksson

Äldre patienter

Därefter presenterade Ann-Sofie ett nytt
patientfall – denna gång en man som fyllt 75
år. Endoskopi visade att från halva transversum till rektum är tarmen inflammerad med
svullen slemhinna med multipla peteckier,
men inga sår.
Jonas presenterade ECCOs rekommendationer. Där har de slagit fast att definitionen
av äldre går vid 60 år.
– De skriver också att i en klinisk beslutssituation bör man ta hänsyn till individens
övriga hälsa, utöver biologisk ålder.
Han frågade Carl om det är så att vi
väntar med att sätta in vedolizumab för äldre
patienter i Sverige.
Carl visade, åter med hjälp av data från
SWIBREG, att 16 % av de patienter som får
vedolizumab är äldre enligt ECCOs definition, och att de fortsätter med läkemedlet
efter att det är insatt.
Jonas citerade ånyo ECCO:
– Äldre IBD-patienter drabbas oftare av
svåra infektioner, varför man i denna grupp
bör vara extra noggrann att följa och vara
medveten om vaccinationsriktlinjerna.
Han presenterade data som visade att antalet allvarliga infektioner som förekom vid
behandling med vedolizumab var ganska lika
som för de som fått placebo.
Karl visade att den vanligaste utsättningsorsaken för vedolizumab (60 %) är
bristande effekt – biverkan var näst vanligast
med 20 %.

I sammanfattningen konstaterade AnnSofie att behandlingsmål är betydelsefulla för
IBD-patienter, samt att den kliniska vardagen är komplex.
– Beslutsstöd kan underlätta kliniska
beslut – inte minst när vi har bristande
kontinuitet.
Hon avslutade med att understryka att
prospektiva studier i kvalitetsregister är ett
viktigt verktyg för att generera ökad kännedom om nya läkemedel.
Per Lundblad
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Specifika T-celler - en immunologisk
länk mellan ulcerös kolit och PSC
Ungefär fem procent av alla patienter
med ulcerös kolit drabbas av primär skleroserande kolangit, en allvarlig kronisk
gallgångssjukdom med ökad risk för gallgångs- och koloncancer. Nu har forskare
på Uppsala universitet visat att det sannolikt finns en immunologisk koppling
mellan sjukdomarna, vilket på sikt ökar
möjligheterna att uppnå förbättrad diagnostik och behandling.

PSC-patienter sitter inflammationen mycket
högre upp i tarmen och de har i regel inte
några tecken på inflammation i rektum.
Inflammationen är också lugnare och mer
låggradig, vilket kan göra det svårt att hitta
patienterna. På patienter som diagnosticerats
med PSC görs därför alltid en koloskopi för
att påvisa eventuell samtidig IBD.

P

Immunologisk länk

rimär skleroserande kolangit, PSC, är
en kronisk kolestatisk leversjukdom
som karakteriseras av inflammation
och fibros i gallgångarna. Det finns idag
ingen botande behandling.
– Patienterna får ofta cirros på slutet och
dysplasi i gallvägarna, och många tvingas
genomgå transplantation. De löper även
en ökad risk för koloncancer, som vid PSC
dessutom har ett mer aggressivt förlopp än
vid enbart UC. Det är en väldigt allvarlig
sjukdom, säger Maria Lampinen, forskare
vid Institutionen för Medicinska Vetenskaper, Uppsala universitet.
PSC är i de allra flesta fall associerad till
inflammatorisk tarmsjukdom, i regel i samband med ulcerös kolit (70-80 procent) samt
Crohns sjukdom (5-10 procent). PSC är vanligare bland män och de flesta får diagnosen
innan de fyllt 40 år.
Under Gastrodagarna i Visby presenterade Maria Lampinen sin studie som visar
att T-celler spelar en betydande roll för sjukdomens utveckling. Målet med studien var
att jämföra immuncellsprofilen i kolon hos
UC-patienter med och utan PSC.
– Vi visar för första gången att patienter
som både är drabbad av primär skleroserande
kolangit och ulcerös kolit, är en immunologisk subgrupp av ulcerös kolit med en
avvikande T-cellsprofil i kolon. Tarminflammationen hos patienter med PSC-UC
är låggradig och ofta lokaliserad till höger
sida av kolon, säger Maria Lampinen.
Specifik inflammation

Hon är biomedicinare och började sin forskningsbana på Institutionen för Medicinska
vetenskaper. I början var forskningen mestadels inriktad på allergisk astma och kartläggningen av de cellulära och molekylära
gastrokuriren 3 · 2016
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mekanismerna. Hon disputerade år 2000
vid Uppsala universitet på avhandlingen:
”Cytokine-regulated eosinophil migration
in inflammatory disorders, Clinical and
experimental studies”.
– I korthet handlar avhandlingen om
hur eosinofila granulocyter ansamlas i luftvägarna hos de med allergisk astma. Det sista
arbetet i avhandlingen handlar om ulcerös
kolit och hur eosinofila granulocyter vandrar till tarmen, det vill säga de vandrar till
inflammationshärdar.
Efter avhandlingen bestämde hon sig för
att mer inrikta sig mot inflammatoriska
tarmsjukdomar. Hon gjorde sin postdoc
hos professorerna Marie Carlson och Ola
Winqvist; hennes intresse fokuserades på
ulcerös kolit och Crohns sjukdom och på
kartläggningen av olika celltyper och deras
aktiviteter.
– Sedan gjorde jag uppehåll i forskningen
och arbetade för ett privat företag, men
bestämde mig sedan för att gå tillbaka till
forskningen vid Uppsala universitet.
I dag är Maria Lampinen knuten till
Gastroforskningsgruppen vid Akademiska
sjukhuset.
– Patienter med PSC har en lite speciell
inflammation jämfört med patienter som
endast lider av ulcerös kolit som i regel först
drabbas av inflammation i rektum. För

Studien är en första kartläggning av immunceller i kolon och om det är någon skillnad
mellan patienter med ulcerös kolit och med
och utan PSC.
– Vi har tittat på T-celler och neutrofila
och eosinofila granulocyter samt makrofager
och även på olika aktivitetsmarkörer. Vi vet
att T-celler är en viktig spelare och vi fann att
patienter med PSC och UC har en specifik
typ av T-celler.
Minskat CD25-uttryck på CD4+ T-celler
har tidigare påvisats i levern vid PSC-UC.
Nu visar Maria Lampinen och hennes kollegor att samma T-cellspopulation finns i
kolon hos PSC-UC-patienter.
– Ett annat mycket intressant fynd är att
CD8+ T-celler vid PSC-UC har förhöjda
nivåer av CXCR3. Denna kemokinreceptor
är involverad i cellvandring till levern och
kan därför utgöra en viktig länk mellan tarminflammation och gallgångsinflammation
vid PSC.
Förhoppningen, menar Maria, är att kunskapen ska leda fram till en bättre diagnostik
och på längre sikt även behandling.
Genom att identifiera ett specifikt T-cellsmönster, skulle man som kliniker kunna
fatta misstanke om PSC och därmed gå
vidare med utredning.
– Det vore mycket värdefullt med nya
markörer för PSC.
Vi har en bra bit kvar innan vi är där. Men
förhoppningen är självklart att patienter med
PSC snabbare ska få en diagnos. Vi vill också
förstå mekanismerna, vad är det som driver
gallgångssjukdomen och varför vissa drabbas, dessa frågor kommer vi nu att studera
vidare, säger Maria Lampinen.

Eva Nordin
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Samarbete och effektiva strategier
krävs för att bryta opioidberoende
Långvarig behandling med opioider leder
ofta till magtarm-problem samt förstoppning. Patienten kan även drabbas av narkotiskt tarmsyndrom, NBS, med kroniska
eller frekvent återkommande attacker av
buksmärta. Vid Karolinska universitetssjukhuset utvärderas en metod som hjälper patienter att trappa ut opioider.

