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HANS OCH MARIE HAR ORDET

Gastrovänner!
Årets Svenska Gastrodagar som nyligen
genomfördes i Göteborg har visat att
svensk gastroenterologi och hepatologi
står sig stark och visar framtidsoptimism.
De lokala arrangörerna ordnade ett strålande möte med deltagarrekord och ett
innovativt och varierande program i en
positiv atmosfär och härligt sommarväder.

D

et känns inspirerande att ta över
stafettpinnen som ordförande i
SGF efter Marie Carlson och jag
tackar Gastro-Sverige för detta förtroende.
Ett stort tack till Marie, som under mina
två år som vice ordförande har introducerat
mig i arbetet med att fortsätta den positiva
utveckling SGF har upplevt under hennes
ledning.

De senaste åren har nya utskott bildats,
förbättring av hemsidan har inletts och en
översyn av Nationella riktlinjer påbörjats.
I detta lagarbete har Björn Lindkvist och
Stergios Kechachias, gjort betydande insatser
och jag vill även tacka dem, när de nu lämnar
styrelsen. Tyvärr lyckades inte FSGS och
SEGP att komma överens om att bilda en
ny förening. Vid SGF:s konstituerande styrelsemöte beslutades om att ta bort adjungeringen för båda föreningarna i styrelsen.
FSGS och SEGP fortsätter sitt betydelsefulla
arbete via SGF:s utskott, Gastrokuriren och
utformning av Gastrodagarna.
Avslutningsvis vill jag hälsa följande nya
styrelsemedlemmar välkomna: Mattias
Block från Göteborg (vice ordförande),
Staffan Wahlin från Stockholm (vetenskap-

lig sekreterare) och Hanns-Ulrich Marschall
(hepatologiansvarig och ordförande i det nya
utskottet för lever, gallvägar och pankreas).
Sven Almer har utsetts till den nya posten
som gastroenterologiansvarig och ordförande
för utskottet i luminal gastroenterologi.

Hans Strid

ordförande

Stort tack för mig!
Tänk vad tiden går fort när man har roligt.
Det är nu fyra år sedan jag valdes in i SGF:s
styrelse, varav de två senaste som ordförande. Stort tack för det förtroende ni
gav mig. Det har varit en väldigt rolig och
stimulerande tid, med många såväl stora
som små frågor på agendan.

M

ånga av de målsättningar jag
hade satt upp inför mitt styrelsearbete har infriats och andra har
kommit en bra bit på vägen. När jag skrev
min första ledare här i Gastrokuriren för två
år sedan hade vi just avslutat Gastrodagarna i
Uppsala och slagit rekord med 694 deltagare.
Att Svensk Gastroenterologi- och Hepato-
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logi vuxit sig än mer starka och står väl rustade för framtiden kan man konstatera efter
årets Svenska Gastrodagar i Göteborg som
nådde smått ofattbar 828 deltagare. Tack alla
ni besökare, föreläsare, moderatorer, lokala
kommittén och utställare som bedrog till
att göra mötet så intressant och välbesökt.
Den positiva utveckling som varit inom SGF
under senare år är frukten av ett väldigt gott
lagarbete. Jag vill därför passa på att tacka
Er alla som jag har haft den stora förmånen
att få jobba ihop med och lära känna under
mina år i styrelsen och inte minst nu som
ordförande. Det är med varm hand och en
positiv känsla jag lämnar över till den nya

styrelsen under Hans Strids ledning och
önskar Er lycka till. Avslutningsvis önskar
jag Er alla en skön och avkopplande sommar!

Marie Carlson
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Betydelsen av bakteriella
infektioner vid levercirrhos
Om förekomsten och påverkan av bakteriella infektioner samt funktionen av
granulocyter och monocyter hos patienter med levercirrhos handlar en ny
avhandling från Lunds universitet. Konstantina Sargenti, specialistläkare vid
Skånes universitetssjukhus försvarande
den framgångsrikt 13 oktober 2016. Fakultetsopponent var professor Flemming
Berndtsen, Köpenhamn. Bakteriella infektioner är en vanlig komplikation hos patienter med levercirrhos. Upp till 30-40%
av cirrhotiker som vårdas inneliggande
har eller utvecklar bakteriell infektion under vårdtiden. Detta resulterar i allvarliga
konsekvenser som organsvikt, förlängd
vårdtid, sekundära infektioner och död.
Enligt en nyligen publicerad metaanalys
orsakar bakteriella infektioner en fyrfaldig ökning av mortalitet hos dessa patienter.

A

kut-på-kronisk leversvikt är en prognostiskt ogynnsam komplikation till
bakteriella infektioner som karakteriseras av akut försämring av leversjukdomen,
multiorgansvikt och hög mortalitet på kort
tid. Det övergripande syftet med de fyra delarbeten som The Role of Bacterial Infections
in Liver Cirrhosis” var att undersöka förekomsten och påverkan av bakteriella infektioner samt funktionen av granulocyter och
monocyter hos patienter med levecirrhos.
Delarbete I, II och III presenterar retrospektiva, populationsbaserade studier där
alla patienter med förstagångs cirrhosdiagnos under perioden 2001-2010 bosatta i ett
geografiskt avgränsat område (Malmös och
Lunds upptagningsområden) (n=633) inkluderades. Patienterna följdes upp longitudinellt tills de blev levertransplanterade, avled,
eller till slutet av 2011. Alla bakteriella infektioner som föranledde inläggning på sjukhuset eller tillstötte under sjukhusvistelsen
(n=398), registrerades genom journalgranskning. Totalt 241/633 (38%) av patienterna
utvecklade åtminstone en bakteriell infektion under 2276 patientår.
Syftet med delarbete I var att beskriva
förekomsten av vårdrelaterade bakteriella
infektioner hos patienter med levercirrhos,
faktorer som kan prediktera infektionerna,
vilka bakterier som orsakar dem, samt
4