P

atienter som drabbats av NBS söker
i regel akutsjukvård, skrikande av
smärta, vanligen lokaliserad till buken
och ofta med uttalad abdominell distension,
svullen buk.
– Det är i regel patienter som medicinerar
med opioider och som försämras med fortsatt eller ökande doser. Ber man patienten
uppskatta sin smärta på en 10-gradig VASskala, så uppger patienten 13 till 15. Det
är inte för att luras, utan för att patienten
lider av hyperalgesi, säger Greger Lindberg,
professor vid Institutionen för medicin vid
Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.
Opioidberoende

I en översiktsartikel i Clinical Gastroenterology and hepatology (2007:5 1126-1139) sammanfattas den kliniska bilden, patofysiologin
and hur man hanterar NBS.
– Det är en artikel väl värd att läsa. Det är
viktigt att först ställa diagnosen och sedan
diskutera med patienten om strategier för
avgiftning. Det är en stor utmaning som
kräver såväl patientens som läkarens vilja
och tålamod, säger Greger Lindberg.
Han berättade även om en patient, en
kvinna i 30-årsåldern som efter flera operationer blev beroende av stora mängder
kodein och morfin. Kvinnan som själv
försökte sluta med opioider drabbades av
svår abstinens och sökte därför hjälp vid en
avgiftningsklinik, men avvisades.
– När jag träffade henne vägde hon 47
kilo och var illa däran. Hon var villig till
avgiftning, även om det var förenat med
omfattande oro, ångest och sömnproblem.
Beslutet om inläggning fattades i nära
samarbete med en smärtläkare. Efter drygt
två år fick Greger Lindberg i början av maj i
år ett brev från kvinnan som skriver:
” Vill bara skicka ett stort Tack till dig för
att du var så bestämd (i mina ögon hemsk)
gastrokuriren 3 · 2016
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just då. Men det var du som fick bort mitt
opiatberoende ur min kropp och jag är så
lycklig över detta. Efter alla operationer och
helsike jag va med om så kändes det så orättvist att jag skulle bli beroende av morfin/
kodein...och min önskan var att jag kunde
ta mig ur det själv. Men du fanns där och
tack vare inläggningen som du ordnade efter
mycket om och men, så blev jag fri. Det tog
cirka ett år innan jag blev bra efter denna
behandling, men jag aldrig upp, tänkte på att
jag ska minsann visa dig att jag fixar detta”.
Patienterna missas

Den bakomliggande förklaringen till att
patienter med IBS och IBD är riskgrupper
för utveckling av opioidbiverkningar, antas
vara en uppreglering av TLR4-receptorn och
påverkan på gliacellsaktiveringen.
Varje dag ramlar dessa patienter på landets
akutmottagningar mellan stolarna, på grund
av felaktig diagnos, menar Greger Lindberg.
– Det som händer när man missar diagnosen NBS, är att patienten utvecklar OIH,
opioid-inducerad hyperalgesi. När patienten, som i regel skriker av smärta, behandlas
med opioider blir smärtupplevelsen paradoxalt nog ännu starkare eftersom patienten
utvecklar en ökad smärtkänslighet.
Så hur hanterar man då patienter med
NBS/OIH som söker sig till akuten med

Valeria Castro

ökade smärtor? Greger Lindberg underströk
att det inte är rätta tillfället att påbörja avgiftning i det akuta skedet.
– Först och främst handlar det om att ställa
diagnosen NBS, vilket inte är så enkelt som
det låter. Sedan behöver man diskutera diagnosen och motivera patienten till avgiftning.
Det handlar också om att välja ett lämpligt
avgiftningsprogram och att sedan genomföra det.
Det är också viktigt, underströk Greger
Lindberg, att patienten informeras om att
det finns en ökad risk för utveckling av NBS/
OIH om patienten ånyo exponeras för opioider.
Ingen evidens för långvarig smärta

Det är dock lättare sagt än gjort att ta bort
en olämplig opioidbehandling, menar Jan
Rosenberg, biträdande överläkare vid Smärtmottagningen på Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.
Det finns ett snabbt ökande opioidbruk
i världen, inte minst i USA. Mellan 1990
och år 2000 ökade antalet opioidmissbrukare
med 225 procent, och antalet överdoser av
legala opioider i USA har fyrdubblats mellan
1999 och 2014, en liknande utveckling syns i
stora delar av världen.
– I Sverige har vi inte sett denna ökning,
snarare en minskning av antalet patienter
25
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på opioider mellan 2006 och 2014. Enligt
nuvarande kunskapsläge finns det evidens
för opioidbehandling vid akut smärta och
vid palliativ smärtlindring. Däremot saknas
det evidens för opiodbehandling vid långvarig smärta.
Några av skälen till att opioider inte fungerar på lång sikt är risken för opioidinducerad
smärta, beroendeproblem, sänkt livskvalitet och funktion, dålig smärtlindring samt
biverkningar.
– Många patienter slutar med opiodbehandling just på grund av detta. Samtidigt är
det svårt att sluta på grund av smärta, abstinens och rädslor. Därför underlättar det om
patienten är motiverad , säger Jan Rosenberg.
Frågan om hur man som läkare kan stödja
och motivera sin patient är svår, ett sätt är
att ställa öppna frågor: vad är viktigt i livet?,
hur viktigt är det att bli av med smärtan och
medför behandlingen ökade möjligheter att
leva ett värdefullt liv? Men också att informera om de långsiktiga och negativa effekterna på mag-tarmkanalen.
– Det är i regel ofruktbart att diskutera
själva smärtproblematiken, risken är att patienten fastnar i ett meningslöst ältande.
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Det finns i dag inget objektivt test för att ta
reda om patienten har en opioidkänslighet.
Men på Anestesi- och intensivvårdskliniken
på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge har man prövat att kliniskt utvärdera
en metod (”double-blind multiple intravenous test for evaluation of opioid sensitivity in the clinic”) som kan fungera som ett
beslutsstöd i det vardagliga arbetet. Metoden
är ännu inte vetenskapligt validerat.
– Det är ett enkelt och värdefullt verktyg
som också skapar bra förutsättningar för en
dialog med patienten. Testet är enkelt och
kan administreras av sjuksköterska.
På Smärtmottagningen i Huddinge har
man även utvecklat en egen metod för att
stödja patienter i såväl sluten- som öppenvård, att sätta ut opioider. Det tar cirka två
veckor och en av de stora utmaningarna är
dock att hitta en vårdplats för patienterna,
menar Jan Rosenberg.
Om ingen av strategierna fungerar kan
man överväga ROD, Rapid Opioid Detoxification.
– Det är en experimentell behandling som
används internationellt, men som inte är

vetenskapligt validerad. I korthet går det ut
på att patienten sövs ned i tre dygn samtidigt
som man sätter ut opioiderna.
Fördelarna, menar Jan Rosenberg, är att
det går snabbt och möjligen är kostnadseffektivt och resultaten är goda. Samtidigt är
det en ”high-tech-behandling” som är resurskrävande.
– Det kan vara rätt så kaosartat när patienten vaknar upp och många drabbas av svår
abstinens, oro och ångest, vilket kräver en
god eftervård.
Erfarenheterna hittills visar att av de sammanlagt 23 patienterna som behandlats med
ROD, var 20 patienter opioidfria efter ett
års uppföljning.
En patient återföll i sitt tidigare missbruk
och tre patienter dog i komplikationer av sin
grundsjukdom.
– Vi kan tyvärr inte erbjuda behandlingen
för närvarande, på grund av att vi inte har
tillgång till IVA-platser och eftervårdsplatser.

Eva Nordin
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SWIBREG - ett verktyg att öka effektiviteten och jämlikheten i vården
SWIBREG är ett nationellt kvalitetsregister som strävar efter att utveckla och
förbättra vården för IBD-patienter. Men
fortfarande råder brister när det gäller
möjligheterna att mäta, analysera och utvärdera vården. Nya kvalitetsindikatorer
behöver därför utarbetas för att skapa en
mer effektiv och jämlik vård.

S

edan 2007 har andelen IBD-patienter
som registrerats i registret ökat från 1
000 till över 35 000 patienter.
– Det är enormt glädjande och vi hoppas
att utvecklingen fortsätter, säger Jonas Halfvarson, docent och överläkare vid Sektionen
för Gastroenterologi på Universitetssjukhuset Örebro och Örebro universitet.
På Gastrodagarna berättade han om
SWIBREG (Swedish Inflammatory Bowel
Disease Registry) och arbetet med att vidareutveckla registret. Det råder stora skillnader
över landet vad gäller andelen registrerade
IBD-patienter. Bäst täckningsgrad har Östergötland med 81,3 procent, följt av Örebro
(64,5 procent) samt Skåne (54,2 procent).
Lägst täckningsgrad har Gävleborg (0,5 pro-

Fakta
SWIBREG är ett nationellt kvalitetsregister med syftet att öka kunskapen om
och förbättra vården av inflammatorisk
tarmsjukdom.
Registret är också ett stöd för:
•
Bedömning av effekten av olika behandlingar på lokal, regional och nationell nivå.
•
Kunna synliggöra och väga viktiga
parametrar såsom sjukskrivning, inneliggande vård och operationer på
lokal, regional och nationell nivå.
•
Ge statistik på den lokala klinikens
patientpopulation och möjliggöra
deltagande i det nationella registret
med påminnelse om när det är dags
för uppföljning.
•
Via frågeformulär ge patienterna ett
sätt att förmedla information om sin
sjukdom, dess aktivitet och hur det
påverkar livet i allmänhet – på såväl
individ- som gruppnivå.

cent) följt av Kronoberg (2,5 procent) och
Västernorrland (4,4 procent).
– Listan på landsting och regioner med
rött kryss som har en täckningsgrad under 50
procent är lång. Vi behöver därför hitta nya
och mer effektiva sätt att nå ut till landets
kliniker så att vi kan nå en högre täckningsgrad, säger Jonas Halfvarson.
Verktyg för förbättringar

Registrets styrgrupp består av gastroenterologer, kolorektalkirurger, barngastroenterologer, sjuksköterskor, patient och anhörig.
Med i gruppen finns också en expert på förbättringsarbete. Varje region har utbildningsansvariga. Dessa ansvarar för introduktion,
fortbildning samt information till kliniker i
regionen. De utbildningsansvariga har också
till uppgift att vara tillgängliga för frågor från
de lokalt ansvariga.
Det finns flera forskningsprojekt som
är kopplade till registret, exempelvis
GO-SWIBREG, en studie av patienter med
ulcerös kolit som behandlas med TNF-hämmare. Varje år anordnas även nationella och
lokala utbildningar inom SWIBREG.
– Registret ska vara ett verktyg för alla som
arbetar med IBD-patienter och bidra till att
det blir en mer effektiv och jämlik vård, säger
Jonas Halfvarson.
Genom att kombinera data från Nationella
patientregistret (NPR) och SWIBREG har
man kunnat stärka validiteten och öka det
positiva prediktiva värdet för IBD, ulcerös
kolit samt Crohns sjukdom.
– Vi kan på ett bättre sätt än tidigare se
effekten av exempelvis TNF-behandling och
hur det går för dessa patienter på sikt.

Ojämlik vård

Pär Myrelid, Sektionen för kolorektalkirurgi
vid Linköpings universitetssjukhus, belyste
aspekterna av en IBD-vård i Sverige som
skiljer sig åt över landet.
– När det gäller tillgängligheten till
rekonstruktiva ingrepp är det inga skillnader mellan män och kvinnor, glädjande
nog. Däremot ser vi oroväckande skillnader
mellan landstingen och regionerna. Detta
behöver vi absolut titta närmare på, säger
Pär Myrelid.
Inför nästa års Gastrodagar gavs deltagarna
en hemläxa att höja täckningsgraden och
hjälpa till att nå målet att alla patienter med
IBD ska vara inkluderade i registret till 2018.
– Om alla hjälps åt att registrera diagnos
med diagnosdatum för en patient per dag,
och även kliniska karakteristika, läkemedelsbehandling och labbdata för en patient på
biologiskt läkemedel per vecka, kommer vi att
kunna vi nå målen, säger Jonas Halfvarson.
IBD-4 län

Överläkare Marjo Kapraali vid Karolinska
Universitetssjukhuset, berättade om projektet IBD-4 län, med målsättningen att ”förbättra vården av IBD-patienter med fokus på
möjligheterna till biologisk läkemedelsbehandling- för fler patienter i steroidfri remission
under längre tid”.
– Förhoppningen är att projektet ska resultera i uppföljningsbara samarbetsprojekt
mellan landsting och företag och en ökad
patientnytta, kostnadseffektivitet och förbättrade förutsättningar för forskning och
innovation.
Marjo Kapraali lyfte även fram betydelsen
av att vidareutveckla kvalitetsindikatorer i
syfte att möjliggöra jämförelser över tid och
även vård och behandling av IBD-patienter
över landet.
– Vi har kommit en bra bit på väg, men
vi behöver ytterligare validering och upprepade analyser över tid. Vi måste kunna mäta
och jämföra, analysera varför vi har skillnader och fortsätta att utveckla och förbättra
IBD-vården.

Källa: www.swibreg.se
Pär Myrelid och Jonas Halfvarson
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Möjligheter och utmaningar
med bariatrisk kirurgi
Varje år genomgår cirka 6 000 patienter
obesitaskirurgi. Resultat från kvalitetsregistret SOREG visar att det är en trygg och
säker metod. Men större hänsyn behöver
tas till de pre- och postoperativa tillstånden, menar Mikael Wirén, biträdande
professor vid Linköpings Universitet och
överläkare vid kirurgkliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

D

et har gått drygt 60 år sedan den
första publikationen om obesitaskirurgi publicerades från Sverige skriven av Viktor Henriksson i Göteborg: ”Kan
tunntarmsresektion accepteras som terapi för
sjuklig övervikt?”.
– Operationen var inte avsedd att bota
fetma men väckte tanken att kirurgi skulle
kunna vara ett behandlingsalternativ för den
ökande obesitasproblematiken, säger Mikael
Wirén.
På Gastrodagarna föreläste han om obesitas, kirurgi och gastrointestinala problem.
Det finns i dag ett 20-30-tal metoder inom
fetmakirurgi som globalt benämns med olika
namn: gastric bypass (GBP), sleeve resection,
duodenal switch, long limb, banded GBP,
biliopancreatic diversion, gastric plication,
adjustable gastric banding. I Sverige används
metoderna gastric bypass (GBP), sleeve resection, och duodenal switch.
– Gastric sleeve är den metod som snabbast
växer i Sverige, och den metod som vi måste
utvärdera i jämförelse med gastric bypass,
som idag är standardmetoden i de flesta
landsting. Vi startar nu med hjälp av kvalitetsregistret en stor jämförande studie,
BEST.
Värdefull registerdata

Tack vare kvalitetsregistret SOREG, Scandinavian Obesity Surgery Registry, finns god
evidens för att obesitaskirurgi är en trygg
och säker metod. Registret inkluderar samtliga bariatriska centra i Sverige och täcker 97
procent av alla procedurer.
– Sedan starten 2007 har det gjorts cirka
45 000 operationer. Nu har antalet operationer börjat plana ut och uppgår till cirka
6 000 om året. Risken för postoperativa
komplikationer efter laparoskopisk gastric
bypass uppgår till cirka 3,4 procent. Och 90
30
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dagars mortalitet är cirka 0,04 procent. Så
det är en säker kirurgi, jämfört med all annan
bukkirurgi, säger Mikael Wirén.
Resultat från SOREG visar att cirka tre
procent av patienterna som genomgått
kirurgi återinläggs för GI-problem efter en
månad. Efter tre år söker cirka 9 procent
akutsjukvård.
– Man får inte glömma bort att obesitas i
sig ger gastrointestinala problem, precis som
all bukkirurgi kan göra. Det är också viktigt
att komma ihåg att en patient som opererats
för obesitas också kan drabbas av alla andra
sjukdomar som till exempel pankreascancer.
Före beslut om kirurgi är det även viktigt
att göra en utredning. Men vad är det man
ska tänka på? Mikael Wirén poängterade
att det finns god evidens för leverfunktionstester som screening för NAFLD, sömnapné-utredning och psykologisk bedömning
och att dessa borde ingå i den preoperativa
utredningen.
– Vi är inte särskilt bra i Sverige på att
göra varken leverfunktionstester eller psykologiska bedömningar, vilket jag tror är viktigt
eftersom vi behöver identifiera vilka som kan
behöva särskilt stöd efter operation.
I den preoperativa bedömningen bör
man även kartlägga om det finns alkoholberoende, leversjukdomar och ätstörningar.
Efter bariatrisk kirurgi är det också viktigt att

Mikael Wirén

identifiera och fånga upp eventuella problem
som vitamin- och näringsbrister, narkotiskt
tarmsyndrom och psykiatriska problem.
– Efter kirurgi är det några saker man
behöver tänka på. Har patienten buksmärtor,
var noga med den preoperativa anamnesen
och utred som om patienten inte var opererad. Överväg gallsten, obstruktion och ulcus,
även om det senare inte är så vanligt. Visar
det sig att det handlar om ulcus, följ upp
patienten tills läkning sker, annars remittera
vidare till kirurgi, säger Mikael Wirén.
Endoskopiska problem