Figur 1. Påverkan av infektions-relaterad akut-på-kronisk leversvikt på överlevnad av patienter med
dekompenserad levercirrhos. Transplantationsfri överlevnad hos dekompenserade patienter utan
bakteriell infektion (A; n=166), med bakteriell infektion utan akut-på-kronisk leversvikt (B; n=80), eller
med infektions-relaterad akut-på-kronisk leversvikt (C; n=55) under uppföljningen

Figur 2. Relationen mellan cirrhosetiologin och förekomsten av bakteriella infektioner. Proportionen
av patienter med alkoholcirrhos (A) och icke-alkoholcirrhos (B) som utvecklar åtminstone en bakteriell infektion under uppföljningen.
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Figur 3. E.coli stimulerad oxidativ burst av granulocyter (A) och monocyter (B) hos cirrhotiker (n=60)
och kontroller (n=17). Cirrhotiker uppvisade högre E.coli stimulerad oxidativ burst av både granulocyter och monocyter i jämförelse med kontrollerna (19.1 vs.

påverkan av dessa infektioner på överlevnad. Resultaten visade att två tredjedelar av
bakteriella infektioner hos patienter med
levercirrhos är vårdrelaterade och att förekomsten av dessa ökar när leversjukdomen
progredierar. Oberoende prediktiva faktorer
för förekomsten av vårdrelaterade infektioner var dekompenserad leversjukdom (odds
ratio (OR) 3.84, 95% confidence interval (CI)
2.35-6.27), användning av protonpumpshämmare (OR 2.06, 95% CI 1.27-3.33) och
antibiotika (OR 3.11, 95% CI 1.29-7.48).
Även i ett område som SVERIGE, med relativt låg förekomst av antibiotikaresistens, var
c:a hälften av odlingspositiva nosokomiala
bakteriella infektioner orsakade av bakterier
som är resistenta mot cefalosporiner. Vårdrelaterade infektioner, jämfört med de samhällsförvärvade, var oftare komplicerade av
akut-på-kronisk leversvikt, vilket, i sin tur,
resulterade i hög mortalitet.
I delarbete II undersöktes rollen som bakteriella infektioner har i naturalförloppet av
gastrokuriren 3 · 2017

levercirrhos, förekomsten av akut-på-kronisk
leversvikt hos cirrhotiker med bakteriella
infektioner, samt att identifiera prediktiva
faktorer för ökad mortalitet bland dessa
patienter som utvecklar infektions-relaterad
akut-på-kronisk leversvikt. Vi fann att akutpå-kronisk leversvikt inträffade i c:a en fjärdedel av bakteriella infektioner och att den
resulterade i hög sjukhusmortalitet (50%).
Överlevnad hos patienter med dekompenserad sjukdom och utan bakteriella infektioner var samma som för dem som utvecklade
infektioner utan akut-på-kronisk leversvikt
som komplikation. Däremot, i jämförelse
med dessa två grupper, hade patienter med
dekompenserad leversjukdom och infektions-relaterad akut-på-kronisk leversvikt
sämst överlevnad (figur 1). Cox regression
analys visade att infektions-relaterad akutpå-kronisk leversvikt var en oberoende prediktiv faktor för mortalitet bland patienter
med dekompenserad levercirrhos (hazard
ratio (HR) 1.14, 95% CI 1.01-1.20). Däremot,