Fredrik Swahn, överläkare vid Kirurgkliniken på Skånes universitetssjukhus i Lund,
pratade om endoskopiska problem vid övervikt och efter bariatrisk kirurgi.
– Att komma ned i det alimentära benet
som är cirka 150 cm långt, är inga problem.
Den svåra utmaningen är som regel att
komma vidare upp de sista strävsamma 60
centimetrarna i det biliära benet och få access
till gall- och pankreasgångens mynning.
Postoperativa indikationer för endoskopi
är stomala ulkus, blödning, läckage i gastroenteroanastomosen och stenoser. Men att
komma åt ventrikel och duodenum kräver
både tid, tålamod och resurser. Med hjälp av
dubbelballong enteroskopi går det att ta sig
fram, även om vägen är lång: cirka 150 cm +
60 cm den orala vägen.
gastrokuriren 3 · 2016
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– Man tar sina risker, det är svårt att
komma ända fram och det är inte riktigt en
tillförlitlig metod. Istället används laparoskopiassisterad transgastrisk ERCP. Tekniken beskrevs 2002, så den är förhållandevis
ny och vetenskaplig evidens för tekniken är
bristfällig, menar Fredrik Swahn, men refererar till en färsk studie i Surgical Endoscopy
från 2015 (Kevin L et al. Complications of
laparoscopic transgastric ERCP in patients
with Roux-en-Y gastric bypass). Det är en
retrospektiv fallserie på 85 patienter som
visar att 93 procent av patienterna kunde
kanyleras till gallgången, 47 procent behövde
upprepad ERCP och 19 procent drabbades
av komplikationer, majoriteten var dock
associerad med gastrotomin och inte med
själva ERCP-tekniken. I 4,8 procent av fallen
skedde en konvertering till öppen kirurgi.
Fredrik Swahn höjde ett varningens finger
och underströk betydelsen av att inför en
planerad ERCP, läsa på tidigare operationsberättelse. För patienten kan det ibland vara
svårt att komma ihåg vilken typ av bariatrisk
operation man utfört. En gastric sleeve eller
duodenal switch i stället för gastric bypass
kan vara helt avgörande om hur man skall

närma sig problemet. I fall av tveksamhet
och i avsaknad av operationsanteckning kan
en enkel EGD-skopi vara vägledande om det
föreligger en gastric sleeve. Avslutningsvis
lyfte han fram laparoskopiassisterad transgastrisk ERCP som en rimligt framgångsrik
och säker metod, även om den kräver en

erfaren laparoskopist och ERCP-ist.
– Metoden har alla fördelar som ERCP kan
erbjuda och har en hög grad av stenfrihet,
och skapa ”downstream control” vid postoperativt galläckage, avslutade Fredrik Swahn.
Eva Nordin

endoskopi frågan

Endoskopifrågan
67 årig ”söderkis” med periodvist förekommande överkonsumtion av alkohol.
Insjuknande akut med ketoacidos pga
nydebuterad diabetes mellitus och akut
pankreatit.

P

atienten berättade att han någon
månad tidigare hade en övergående
episod med häftiga buksmärtor och
gulhet i hyn som gått över spontant. Med
anledning aktuell av kaffesumpskräkning
görs en akut gastroskopi. I distala änden av
bulben (duodenum) kommer det gulflockig
vätska ur en millimeterstor mynning (se pil).
Vad är detta och vad har hänt?
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SVERIGES YNGRE GASTROENTEROLOGER
SYGs STYRELSE 2016

Bäste SYG-medlem
Efter vårt årsmöte på Gastrodagarna i
Visby, fick jag förtroendet av er att ta över
som ordförande och detta är ett uppdrag
som jag verkligen ser fram emot!

F

örst vill jag tacka Valeria Castro för
att ha gjort ett fantastiskt jobb för
SYG och fått oss att synas mer här
i Gastrokuriren, i era mail-inboxar samt i
sociala medier.
Jag vill här presentera den nya styrelsen:

Ordförande: Ghazaleh Mohammadian,
Karolinska Universitetssjukhuset
Vice-ordförande: Irene Stenfors, Skånes Universitetssjukhus
Sekreterare: Emma Berg, Skånes Universitetssjukhus
Kassör: Axel Josefsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Ledamot: Ernesto von Grieff, Västerviks
sjukhus
Ledamot: Daniel Bergenmalm, Örebro Universitetssjukhus
Suppleant: Tanja Ihle, Sjukhuset i Torsby
Suppleant: Rofida Ghazvinian, Skånes Universitetssjukhus
Suppleant: Arvin Lashgarara, Hallands sjukhus
Under året har styrelsen jobbat med
utbildningsfrågor, medlemskapsfrågor och
kommunkationsfrågor. Vi kommer fortsätta
att jobba på inventeringen av ST-läkare, förbättra utbildningsmöjligheterna för ST-läkare samt förenkla för studierektorer att få
kontakt med varandra och få information
om olika utbildningar och kurser som äger
rum i Sverige och världen.

Vi kommer även att ha en ST-läkare i varje
SGF utskott och försöka få med SYG representanter i dem nationella riktlinjerna som
kommer att utvecklas. Det kommer bli en
aktiv men roligt år i SYG och bevaka gärna
det som händer i vår Facebook-grupp. Där
kan ni ställa frågor, dela med er av tips och
råd och informera varandra om det som sker
i Sverige och världen vad gäller gastroenterologi.
Titta även gärna in på SGFs hemsida där
ni kan hitta senaste om kurser och utbildningar som går och ni kan också hitta information om SYG och komma i kontakt med
oss via info@syg.se
I skrivandets stund sitter jag på flygplatsen
i San Diego. Jag har varit på DDW och i
denna gastrokurir ger jag en kort rapport på
hur denna kongress var och varför det är viktigt för oss yngre läkare att åka på kongresser.
Vice-ordförande Iréne Stenfors skriver också
i dagens Gastrokuriren om svenska gastrodagarna i Visby.
Jag önskar alla en trevlig och solig sommar!

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
	
  

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

Ghazaleh Mohammadian

Ordförande i SYG

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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Digestive Disease Week 2016
i San Diego
Årets Digestive Disease Week (DDW) hölls
i år i San Diego. En av världens största kongresscenter fylldes med allt ifrån sessioner om obesitas, inflammatorisk tarmsjukdom, leversjukdomar till postrar om
mikrobiota, senaste endoskopimetoderna och nya metoder att mäta skov av IBD.

M

er än 280 utställare deltog också
i kongressen där deltagare kunde
få även utbildningar från själva
läkemedelsföretagen.
Som ST-läkare är det alltid spännande att
delta i DDW. Förutom det stora smörgåsbordet av sessioner man kan gå på har man
under kongressen tänkt väldigt mycket på
olika utbildningsaktiviteter för de yngre
gastroenterologerna, de så kallade ”GI-trainees”. En av de delar som DDW alltid har
är ”Hands- On ” training där man kan få
utveckla t.ex. sin sutureringsförmåga, lära
sig mer om kapselenteroskopi och olika
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endoskopimetoder. Jag fick bland annat
göra EMR på grismage med hjälp av ligaturer vilket var väldigt kul och spännande
att prova på.
DDW har också alltid en så kallad ”Learning Lounge”. Här kan man sitta och titta på
olika interventionsvideor, svara på frågor och
få CME (Continued Medical Education)
poäng, som är som poäng alla läkare kan få
för att de har genomgått en fortbildning och
som vissa arbetsplatser kräver att man samlar.
En annan del som DDW uppmärksammar och jobbar för är så kallad ”mentor” och
”mentee” program. En av dagarna bjöds det
på ett välbesökt frukost och seniora läkare
och juniora läkare fick mingla runt över
kaffe, muffins och frukt för att prata om
olika karriärsmöjligheter, jobberbjudanden
och professionella råd. Nätverkandet är en
viktig del i sådana kongresser och underlättas
av de olika föreningarna som finns i USA.

Så ännu en DDW är avslutad. Det var
som tidigare år ca 15000 deltagare från hela
världen. Från Sverige presenterades över 50
abstrakt och det är glädjande att se att Sverige
har mycket god forskning och att dessa nu
uppmärksammats på världens största gastroenterologiska kongress.
DDW nästa år hålls i Chicago 6-9 maj, så
passa på att sök!

Ghazaleh Mohammadian
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Fullmatad meny på Gastrodagarna
i Visby
Försommarväder. Visby. Full programmeny. Så såg den mättade starten av 2016 års
Gastrodagarna ut. Det går dessvärre inte
att smaka på allt, alltså valde jag av ren
nyfikenhet ut de programpunkter som
lockade mig mest. I slutänden blev det en
stor portion endoskopi, kryddat med leversjukdom.

D

en som letade efter en fantastisk
föreläsare i absolut pedagogisk
toppklass behövde inte sträcka sig
längre än till den inbjudna talaren Andrea
May från tyska Sanakliniken Offenbach am
Main. Hennes fokus var dolda GI-blödningar och olika tekniker och tips för att
stoppa dessa. Upplägget hade en bred träffyta, med åtskilliga lärorika ingångar för både
nybörjare och mer erfarna skopister. Bland
annat fastnade jag för ett enkelt och handfast
tips, som åtminstone var en nyhet för mig:
genom att försiktigt – lätt – bränna fast spetsen på polypsnaran i mukosan vid polypen,
så förenklas infångandet av polypen i svåra
lägen avsevärt. För mig som nybörjare ter
sig skillnaden som att slippa jaga runt efter
ett bräkande gutefår med lassot och i stället
fånga baggen på första kastet. Om det nu är
så man tillfångatar baggar

Sköra patienter

Att personer med levercirrhos är sköra patienter är vi väl bekanta med. Inte minst för att
dessa patienter har ett sämre fungerande
immunförsvar, bland annat kopplat till nedsatt neutrofilfunktion. Yttermera bidragande
är en samtidig malnutritionsproblematik
parat med eventuell pågående kortisonbehandling. Sammantaget är detta ett dåligt
utgångsläge för utläkning av infektioner, och
den vanligast förekommande infektionen,
spontan bakteriell peritonit, har också en
dödlighet kring 30 procent, trots behandling.
Fredrik Rorsmans handfasta summering av
leversjukdom som ett immunbristtillstånd
under programpunkten om koagulation och
infektioner vid leversjukdom var därför en
matnyttig påminnelse om detta.
Parallellt med de tre olika programsessionerna under Gastrodagarna fanns tillfälle
att ta del av posterpresentationer – i år har
man helt gått över till postrar i elektroniskt
format. Det är en mycket lyckad utveckling; inte bara är e-postrarna tillgängliga att
läsa både före och efter Gastrodagarna – att
kunna klicka runt i textblocken och förstora
bilder förenklar och ger mervärde. För att
inte tala om hur lätt det är för posterpresentatören att i sista stund kunna korrigera
det där retliga stavfelet eller rätta en felaktig
referens, som råkat slinka med.
Trilskande gallstenar

Även fast man har tillgång till den senaste
tekniken och nog så erfarna operatörer, är

det inte alltid så lätt att få bukt på trilskande
gallstenar: inför den nyfikna åhörarskaran
visade Urban Arnelo hur han från Huddinge,
via telelänk, kan guida skopister på andra
orter under en ERCP. Under en spännande
live-sändning fick vi se Hans-Ivar Påhlsson
utföra en ERCP på Visby lasarett medan
Urban Arnelo stod framför oss i aulan och
bidrog med tips, knep och fungerade som
bollplank. I praktiken blir det som om Urban
står bakom skopistens axel och följer arbetet,
med en liten skillnad: “Jag kan inte ta över
instrumentet och göra som jag vill…”. Som
helhet imponerade de inblandade med sitt
fina samarbete: att dessutom skopera live
inför publik kan inte vara det lättaste. Som
alltid är det intressant och lärorikt att få ta
del av en konstruktiv diskussion kring olika
tillvägagångssätt, och varför man i ett läge
väljer en teknik och inte en annan.
Vi inser alla att det är viktigt att skopister
i Sverige håller en hög och jämn kvalitet i
sitt arbete. Så är dessvärre inte fallet i dagsläget. Gabriele Wurm Johansson, Ann-Sofie
Backman och Urban Arnelo presenterade sitt
arbete för en standardisering av den grundläggande endoskopiutbildningen i Sverige.
Tanken är att utbildningen ska avslutas med
en examen och att man därmed erhåller ett
slags “skopikörkort”. Det här är något som är
mycket efterfrågat av oss ST-läkare; dels att
vi alla får möjlighet att genomgå samma kvalitetssäkrade skopiutbildning, dels att man
erhåller ett bevis på sina kunskaper innan
man står där helt själv med skopet i handen.
Det är inte minst viktigt för att försäkra oss
om att vi faktiskt erbjuder en jämlik och
högkvalitativ vård för alla våra patienter.
För att ytterligare understryka vikten av
ett ständigt lärande och repetition av kunskap och färdigheter avrundade SYG hela
kongressen med ett endoskopiquiz. Björn
Lindkvist (och nej, Björn hade inte läst frågorna i förväg…) kammade hem första plats
– tätt följd av Ingrid Karström. Bra jobbat!

Iréne Stenfors

Vice ordförande i SYG
gastrokuriren 3 · 2016
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FSGSs STYRELSE 2016

Bästa medlemmar
Jag sitter nu nyss hemkommen från Svenska Gastrodagarna i Visby. Stort tack till
lokala organisationskommittén för att ni
skapade ett så lyckat vetenskapligt och
socialt program. Och dessutom lyckades
ni ge oss sol under alla dagarna!

S

om ni vet hade FSGS och SEGP oerhört viktiga årsmöten denna gång då
båda föreningarna hade omröstning
angående bildande av en gemensam förening
eller inte. Det blev i båda föreningar ett JA
till att bilda en gemensam förening. Ytterligare en omröstning behövs innan detta
blir verklighet och detta kommer att ske
under årsmötet 2017 i Göteborg. Det känns
verkligen som att vi tagit ett stort steg och
jag är övertygad om att detta är rätt steg att
ta eftersom vi som en gemensam förening
kommer att kunna genomföra ännu fler
storverk inom gastroenterologi, hepatologi
och endoskopi.
Under Svenska Gastrodagarna delade vi
ut stipendier till Ulrica Lovén Wickman,
Margareta Ramsjö, Carola Ericsson, Åsa
Smedfors och Lena Aronsson. Stort grattis
till er alla!

Arbetet med Kompetensbeskrivningen
fortskrider och vi räknar med att publicera
denna till hösten. Den kommer att ligga som
två delar; dels som kompetensbeskrivning
och dels som en utvecklingsplan. Mer information kommer om detta i höst.
Jag önskar er alla en riktigt skön sommar
med mycket ledighet och avkoppling!
I detta nummer av Gastrokuriren kan ni
läsa om en specialistsjuksköterskeutbildning
inom endoskopi samt om hur Ersta sjukhus har omorganiserat sin dagvårdsenhet.
Mycket nöje!

Susanna Jäghult
(ordförande)
Stockholm Gastro Center
Danderyds sjukhus AB
182 88 Stockholm
susanna.jaghult@gastrocenter.se

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

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

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

Susanna Jäghult

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

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

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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Omorganisation på en
medicinsk dagvårdsenhet
På Ersta medicinsk dagvård arbetar idag
sex sjuksköterskor som täcker fem heltider, en undersköterska samt två läkare.
Två av sjuksköterskorna arbetar mer inriktat mot nutrition och korta tarmens
syndrom. En sjuksköterska arbetar halvtid med studier kopplat till IBD.

D

en största patientgruppen på dagvården är patienter med IBD.
Vi ger biologisk behandling och
hanterar all Thiopurinbehandling. Vi har
möjlighet att erbjuda en akut läkartid med
sigmodeiskopi vid behov. Vi ger även information till patienter som skall starta upp ny
behandling. En stor grupp patienter kommer
för venesectio, ca trettio patienter i veckan.
Tjugo patienter i snitt passerar dagvården
varje dag.
Bakgrund

Under senare år har Erstas medicinska dagvård vuxit. Man har fler patienter och personalgruppen har blivit större. Med ökad
volym ökade också behovet av att strukturera
och planera arbetet på ett mer effektivt sätt.
Personalen upplevde ofta att arbetsfördelningen var ojämn och att det fanns många
tidstjuvar i arbetet
För att göra arbetsfördelningen jämnare
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och mer effektiv beslutade chefssjuksköterskan under hösten 2014 att tillsätta en projektgrupp med ansvar att se över medicinska
dagvårdens organisation och arbetssätt. Projektgruppen bestod av två sjuksköterskor
på dagvården. Målet för översynen var att
formulera förslag på förbättringar och förändringar, att förankra dessa i arbetsgruppen
och under våren 2015 aktivt arbeta för att til�lämpa ett nytt sätt att planera och strukturera
arbetet. Att komma till rätta med upplevda
brister sågs som en patientsäkerhetsfråga och
projektets namn blev Patientsäkerhetsprojekt
2015.
Så här gick vi till väga

Personal gruppen satte sig ned en eftermiddag och skrev ner brister i det nuvarande
sättet att arbeta. Att ha en egen telefonlinje
in, där man tog sina egna samtal som gjorde
att man hela tiden fick avbryta det man höll
på med var en stor tidstjuv. Var sjuksköterskan dessutom inte i tjänst kunde det leda till
att patienten inte fick sitt ärende uträttat. En
annan brist var att vi arbetade på erfarenhet,
det fanns inget PM om hur vi arbetade och
vem som ansvarar för vad. Det gjorde det
svårt för nyanställda att komma in i arbetet.
Patienterna var vana vid att ha samma sjuk-
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sköterska vid varje vårdtillfälle vilket gjorde
att arbetsfördelningen vissa dagar var mycket
ojämn och att patienterna kände sig otrygga
när de fick en annan sjuksköterska än den
de var vana vid. De som hann arbetade med
listor vilket ofta ledde till dubbelarbete, eftersom en annan sjuksköterska kunde sitta på
ett annat rum och hantera samma ärende.
Åtgärdslistan blev följande: Vi delade upp
olika ansvarsområden mellan oss. De två som
var projektansvariga gjorde studiebesök på
andra dagvårdsenheter i Stockholm för att
se hur andra arbetar.
Telefonen