kunde vi påvisa att förekomst av bakteriella
infektioner inte hade någon påverkan på
överlevnad av patienter med kompenserad
levercirrhos. Oberoende prediktiva faktorer
för förekomsten av infektions-relaterad akutpå-kronisk leversvikt var MELD score vid
infektionsdiagnos (OR 1.27, 95% CI 1.201.35), insjuknande i samtidiga bakteriella
infektioner med olika fokus (OR 6.41, 95%
1.97-20.85), pågående alkoholmissbruk vid
infektionsdiagnos (OR 2.73, 95% CI 1.425.26) och vårdrelaterad infektion (OR 2.12,
95% CI 1.02-4.40). Bland patienter som
utvecklade akut-på-kronisk leversvikt p.g.a.
en bakteriell infektion, hade patienter med
komorbiditeter (OR 3.29, 95% CI 1.04910.37) och multiorgansvikt (OR 3.81, 95%
CI 1.45-10.05), högst risk att avlida.
I delarbete III studerades förekomsten
och betydelsen av bakteriella infektioner
hos patienter med alkoholcirrhos respektive icke-alkoholcirrhos. Totalt utvecklade
164/363 (45%) patienter med alkoholcirrhos
och 77/270 (28%) patienter med icke-alkoholcirrhos åtminstone en bakteriell infektion
under studietiden (figur 2). Trots att alkoholkonsumtion teoretiskt sett kunde vara
associerad med en högre risk för bakteriella
infektioner (p.g.a de negativa effekter som
alkoholkonsumtion har på immunsystemet),
kunde vi inte identifiera cirrhosetiologin
som en oberoende faktor för förekomsten
av bakteriella infektioner (HR 1.36, 95%
CI 0.99-1.87). Slutsatsen blev att den högre
förekomsten av bakteriella infektioner hos
patienter med alkoholcirrhos jämfört med
icke-alkoholcirrhos, berodde på högre cirrhossvårighetsgrad i den första gruppen.
Däremot, kunde vi visa att alkoholcirrhos
är relaterad till förekomsten av pneumoni
(OR 2.63, 95% CI 1.16-5.93) och infektioner
orsakade av gram-positiva bakterier (OR
2.20, 95% CI 1.24-3.93). I detta delarbete
fann vi också att förekomsten av bakteriella
infektioner har ökat under de senaste 10 åren
hos cirrhospatienter, mest p.g.a. en ökning
av vårdrelaterade infektioner.
Delarbete IV presenterar en prospektiv
studie där 60 konsekutiva cirrhospatienter
från öppenvården utan akut dekompensation och utan andra faktorer som skulle
kunna påverka immunsystemet inkluderades. Inklusion av patienterna skedde på
levermottagning under 2013 och patienterna
följdes upp tills de blev levertransplanterade,
avled, eller till slutet av 2014. Funktionen av
granulocyter och monocyter i det perifera
blodet kartlades genom flödescytometri.
Oxidativ burst och fagocytos av båda cellty5
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perna mättes efter in vitro stimulering med
E.coli. Sjutton friska blodgivare användes
som kontroller. Syftet med delarbete IV var
att beskriva funktionen av granulocyter och
monocyter samt dess prognostiska betydelse
hos öppenvårdspatienter med levercirrhos
utan akut dekompensation. Enligt tidigare
studier har inneliggande, akut dekompenserade cirrhospatienter, dysfunktionella neutrofila granolucyter. I delarbetet visades att
detta även gäller cirrhotiker i öppenvården
utan akut dekompensation, och att det är
även monocyter som uppvisar funktionsstörningar. Mer specifikt och i jämförelse
med kontrollerna, uppvisade cirrhotiker
högre oxidativ burst av granulocyter och
monocyter (figur 3) samt reducerad fagocytos av granulocyter efter stimulering med
E.coli. Vi har också kunnat bevisa att denna
immuncellsdysfunktion i form av hög stimulerad oxidativ burst av granulocyter och
monocyter kan prediktera förekomst av svår
sepsis, akut-på-kronisk leversvikt och död
hos öppenvårdspatienter med levercirrhos.
Sammanfattningsvis belyser denna
avhandling att bakteriella infektioner och
mer specifikt infektions-relaterad akutpå-kronisk leversvikt spelar en viktig roll i
naturalförloppet av dekompenserad levercirrhos. Dessvärre, ökar förekomsten av
bakteriella infektioner, särskilt av de vårdrelaterade infektionerna, hos dessa patienter.
Dekompenserad leversjukdom, användning
av antibiotika och protonpumpshämmare är
associerade med förekomsten av vårdrelaterade infektioner. Dessa är ofta orsakade av
bakterier resistenta mot de sorters antibiotika

6
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utsätta dessa patienter för onödiga interventioner och antibiotikakurer samt genom
att använda protonpumpshämmare endast
när det finns evidensbaserad indikation.
Att tidigt kunna identifiera subgrupper av
cirrhotiker som löper hög risk för extrahepatisk organsvikt i samband med en bakteriell infektion är av stor betydelse för att
förbättra överlevnaden hos dessa patienter.
Genom att testa funktionen av granulocyter
och monocyter kan man eventuellt få viktig
information som hjälper oss att uppnå detta
mål, men detta får studeras och bekräftas av
större prospektiva studier i framtiden.

Konstantina Sargenti

Konstantina Sargenti
Ålder: 35
Familj: Gift och två barn
Bor: Lägenhet i centrala Malmö
Sysselsättning: Specialist i Internmedicin,
ST läkare i Medicinsk Gastroenterologi och
Hepatologi på Gastrokliniken Skånes Universitetssjukhus i Lund

som används som empirisk behandling hos
cirrhotiker, Alkoholrelaterad cirrhosetiologi
verkar inte vara associerad med förekomsten av bakteriella infektioner hos patienter med levercirrhos. Enligt litteraturen går
c:a en tredjedel av nosokomiala infektioner
att förebygga, vilket skulle kunna leda till
lägre förekomst av antibiotikaresistens och
akut-på-kronisk leversvikt. Detta skulle
man kunna uppnå genom att undvika att
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ENDOSKOPI I NORDEN

Avancerad endoskopi
utvecklas snabbt i Norden
Två dagar i april 2017 samlades totalt 23
ESD (endoskopisk submukosal dissektion) entusiaster från Sverige, Norge och
Finland tillsammans med ESD experter
från Japan på Östra sjukhuset i Göteborg
för att diskutera etablering av ESD i de
nordiska länderna. Värd för mötet var
Morteza Shafazand som till vardags arbetar som heltidsendoskopist på Östra.