Det blev en direkt åtgärd där den sjuksköterskebundna telefonen blev till för interna
inkommande samtal samt utgående samtal.
En sjuksköterska avsattes till att vara koordinator en vecka i taget. I den uppgiften ingår
det att svara på alla inkommande samtal. Vi
använder oss av tjänsten callme, vilket innebär att patienten ringer och får en tid när
vi ringer upp. Vi har gott om telefontider
varje dag. Telefonen är öppen för utgående
samtal 09.00-11.00 och 13.00-15.00, inkommande samtal 08.00-14.30. Avbokning går
att göra dygnet runt. Koordinatorn koordinerar arbetsuppgifter för nästkommande
dag. Arbetsuppgifterna är idag mer lagda på
funktioner än på patienter. En sjuksköterska
sitter med bara Thiopurinprover och patientgastrokuriren 3 · 2016

kontakt kring Thiopuriner. En sköterska
tar läkarpatienter och en tar patienter som
enbart träffar sjuksköterska osv. Detta ger
en jämnare belastning. Koordinatorn koordinerar även schemat under veckan så att
det blir ett jämnt flöde av patienter på dagvården. Ytterligare en annan uppgift är att
hantera ärenden från läkarens telefontid. Alla
ärenden från samtliga läkare läggs på en och
samma lista som handläggs av koordinatorn.
PM

Vi delade upp oss två och två och skrev ned
arbetsbeskrivning för varje funktion samt
PM för alla behandlingar som ges på dagvården. Arbete med att skriva klinik bundna
broschyrer för alla behandlingar som ges via
dagvården startades också upp.
Nya rutiner kring Thiopurin hanteringen
formades, bla. En mall i Takecare för Thiopurin upptrappning där läkare och sjuksköterska skriver i samma mall vilket gör
det lättare att följa det senaste som hänt.
Vi gjorde också ett boknings underlag för
Thiopuriner i Tacecare, vilket gör att det är
lätt att snabbt se vilka patienter som idag
skall kontaktas för provsvar samt upptrapp
av Thiopuriner.

Patienten känner sig trygg ändå. PREM
blanketten visar på nöjda patienter. Sjuksköterskan är idag mer fokuserad på själva
arbetsuppgiften än som tidigare på att få
dagen att gå ihop. Det finns idag gott om
tid för enskilda samtal med patienten utan
en telefon som stör. Studiebesöken ledde
till bla. Att vi gjorde om hanteringen kring
Thiopurinhanteringen. Idag har vi arbetsbeskrivningar för alla funktioner, pm för hantering av läkemedel samt broschyrer som i
dagarna går i tryck. Vi upplever att vi som
arbetar på dagvården är mer nöjda när vi
går hem idag än tidigare, idag finns det en
känsla av vara färdig vid arbetsdagens slut.
Vi har kommit långt i utvecklingen av verksamheten på dagvården, dock fortsätter vi att
utveckla och finjustera verksamheten. Nästa
punkt på dagordningen är att få Swibreg att
fungera fullt ut.

Resultat

Vi upplever att patienten inte är lika orolig
idag om inte rätt sjusköterska är i tjänst.

Carina Andersson med kollegor
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Endoskopiutbildning för sjuksköterskor - en vinst för patienten
De endoskopiska undersökningarna har
blivit fler i antal detta relaterat bland
annat till en ökad livslängd tillika också genom att möjligheten att upptäcka
behandla och bota sjukdomar har blivit
bättre. Screening anslutande mot kolorektalcancer kommer även denna att leda
till ett ökat antal patienter.

D

e endoskopiska undersökningarna
har traditionellt tidigare enbart
utförts av läkare. För att bland
annat förkorta väntetider avseende de
endoskopiska undersökningarna patienterna
har det runt om i världen men även nationellt
införts endoskoperande sjuksköterskor. Som
ett led i att substituera det ökande behovet
av endoskoperande sjuksköterskor startades
på Sophiahemmets högskola under 2015 det
första Specialistsjuksköterskeprogrammetgastroenterologisk vård med särskilt fokus
på endoskopi, 60 hp.
Antalet endoskopier i Sverige har stadigt
ökat de senaste åren till följd av bland annat
satsningen på screening för kolorektalcancer med koloskopi, och behovet bedöms öka
ytterligare under de närmsta åren.
Det växande behovet av gastrointestinal
endoskopi kommer inte att kunna täckas
enbart genom ökade läkarinsatser, utan fler
sjuksköterskor måste specialistutbildas inom
området för att självständigt kunna utföra
endoskopi och därigenom optimera och
kvalitetssäkra vården inom gastrointestinal
endoskopi.
Tidigare utbildningsinsatser där särskilt
intresserade och lämpade endoskopiassistenter vidareutbildats i framför allt diagnostisk endoskopi har fallit mycket väl ut
och detta i kombination med behovet av
kompetenta endoskopister är bakgrunden
till Sophiahemmet Högskolas fortsatta satsning på specialistsjuksköterskeutbildning
med inriktning gastrointestinal endoskopi.
Intentionen med utbildningen är att ge de
studerande fördjupade kunskaper och färdigheter för att självständigt och kritiskt kunna
verka som sjuksköterskor med specialistkunskap inom endoskopi och kunna genomföra olika endoskopiska undersökningar för
diagnostik av sjukdomar i matstrupen och
mag- tarmkanalen.
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Gastroenterologi är ett område som utvecklats explosionsartat de senaste årtiondena och introduktionen av nya och effektiva
läkemedel som protonpumpshämmare och
anti TNF blockerare har inneburit genombrott för medicinsk terapi av t.ex magsår och
inflammatoriska tarmsjukdomar. Behovet av
kirurgi har minskat kraftigt och en av orsakerna till den snabba medicinska utvecklingen inom det gastroenterologiska fältet
har varit övergången från röntgen till flexibel
endoskopi vars teknik succesivt har utvecklats och förfinats.
Utbildningen

Utbildningen i Gastrointestinal endoskopi
baseras utifrån tre perspektiv:
• Det vårdvetenskapliga
• Det medicinska och medicin tekniska
• Det akademiska
Behov av specialistutbildade sjuksköterskor inom Gastrointestinal endoskopi

Det finns som tidigare nämnts ett uttalat
behov av sjuksköterskor med specialistkunskap som självständigt kan utföra endoskopiska undersökningar. Detta bland annat
för att för att uppnå en god kvalitet och
en flödeseffektivitet kopplat till kontexten
gastrointestinal endoskopi.
För att på ett patientsäkert sätt kunna
utföra gastroskopi och koloskopi krävs en
specifik kompetens hos de sjuksköterskor
som är delegerade att utföra gastrointestinal
endoskopi. Enbart sjuksköterskeutbildning

utgör inte tillräcklig kompetens för att motsvara patienternas behov och krav kopplat till
den specifik kompetens som krävs kopplat
till kontexten.
Varför utbildning i Gastrointestinal
endoskopi?

Gastrointestinal endoskopi är ett verksamhetsområde som står inför betydande förändringar i syfte att förbättra vårdmötet,
tillgodose patienters vårdbehov och motsvara
de samhällets förväntningar som finns på en
god och tillgänglig vård. Utvecklingen går
allt mer mot ett person- och processorienterat patientomhändertagande där avancerad
vård och omvårdnad förväntas kunna ges
kopplat till formuleringen God Vård utifrån
tillgänglig vård i rimlig tid.
Ett yrkeskunnande i tiden

Förmågan att ge avancerad vård och omvårdnad ställer stora krav på sjuksköterskans
yrkeskunnande. Sjuksköterskan förutsätts
ha förmåga att kunna genomföra och koordinera vårdinsatser detta utifrån patientens
tillstånd, omvårdnadsbehov och tillgängliga resurser. För att kunna utföra detta
krävs en omfattande kompetens med fördjupade kunskaper i omvårdnad, medicin,
etik, vetenskaplig metod, pedagogik, hälsa
och ledarskap allt detta utifrån ett specifikt
vårdperspektiv.
Våra visioner idag

Eftersom patienternas behov av omvårdnad
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Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige

är direkt avgörande för vilka insatser en sjuksköterska behöver kunna så vill vi genom
utbildningen förse studenterna med användbara verktyg kopplat till att på patientsäkert
sätt kunna utföra såväl gastroskopi som
koloskopi. Vi vill utifrån ett kontext bundet
perspektiv förse studenterna med det specifika kunnande som krävs för att kunna
anpassa vården till den enskilda patientens
behov inom specialområdet gastrointestinal
endoskopi.
Vi vill även förse studenterna med verktyg som möjliggör att prioritering av vårdhandlingar sker på ett patientsäkert och
flödeseffektivt sätt. Utifrån detta även förse
studenterna med sådana instrument som
gör det möjlig att kunna ta emot samt överrapportera patienter på ett sådant sätt att
patientens säkerhet och hälsa inte äventyras.
Genom utbildning och träning är även
intensionen att förbereda studenterna för
den högteknologiska vård som idag bedrivs
inom det endoskopiska kontexten. Detta

för att kunna hantera den medicintekniska
utrustning som är tillgänglig på ett patient
och personellt säkert sätt.
Grundläggande i utbildningen

Att förbereda studenterna på det krav
gällande säker vård och behandling som
inom den endoskopiska vården, liksom
annan vård, är essentiell. Även att tillhandahålla sådana instrument som möjliggör
ett patientsäkert omhändertagande oavsett
situation och patientkategori.