E

SD är en komplicerad teknik som
möjliggör borttagning av avancerade
polyper och tidig cancer i hela gastrointestinalkanalen. Hur ska ESD implementeras och organiseras i de nordiska länderna?
ESD indikationer

För att lyckas med ESD måste rätt indikationer tillämpas. Richard Marsk som är ÖGI
kirurg på Danderyds sjukhus i Stockholm
och en av pionjärerna inom ESD i Sverige
gick igenom de idag accepterade ESD indikationerna. Han poängterade att alla lesioner
som man önskar ta bort i en bit (”en bloc”)
lämpar sig för ESD. En av de viktigaste
faktorerna för en framgångsrik ESD är att
man korrekt bedömer potentiellt invasionsdjup. Konventionella metoder som DT, MR
och endoskopiskt ultraljud kan inte på ett
användbart sätt beskriva invasionsdjupet i
gastrointestinalkanalens submukosa vilket är
en kritisk parameter för adekvat ESD. Istället underströk Richard betydelsen av den
endoskopiska bedömningen baserat på en
detaljerad klassificering av krypt- och kärlmönstret i mukosan med hjälp av högupplösande endoskopi i kombination med olika
typer av konventionell kromoendoskopi
(indigokarmin, gentianaviolett) eller digital
kromoendoskopi (narrow band imaging).
Här finns ett stort utbildningsbehov i Sverige. Dessutom påpekade Rikard att man
ska undvika att biopsera polyper som man
avser att skicka till endoskopiska centra för
borttagning eftersom biopsitagning påtagligt försvårar senare endoskopisk resektion.
Istället bör man fokusera på att ta bra bilder
av polyperna som underlättar planering av
eventuell ESD.
Japanska erfarenheter och tekniska tips

Richard Ohya är ESD expert från Japan som
gastrokuriren 3 · 2017

Deltagare på det första nordiska ESD nätverksmötet.

Richard Ohoya instruerar vid ESD på grismodell.

hjälpt till att etablera ESD på Danderyds
sjukhus 2014-16. Han var mycket intresserad
av laparoskopisk kirurgi och deltog i många
gall- och gastric-by-pass operationer under
tiden på Danderyds sjukhus. En viktig observation Richard gjorde var att inom kirurgin
arbetar man alltid med triangulering för att
skapa tension i vävnaden men att triangulering saknas vid ESD. Detta är en av anledningarna till att ESD är svårt att lära sig.
Särskilt vid inledningen av ESD är bristen på

tension en stor utmaning men allteftersom
dissektionen går framåt kan man använda
den transparenta huvan på endoskopet för
att skapa tension i vävnaden. Richard arbetar med att utveckla en trianguleringsteknik vid ESD med hjälp av clips som sätts på
motsatt sida av polypen med en tråd som
drar upp polypen. Olika hjälpmedel som
kan förbättra trianguleringen kommer att
underlätta implementering av ESD i våra
nordiska länder. En annan intressant obser9
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vation Richard gjort var att i Sverige används
långt koloskop (168 cm) i 100% av fallen
intermediärt koloskop (133 cm) används i
99% av fallen i Japan. Han menade att ett
långt koloskop är svårare att intubera (mer
looping) och att kontroll av instrumentets
topp är sämre (viktigt vid ESD). Det är
därför viktigt att lära sig koloskopera med
intermediärt koloskop. En japansk kollega,
Shunsuke Yamamoto, som för närvarande
hjälper till att etablera ESD på Östra sjukhuset berättade om andra skillnader mellan
endoskopi i Japan och Sverige. En påtaglig
skillnad är att i Sverige är vi dåliga på att ta
bilder och i många fall såg Shunsuke att man
bara tar 2-3 bilder och ibland inga bilder alls
(!) medan 20-100 bilder tas vid en rutinendoskopi i Japan. Bilddokumentation är ett
krav för att kallas högkvalitetskoloskopi och
vi måste anstränga oss att bli mycket bättre
på detta område i Sverige.
ESD i kolon och rektum

Avancerade polyper och tidig cancer i kolon
och rektum utgör den kvantitativt största
och kanske tekniskt svåraste utmaningen för
ESD implementering. Henrik Thorlacius
är kolorektalkirurg i Malmö och har utfört
ESD i kolon och rektum sedan 2011. Han
poängterade att en hög koloskopikvalitet

är en förutsättning för effektiv ESD. Dåligt
rengjord tarm och bristfällig teknik gör att
upp till 10% av cm stora polyper missas. En
stor fördel att göra kolorektal ESD är att
patologen kan göra en säker mikroskopisk
bedömning så att patienter inte genomgår
onödig kirurgi och att risken för lokalrecidiv minskar med ESD. Det finns också
polyper som helt enkelt inte går att ta bort
med andra tekniker, t.ex. restpolyper efter
tidigare endoskopiska resektionsförsök. Han
underströk också betydelsen av kolorektal
ESD som bas för implementering av ESD i
esofagus och ventrikel. Behovet av endoskopister som kan utföra ESD kommer att öka
i framtiden. Införandet av kolorektal screening medför förskjutning i stadieindelningen
med en fyra gångers ökning av höggradig
dysplasi och tidig cancer i kolon och rektum.
ESD i esofagus

Francisco Baldaque Silva är gastroenterolog
på Karolinska sjukhuset och ESD utbildad
i Portugal där incidensen av tidig cancer i
ventrikel är mycket vanligare än i Sverige.
Antalet fall inom esofagus och ventrikel
som lämpar sig för ESD är mycket begränsat
och beräknas till cirka 100 stycken per år i
Sverige. Detta faktum är mycket viktigt för
att implementera ESD för dessa lesioner på

ett förnuftigt sätt i Sverige. Det finns inte
utrymme för fler än 2-3 centra för den här
verksamheten och ESD i esofagus och ventrikel bör organiseras inom enheter där man
har hög volym av kolorektal ESD kolon för
att säkerställa hög kvalitet och patientsäkerhet. Implementering av ESD i esofagus och
ventrikel kommer bli ett återkommande och
viktigt ämne för det nordiska ESD nätverket
att diskutera.
Grisövningar och falldemonstration