För att göra utbildningen tillgänglig för så
många studenter som möjligt har vi valt
att ge den på distans. Vi ville också ha in
det flexibla lärandet där man själv styr sin
tid många av dem som går utbildningen är
heltidsarbetande och detta då kan vara en
förutsättning för fortsatta studier. Detta tror
vi kommer att resultera i en ökad möjlighet
för fler sjuksköterskor att kompetensutveckla
sig inom gastrointestinal endoskopi.
Anders Widmark

Distansbaseringen

Oavsett kurs så kommer allt utbildningsmaterial finnas tillgängligt i den virtuella
utbildningsmiljön ”SEO” (Sophia Education Online). Kommunikation mellan studenter och lärare sker även denna virtuellt.
Föreläsningar och andra campusaktiviteter
spelas in, vilket möjliggör att studenterna
kan ta del av dem och övrigt utbildningsmaterial oberoende av tid och rum.

Programledare Specialistsjuksköterskeprogrammet - gastroenterologisk vård,
särskilt fokus på endoskopi
Sophiahemmet Högskola
PO Box 5605, Lindstedtsvägen 8
114 86 Stockholm, Sweden
Tel. +46 8 406 26 18
Mobil. +46 70 420 35 96
anders.widmark@
sophiahemmethogskola.se

Gastroenterologi i Fokus
Sjukdomar i nedre gastrointestinalkanalen
28-30 november 2016
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
Jonas Halfvarson, Gastrosektionen/Medicinkliniken, Universitetssjukhuset Örebro
För mer information om kursen, vänligen kontakta:
MCI Nordics, confirmation@mci-group.com, telefon: 08-5465 1500

Arrangör
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Sponsorer
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Hej alla medlemmar!
Årets stora event Svenska gastrodagarna
har nu avslutats och vi var 668 deltagare
i år. jag tror att alla instämmer då jag säger att det var mycket trevliga dagar, med
bra och varierat program. Trevligt ordnad
mingelkväll där vi direkt efter respektive
årsmöten gick i samlad tropp till st´Nicolai
ruinen, ledda av en riddare på vacker häst.
Där bjöds vi på utsökt Gotländsk mat under de vackra valven. Middagen dag två
var lika trevlig och lika god mat serverades, därefter blev det dans.

V

ad handlade då programmet om
dessa tre dagar? Det var som sagt
ett varierat utbud med tre spår där
IBD, endoskopi och leversjukdomar samsades om utrymme. Jag som håller på med
endoskopi tyckte nog att de föreläsningar
som handlade om variser, pancreassjukdomar, problem efter Obesitasoperationer och
EUS var de som var intressantast. Det nya
sättet att presentera posters på sk e-poster
var ett utrymmesbesparande och roligt sätt
att läsa posters på. Ett annat nytt sätt att
presentera något var hur man kan göra en
muntlig presentation på ett annorlunda och
lite roligt vis. Nytt vårdprogram för esofagusvariser presenterades av fyra läkare som i
”stafett” talade om sin speciella bit och växlade talare med några minuters mellanrum.
SEGP vill tacka alla våra samarbetspartners som hitintills i år
sponsrat föreningen

Kungshusen Medicinska AB
Olympus Sverige AB
Neovitalis ApS
Boston Scientific Nordic AB

Det blev en mindre stelt och varierande föreläsning, ingen risk för att somna. Fler kanske
skulle pröva den metoden. Alla tre hedersföreläsningar höll som vanligt hög standard
med bra föreläsare från England, Schweiz
och Tyskland. Två reseberättelser från årets
gastrodagar presenteras i detta nummer.
Suzanne Lord från Södersjukhuset och Sara
Sjöblom från Sahlgrenska sjukhuset.
Den 11 maj hölls föreningens årsmöte och
glädjande nog var det ovanligt många deltagare. Det röstades om en eventuell sammanslagning med sköterskeföreningen FSGS och
förslaget antogs med 24 röster fören sammanslagning, 2 röster emot och 4 nedlagda
röster. Vid nästa årsmöte som blir i Göteborg
2017 kommer den nya föreningen att bildas.
Under tiden fram till nästa årsmöte kommer
båda föreningarnas valberedning att ta fram
förslag på kandidater för en ny styrelse till
den nya gemensamma föreningen.
Vi vill tacka Visby, alla arrangörer och
medhjälpare för mycket trevligt och välorganiserat Svenska gastrodagar.
Vi i styrelsen önskar er alla en skön sommar och semester. Väl mött i höst.

Styrelsen i SEGP

Styrelsen har glädjen att tilldela
följande utbildnings/resebidrag:

Olympus resestipendium 2016 till
Veronika Fronda undersköterska
KS Huddinge. SEGP rese/utbildningsbidrag för ESGENA/UEGW
till Ewelina Bradley sjuksköterska
från Västerås centrallasarett.

Tack!
Vi vill tacka Agneta Schedin som avgår efter 10 år som vår eminenta kassör. Helena
Risvall som varit ledamot och stipendieansvarig under 3 år avgår också. De har med
stort engagemang gjort ett fantastiskt jobb. Dessa båda kommer att saknas av oss alla.
Vi hälsar Gill Bergh och Catarina Lövgren välkomna som nya styrelsemedlemmar.
Gill Bergh arbetar som Undersköterska/ Vårdförloppskoordinator på Endoskopimottagningarna på Skaraborgs Sjukhus, och blir vår nya kassör. Catarina Lövgren
som arbetar på Akademiska sjukhuset som sjuksköterska tar över som ledamot.
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SEGPs STYRELSE 2016
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
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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Reseberättelse
Gastrodagarna Visby 2016
Jag heter Sara Sjöblom och arbetar som
sjuksköterska på endoskopienheten GEA/
Sahlgrenska i Göteborg sedan nio år tillbaka. Innan jag började på endoskopienheten arbetade jag på ÖGI-kirurgisk
vårdavdelning i ca 8 år. Har även en specialistutbildning inom kirugisk omvårdnad
från 2002. På min enhet har jag specialansvar för EMR/ESD i esofagus, ventrikel
och duodenum, kapselenteroskopin och
DBE. Sedan ett antal år tillbaka så granskar jag även en del av kapselundersökningarna.

D

et är åtta år sedan jag senast besökte
Gastrodagarna då de var förlagda i
Göteborg 2009. Då det var många
år sedan jag senast besökte kongressen fanns
en längtan att få komma med och få en
inblick i vad som hänt inom gastroenterologin i Sverige den senaste tiden. För mig skulle
det också kunna bli ett studiebesök i den
bemärkelse av att jag sitter med i den lokala
organisationskommitten inför Gastrodagarna 2017 som kommer hållas i Göteborg.
Jag sökte resebidrag via SEGP för denna
kongress och fick förmånen att få ett nytt
resebidrag eller en s.k. sponsring av kongressavgift och hotell. Stort tack till SEGP och
SIS Innovation för att ni gjorde min medverkan på årets Gastrodagar i Visby möjlig.
Denna vackra ö