Under två hela eftermiddagar fick alla deltagarna möjlighet att under japansk och
svensk expert handledning träna ESD teknik
i ventrikel och kolon i en grismodell på 6
olika stationer. Mötet erbjöd också en falldemonstration. En medelålders kvinna med en
4 cm stor bredbasig polyp i mellersta rektum
genomgick ESD utförd av Tomasz Radomski
och Richard Ohya. Endoskopisk bedömning
ingav misstanke om avancerad neoplasi eller
till och med ytlig cancer vilket gjorde tumören lämplig för ESD. Tidigare biopsier hade
indikerat benign lesion och om cancern visar
sig mer avancerad än T1sm1-2 och bör opereras har ingen onkologisk skada uppstått
och ESD kan då ses som en stor biopsi för
korrekt stadieindelning. Eftersom tumören
hade biopserats tidigare visade det sig att
submukosan ställvis var mycket fibrotisk
och innehöll många regenerativa blodkärl
som försvårade dissektionen. Fallet var en
bra demonstration på att man ska undvika
biopsier på polyper som man avser att ta bort
endoskopiskt. ESD tog 140 min minuter och
tumören togs bort ”en bloc” utan perforation eller signifikant blödning. Patienten
gick hem samma dag vilket visar att ESD
är en minimalinvasiv metod som avlastar
sjukvården på ett effektivt sätt.
Nordiskt nätverk för utveckling av ESD

I slutet av mötet diskuterades framtiden
för ESD i de nordiska länderna. Alla var
överens om att ESD kommer att utgöra en
viktig del i framtidens sjukvård. Viktigt är
att alla som utför och planerar att starta ESD
registrerar sina resultat så att kvaliteten kan
säkras. Målet är att på sikt starta ett register
för ESD där alla patienter som genomgår
ESD i Norden inkluderas. Alla tyckte att
mötet varit givande och att det är viktigt att
fortsätta att mötas för att diskutera ESD i de
nordiska länderna. Nordiskt nätverksmöte
för ESD är här för att stanna.
Stor polyp i rektosigmoideum demarkerad med indigokarmin. Sår efter ESD. 10 cm stort preparat bortaget en bloc där PAD visade RO och höggradig dysplasi.
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Det 93:e mötet för Japanska Gastroenterologiska Endoskopiföreningen
Det är väl känt att Japan är centrum för
endoskopisk kvalitet och utveckling i
världen. I Japan organiseras endoskopister i JGES (Japan Gastroenterological
Endoscopy Society). Detta år var Osaka
värd för JGES årliga möte och fler än 6000
endoskopister samlades under tre dagar
i maj för att diskutera utvecklingen inom
endoskopin under temat 3E ”Evolution,
Education and Evidence”.

J

GES möte organiserades av Yoji Takeuchi
och Noriya Uedo från Osaka International Cancer Institute. Som svensk är det
nästan lite överväldigande att delta på kongress med 6220 registrerade endoskopister.
Vem man än pratar med får man tillgång
till ovärderlig erfarenhet och kunskap. Japanerna är väl medvetna om deras särställning i
endoskopin i världen. På senare år har JGES
ansträngt sig för att locka icke-japaner till
deras möte med syfte att sprida kunskaper
utanför Japan. Sedan ett par år har JGES
också samarbetat med endoskopiföreningarna i Hong Kong och Singapore vilket var
tydligt bland deltagarna och i programmet.
JGES hade också bjudit in 13 stycken
internationella gäster bland annat presidenterna för ESGE, ASGE och den Sydamerikanska endoskopiföreningen (SIED).
Från Sverige var Ervin Toth och Henrik
Thorlacius inbjudna som föreläsare på årets
JGES möte i Osaka. Ervin Toth var inbjuden
av JGES för att bidra vid en utbildningssession för kapselendoskopi. Traditionellt
sett är japanerna mest intresserade av flexibel endoskopi och kapselendoskopi som
utvecklades utanför Japan har haft en lång
och svår resa in i Japan. Ervin som varit en av
pionjärerna inom kapselendoskopi i Europa
fick 45 minuter att övertyga japanerna om
den kliniska betydelsen av kaspelendoskopi.
Ervin redogjorde för etablerade indikationer
för tunntarmskapselendoskopi inkluderade
oklar blödning och Crohn´s sjukdom. Dessutom diskuterade Ervin möjligheter med
kolonkapsel för utredning av patologiska
tillstånd i kolon och rektum i framtiden.
I år arrangerade JGES också ett internationellt symposium fokuserat på utveckling av
avancerad endoskopi utanför Japan. Hiroyuki Aihara från Boston talade om utmagastrokuriren 3 · 2017

Henrik Thorlacius, Yoji Takeuchi (mötespresident), Ervin Toth och Noryia Uedo (Osaka International
Cancer Institute)

ningarna att implementera ESD i USA. I
nuläget finns det endast 3-4 ställen i USA
som försöker starta ESD verksamhet. Ett
problem är att antalet fall med lämpliga
ESD lesioner i magsäcken är lika lågt som i
stora delar av Europa. Dessutom saknas en
strukturerad utbildning i ESD i USA vilket
ASGE arbetar hårt med att förändra. Henrik
Thorlacius berättade om sina ESD erfarenheter med ESD implementering i Malmö
och redovisade det största materialet på ESD
i västvärlden med kolorektal ESD. Ett annat
uppskattat föredrag gavs av Phillip Chiu som
är kirurg och endoskopist i Hong Kong.
Han har tillsammans med experter i Japan
utvecklat ett modernt utbildningssystem för
bedömning av tidiga neoplasier i hela gastrointestinal kanalen. Philip Chiu beskrev att
deltagare förbättrade sin förmåga att klassificera lesioner i magtarmkanalen med 30-40%.
Kontakter mellan Malmö och Hong Kong
har skapats för att värdera möjligheten att
överföra ett liknande utbildningssystem till
Sverige.

Utvecklingen av endoskopi

Malmö och Japan har en lång historia av
samarbete när det gäller utvecklingen av
endoskopi. Lennart Welin var redan på
1960-talet i Japan för att lära sig mer om
flexibel endoskopi. Lennart gjorde sedan
också den första ERCP i Malmö på 1970talet. Sedan har Ervin Toth varit delaktig
i införandet av kromoendoskopi och ökad
endoskopikvalitet genom samarbete med
japanska endoskopister. I nutid har fokus
på samarbetet mellan Malmö och Japan
varit att implementera ESD i Sverige på ett
effektivt och säkert sätt. Vi fick också besöka
det helt nyinvigda sjukhuset och endoskopienheten på Osaka International Cancer
Institute. Även om man imponeras av fina
lokaler och nyaste utrustningen vet man att
framgångarna för endoskopi i Japan mer
beror på deras hängivna strävan att förfina
endoskopikvaliteten.

Henrik Thorlacius och Ervin Toth
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Endoskopikurs i Örebro
I början av april 2017 gavs en kurs i endoskopisk hemostas vid Kliniskt träningscenter, Örebro Universitetssjukhus.
Kursen gavs ursprungligen året innan,
och blev en stor succé – det var fullsatt i
Örebro även i år, utan att man ens hade
behövt annonsera. Gastrokuriren var på
plats under de två sista kursdagarna.

B

akom utbildningen står kvartetten
Urban Arnelo, Malin Wickbom,
Fredrik Swahn och Göran Ågren. De
arbetar även som instruktörer under kursen.
– Det finns ett för litet utbud av endoskopisk utbildning och kursverksamhet, så det
var det som gjorde att vi pratade ihop oss om
att göra den här, förklarar Urban.
Tillsammans med Fredrik hade Urban
sedan tidigare fyra års erfarenhet av att leda
en kurs om basal ERCP (endoskopisk retrograd kolangio-pancreatikografi), och som
ständigt har varit fulltecknad.

Kursdeltagarna i endoskopisk hemostas, med kursledarna Malin Wickbom, Göran Ågren, Fredrik
Swahn och Urban Arnelo i förgrunden.

Lång tradition av gott samarbete

Under kursen i endoskopisk hemostas varvas
teori med praktik. Kliniskt träningscenter
förfogar över lokaler där man kan öva på
sövda grisar. Dessa lokaler är uppbyggda och
utvecklade av Gunnar Wickbom som var
överläkare vid kirurgiska kliniken i Örebro
tillsammans med Göran Ågren, som fortfarande är verksam som överläkare vid kliniken. Malin Wickbom, överläkare på ÖG
sektionen i Örebro, och idag en av de kursansvariga, är Gunnars dotter.
– Det fanns flera som letat efter en sådan
här utbildning. Tidigare gavs en liknande
kurs i Lund men den är nu nedlagd. Därför
valde vi att skapa kursen, och – eftersom det
finns en lång tradition av kursverksamhet i
just de här lokalerna – att förlägga den hit,
fortsätter Urban.
Han tillägger att det även finns en lång
tradition av gott samarbete mellan Huddinge
och Örebro.
– Vi känner varandra väl!
Fem stationer

Urban säger att de försöker engagera alla
företag som har någon form av endoskopisk eller teknisk utrustning för endoskopisk
blödningskontroll.
Kursen vänder sig till endoskopister, dvs.
läkare med viss erfarenhet.
– Vi vill inte sortera oss i kirurger eller
gastrokuriren 3 · 2017

gastroenterologer – vi kallar oss för endoskopister, framhåller Fredrik.
De förklarar att det handlar om läkare
som går jour, och som därmed kan ställas
inför uppgiften att ta hand om en blödande
patient alla tider på dygnet.
Årets kurs hade 15 deltagare, som delades
in i grupper som sedan under den praktiska
delen växlar mellan fem stationer. På fyra
av dessa stationer arbetar man på sövd gris,
och på den femte arbetar man med olika
modeller och bekantar sig med olika typer
av teknisk utrustning.
– De fyra stationer där vi arbetar med gris
består av 1: injektion, 2: diatermi och APC, 3:

clips och 4: topisk behandling (spray, pulver
och droppar), berättar Urban.
På den gris där han själv är instruktör,
övade man på att använda olika instrument som t.ex. duodenoskop och gick även
igenom olika sug- och spolfunktioner. Fredrik berättar att på hans station hade de bl.a.
en övning där de använder over-the-scope
clip (OTSC).
Vid stationen där man tränade med
modeller så ägnade man sig åt genomlysning, instrumentträning, stentbehandling
för esofagusvaricier (som sedan omsattes i
praktiken på gris) och gummibandsligering
(som endast utfördes på gris). Man tränade
13
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även hur man handskas med pulver och
OTSC-systemet.
Ska skapa ökat självförtroende