Gotland, denna vackra ö som både representerar både medeltid och nutid. Med äppelträd och körsbärsträd i full blom och den
historiska inramningen med ringmuren är
Visby hissnande vackert. Solen skiner, inte
ett moln på himlen och vinden drar lite kallt,
årets Gastrodagar lockar till lovande dagar.
Tyvärr missade jag välkomstanförandet och
hedersföreläsningen då det var lite knapert
med taxibilar på flygplatsen, fick istället möjligheten att börja med en god lunch.
En nyhet för årets Gastrodagar var E-postrarna. Vid dessa hölls trevliga presentationer och på onsdagen hade jag förmånen att
få ta del om Polypdetektionsfrekvens vid
koloskopi. Vid Stockholm Gastro Center,
Sophiahemmet har de använt ett självrapporteringsinstrument där polypupptäckt, ceakal
intubation och renhetsgrad enligt BBPS
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som kvalitetsmarkörer och mätt detta hos
alla endoskopister på enheten. De patienter
som inkluderats var över 50 år, hade godkänd renlighetsgrad enligt BBPS och var
fullständiga koloskopier. Detta instrument
fungerar väl och kan vara ett sätt att snabbt
koppla resultat på enhets- och individnivå.
Enligt B. Lavo en av författarna kunde man
också på sikt se att polypupptäckten ökades
när man hade gjort nya mätningar. Denna
information fanns dock inte med på postern
utan var nya data. Detta självrapporteringsinstrument känns som ett bra instrument i
kvalitetssäkringen av koloskopi. Blir följden
att man dessutom på sikt kan öka polypdetektionsgraden hos endoskopisten är vinsten
stor. Det blir spännande att se om det blir
någon uppföljning på detta tills nästa år.
På eftermiddagen lyssnades det till fria
föredrag om implementering av kolorektal
ESD i rutinsjukvården samt behandling av
övervikt med Aspire och GBP. Aspire är en
PEG vilken via patienten dagligen tömmer
ut ca 30% av intagen föda. Detta sker ca 20
minuter efter varje måltid. Metoden kombineras med tuggskola och KBT. Viktminskningen hos patienterna är lägre med Aspire
(27,5kg) än med GBP (40,6kg) men är ett
mindre invasivt ingrepp för patienten som
inte ändrar på dess anatomi och som dessutom inte ger några allvarliga komplikatio-

ner. Ingreppet kan därför vara ett alternativ
till patienter som inte vågar eller vill bli föremål för överviktskirurgi.
Efter dessa fria föredrag fick man en liten
kort promenad upp till Donners där det nya
vårdprogrammet för esofagusvaricer presenterades på ett trevligt sätt med hjälp av fallbeskrivningar och duktiga föreläsare.
På kvällen bjöds det till välkomstmingel i
S:t Nicolai kyrkoruin. En mycket uppskattad
tillställning med god mat och dryck. Underhållningen gick naturligtvis i medeltidens
tecken liksom en del av den lokala organisationskommittens kläder.
Slemhinneförändringar vid IBD

Torsdagen bjöd på ännu en dag med solsken
och klarblå himmel. Dagens bästa föreläsning var Edgar Jaramillo, Stockholm som
pratade om slemhinneförändringar vid IBD
- kan det bli cancer? Edgar höll en mycket
informativ föreläsning och undervisade på
ett tydligt och beskrivande sätt hur slemhinnan ser ut, uppbyggnad, vad det är som
vi letar efter och hur enkla hjälpmedel som
användning av NBI/FICE och färgning med
Indigo-Carmin gör att dessa förändringar
framträder tydligare. Tyvärr hölls denna föreläsning tillsammans med två andra i den lilla
Viklau lokalen som var fylld till bredden med
deltagare sittandes inte bara bara i stolar utan
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på golv och i trappor, samt ståendes. Detta
gjorde att jag under eftermiddagen valde att
gå på sessionen om IBD i Sverige istället
för den om Polypuppföljningsprogram som
hölls i den än en gång överfulla Viklau.
E-poster presentationer

Även på torsdagseftermiddag bjöds det på
E-poster presentationer. Lite svårare att välja
denna dag då det var flera intressanta posters
som presenterades samtidigt. Det var bl.a.
Patientupplevelse vid Koloskopiundersökning -En intervjustudie med kvalitativ design
samt med ett fenomenolosgiskt perspektiv.
Där 12 patienter som gjort koloskopi djupintervjuades, intervjuerna analyserades med
hjälp av innehållsanalys. Slutsaten blev att de
flesta patienter upplevde undersökning och
förberedelser påfrestande. Omvårdnad har
en stor betydelse för patientens upplevelse
samt hur de tar sig igenom undersökningen.
Bemötande, information och kommunikation är förutsättningar för ett aktivt deltagande för patienten i undersökningen. För
att omhändertagandet ska bli optimalt för
patienter som genomgår koloskopi behövs en
välutbildad endoskopist, ett samarbetande
team där patienten ingår, där omvårdnadsåtgärderna och bemötande är centrala för
att bära patienten genom undersökningen.
Man får en liten aha-upplevelse när någon
sätter ord på det där som man dagligen utför
på sin arbetsplats. Vi som jobbat några år på
en endoskopienhet vet vad det är som gör
skillnad för patienten vid ex en koloskopiundersökning, en sån här studie kan få oss
att bli ännu bättre och göra skillnad.
Innan kvällens gastromiddag blev det en
löptur längs strandkanten bort förbi Visby
sjukhus. Denna avslutades med årets första
dopp i den väldigt avsvalkande Östersjön.
Efter detta var man definitivt uppfriskad och
redo för nya kvällsaktiviteter.
Gastromiddagen blev en trevlig tillställning med god mat och tillfälle till dans. Vi
fick lektioner i Gutemål under kvällen, så jag
tror att vi har full koll på denna dialekt nu.
Interventionell endoskopi

Fredagen bjöd på föreläsningar med temat
Interventionell endoskopi: från nybörjare till
expert. Min kollega från Sahlgrenska Anders
Edebo föreläste om Övre G-I kanalen och
Stefan Willmarsson, Karlstad om den Nedre
G-I kanalen.
Under förmiddagen blev det lite Live
ERCP med teleguidence från Visby sjukhushus. Denna session leddes av Urban Anelo
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och Fredrik Swahn som via länk guidade
Hans-Ivar Påhlsson som utförde ERCP på en
patient på Visby sjukhus. Detta är en metod
som används till vardags för att få backup på
enheter som inte har någon annan att fråga.
Dessa enheter har inte heller någon volym
på ERCP undersökningar.
Andrea May, Tyskland höll en hedersföreläsning om ”Endoscopic diagnosis and treatment of obscure gastrointestinal bleeding”.
Denna kunde jag bara instämma i, då jag
till vardags är involverad i både kapselenteroskopi och DBE undersökningar på min
enhet.
Gastrodagarna 2016 har bjudit på en blandad kompott, det har varit ett inspirerande

och lockande smörgåsbord att plocka ifrån.
Det har väl inte varit några revolutionerande
upptäckter utan det känns som min enhet
ligger i framkant och följer med i utvecklingen. Detta är något jag kommer ta med
mig och dela med mina kollegor, vi gör ett
bra jobb.
Det var roligt att så många postrar kunde
kopplas till patientens upplevelse av koloskopi. Detta är ett område som ligger varm
om hjärtat, tror det finns mycket mer att
utforska här. Ser fram emot Gastrodagarna
2017 i Göteborg.

Sara Sjöblom
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Två föreningar på väg att bli en
Under årets svenska gastrodagar i Visby
den 11-13 maj har nu medlemmarna i
SEGP och FSGS vid respektive förenings
årsmöten fått ge sin röst för eller emot
förslaget att bilda en ny gemensam förening och att därmed nuvarande föreningar
skall upplöses vid nästa årsmöte 2017. Resultatet visade att en klar majoritet stödde förslaget.

R

epresentanter från vardera förening
har idogt arbetat med att formulera
ett grundläggande förslag till en ny
gemensam förening. Idag skiljer sig fören-

ingarna åt genom att SEGP:s medlemmar är
både sjuksköterskor, undersköterskor och det
finns även andra yrkesgrupper verksamma
inom våra specialiteter medan alla FSGS
medlemmar är sjuksköterskor.
Den nya föreningen blir en sektion till
Svensk Sjuksköterskeförening SSF och
vänder sig till sjuksköterskor och annan
personal inom gastroenterologi, endoskopi
och hepatologi. Valberedningarna i SEGP
och FSGS kommer att påbörja arbetet med
att föreslå kandidater till den nya föreningens styrelse som därefter kan förbereda det

fortsatta arbetet med att tänka nytt med en
ny förening. Det finns ännu inte något namn
på den nya föreningen. Vi önskar därför
att ni medlemmar kan hjälpa till med det.
Helst ett passande namn som inte är någon
förkortning. Det bästa förslaget vinner en
deltagaravgift till nästa års Svenska Gastrodagar i Göteborg, så börja fundera på ett nytt
föreningsnamn redan nu!
Ruth Svedlund

Vice ordförande SEGP

Rese/utbildningsbidrag att söka
SADE-mötet 17-19 januari 2017

Sista ansökningsdag 15 september
Kungshusen Medicinska AB

Innovationsstipendie för förslag på hur man
kan utveckla endoskopiverksamheten
Sista ansökningsdag 30 september

Se vår hemsida: www.segp.nu för kriterier och anmälningsblankett
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