Vi frågar vilka som är de svåraste momenten
– alltså de som man behöver träna mest på?
– Att koordinera instrument och tillbehör. Det innebär ett stressmoment att ställas
inför en blödande patient. Det handlar om
att med små rörelser få rätt positioner gentemot blödningskällan, så vi lägger stort fokus
på det, svarar Fredrik.
– Här får man träna på sådant man aldrig
kan träna hemma. Här kan man göra fel,
bli handledd och sedan göra rätt, fortsätter
Urban.
Fredrik förklarar att målsättningen inte är
att deltagarna ska vara färdiga.
– I stället vill vi ge dem känslan av att
"jag kan det här". De har fått pröva olika
saker här – under handledning – och kan
sedan åka hem med höjt självförtroende. Jag
minns en från förra årets kurs som efteråt
sa "jag ser fram mot nästa blödning när jag
kommer hem".
Är här för att testa och lära

Peter Hager är kirurg som till vardags arbetar
i Nyköping.
– Jag är här för att träna. Jag är tvungen
att ibland arbeta i nattens mörker, med dålig
assistans och behöver därför veta hur jag ska
hantera utrustningen, säger Peter.
Han tycker därför att det är väldigt bra att
det finns ett stort antal representanter från
industrin på plats.
– Det ger mig möjlighet att få testa olika
clips, etc. Kursledningen är fantastisk –
mycket sker hands-on, med tips och tricks.
Man märker att de som lär ut har använt
och är väl förtrogna med utrustningen själva.
Peter skulle absolut rekommendera kollegor att gå kursen.
– Den fungerar dessutom bra som uppfräschning av gamla kunskaper. Teknologin
utvecklas ju hela tiden, och nya produkter
tillkommer.
Tips och tricks från experter

Karolina Eklöv och Parastou Farahnak är
båda kolorektalkirurger som arbetar på
Södersjukhuset i Stockholm.
– Vi har många akuta blödningar under
jourtid. De är ofta svåra, och vi gör inte så
många gastroskopier i det dagliga arbetet.
Därför är det bra att få träna, framhåller
Parastou.
Karolina anser att de behöver den här
kursen för att kunna vara bakjour.
– Det har varit väldigt bra dagar, där jag
14

särskilt har uppskattat de praktiska delarna.
De har varit ovärderliga!
Parastou uppskattar att de får lära sig olika
strategier, diskutera knepiga fall och få tips
och tricks från experter.

Startade med suturering

Göran Ågren var den som tillsammans med
Gunnar Wickbom byggde upp djurlabbet
i Örebro.
– Kurser på gris kom på 80-talet. Suturgastrokuriren 3 · 2017
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maskinen var en nyhet då, och kurser på gris
var ganska ovanligt, berättar han.
Dessa fortsatte sedan med manuell suturering, därefter med laparoskopi och idag med
endoskopisk homeostas.
– Konceptet då var inte nytt – man hade
det i USA där det var etablerat att kirurger
fick träna på försöksdjur. Jag arbetade tillsammans med Gunnar med att bygga upp
kirurgklinikens utbildningsavdelning.
Dagens kurs är resultatet av ett grupparbete, framhåller Göran.
– Den kräver ett dedikerat gäng som
arbetar tillsammans och har samma syn på
undervisning. Det är helt avgörande.
Han anser att det har varit en bra kurs,
med entusiastiska deltagare där i princip
allting har gått som det ska.
Träningsläger

– Om pappa hade varit med här, hade han
tyckt det varit fantastiskt och varit otroligt
glad över det – och han hade velat vara med

själv. Det var han som införde endoskopin i
Örebro, berättar Malin.
Hon förklarar att innehållet i programmet
är resultatet av ett grupparbete de fyra ledarna emellan, och att hon och Göran därutöver ordnat med det praktiska.
Rent allmänt anser Malin att en del av
deltagarna var lite "grönare" jämfört med
förra året. Men hon tror samtidigt att alla
fick ut något ändå.
– Det här är ett träningsläger där man lär
sig detaljerna och hur man lägger upp en
strategi, förklarar Malin.
Tillbaka nästa år

Teori och praktik varvas under kursen –
under de två första dagarna inledde man
med knappt två timmar teori som sedan
omsattes i praktik under resten av dagen.
Den sista dagen ägnades helt åt teori och
sammanfattning.
Ett exempel på detta är att Urban talade
om strategi vid blödning bortom bulben.

Han sa att det då handlar om att förbereda
sig och tänka efter innan över hur man ska
göra inför olika tänkbara scenarier.
Han förklarade att han själv oftast föredrar ett duodenoskop pga. stor arbetskanal
och brygga, om det är möjligt att använda,
därefter ett koloskop framför ett enteroskop.
– Så tycker jag. Det är dock svårt att hantera clips i ett duodenoskop. Ska man längre
ner i tarmen så måste man använda sig av
ett enteroskop.
Mot slutet av den sista dagen ersattes en
samlande föreläsning med en tipspromenad
bestående av frågor som till största delen
hade avhandlats under kursen. Dessa diskuterades sedan i storgruppen.
Själva avslutningen blev en diskussion
och utvärdering. Praktiska tips vid blödning
avhandlades, kommenterades och samlades
upp.
– Man ska undvika att bli stressad – vilket
man lätt blir när en patient blöder. Istället
ska man ta djupa andetag och gå fram lugnt
och städat. Då kommer man fram snabbare,
summerade Göran.
Därefter var kursen till ända. Det står
redan klart att den kommer att ges nästa år
igen (det finns redan personer på väntelistan). Håll utkik efter annonsering i Gastrokuriren!
Per Lundblad

gastrokuriren 3 · 2017
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"Knö dig in” - Gastrodagarna 2017
Det var ett rekordstort antal deltagare på
årets upplaga av Gastrodagarna. Totalt
hade 828 personer sökt sig till västkusten
och Göteborg där detta – SGFs viktigaste
– möte år 2017 ägde rum i Svenska Mässans lokaler.

S

GFs ordförande Marie Carlson hälsade
alla välkomna under invigningen. I sitt
välkomstanförande påpekade Marie
att programmet ges i tre parallella spår, och
att detta borgar för att det hela tiden finns
något för alla.
– Även utställningen är större än under
tidigare år, och jag rekommenderar att ni
tittar runt i den, fortsatte hon och avslutade
med att tacka Gastrodagarnas sponsorer som
möjliggör att mötet kan hållas.
Därefter var det dags för årets första
Hedersföreläsning. Dessa gavs enskilt, utan

Catherine Williamson

något parallellt program, en gång varje dag
under kongressen. Hanns-Ulrich Marschall
presenterade Professor Catherine Williamson, Storbritannien, som höll 2017 års Frans
Bárány Hedersföreläsning. Hennes ämne var
graviditet hos kvinnor med leversjukdom.
Ett oförutsägbart syndrom

Mortaliteten för gravida kvinnor har minskat i Storbritannien, konstaterade Prof. Williamson inledningsvis. Hon fortsatte med
att beskriva incidensen för olika sjukdomar
som är specifika för graviditet, och där preeklampsi är den enskilt vanligaste (49 %),
följt av HELLP-syndromet (Hemolys Elevated Liverenzymes Low Platelets) (22 %).
– HELLP är ett oförutsägbart syndrom
som kan progrediera snabbt eller långsamt.
Det kräver noggrann monitorering på sjukhus och handläggandet är samma som för
svår preeklampsi, sa Prof. Williamson.
Leverruptur är ovanligt och vanligtvis
associerat med preeklampsi. De flesta drabbade kvinnor är äldre än 30 år och mortaliteten ligger mellan 16 och 60 %.
– Diagnostisera med hjälp av imaging –
ultraljud, CT eller MRI – och kom ihåg att
tillståndet kan kräva kirurgisk behandling
eller embolektomi.
Tidig förlossning reducerar risken för
modern vid HELLP, men ökar risken för
morbiditet hos fostret. Ett konservativt
handläggande ger mer tid för fostret att
utvecklas – men då ökar risken för modern.
Man ska inte använda steroider vid HELLP.

Handlägg som högriskfall

Det är ovanligt med cirrhos hos gravida
kvinnor, eftersom de har reducerad fertilitet pga. sin sjukdom, men det förekommer
och mortaliteten ligger då strax under 10 %.
Därför får kvinnor i fertil ålder och som har
cirrhos rådgivning.
– Om en kvinna blir gravid ändå, måste
man handlägga det som ett högriskfall
med multidisciplinärt omhändertagande.
Hepatolog, obstretiker, narkosläkare och
barnmorska ska ingå i teamet. Överväg
betablockerare – fördelen överväger den
teoretiska, lilla, risken för tillväxthämning
hos fostret, sa Prof. Williamson.
Hon påpekade att viral hepatit är den vanligaste orsaken till gulsot globalt. 35 miljoner
människor i världen bär på hepatit B virus
(HBV).
– Herpes simplex hepatit (HSV) står
för cirka 1 % av akuta hepatiter. Normalt
debuterar patienten med feber, leukopeni,
andnings- eller gastrointestinala symptom
eller med akut hepatit. Orala eller genitala
lesioner saknas i 50 % av fallen. Behandling
med intravenös acyclovir rekommenderas,
fortsatte hon.
Bra rådgivning viktigt för bra utfall

Det finns ingen evidens för att födsel med
kejsarsnitt skulle förhindra transmission av
hepatitvirus. Amning är inte heller associerat
med transmission, även om Hepatit C virus
kan finnas i bröstmjölk.
Avslutningsvis kunde Prof. Williamson
rapportera gott utfall för graviditeter hos
kvinnor med hepatiskt adenom och som
fått individualiserad behandling.
I sin summering underströk hon att leversjukdom under graviditet kan bero på samtidig annan sjukdom, eller vara relaterad till
graviditeten. Dessa sjukdomar kan orsaka
mortalitet för både kvinnan och för fostret,
samt svår morbiditet för fostret.
– Men leversjukdomar med hög risk kan
få ett bra utfall med hjälp av rådgivning före
graviditet, ett evidensbaserat omhändertagande och en multidisciplinär approach,
avslutade Prof. Williamson.
Ökad tarmpermeabilitet vid IBS

Därefter startade det treparallelliga programmet. En av dessa sessioner handlade
om inflammatorisk och funktionell maggastrokuriren 3 · 2017
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tarm-sjukdom. Förste talare var Lisbeth
Eklund som presenterade en studie på
Brachyspira hos IBS-patienter.
Brachyspira är en gramnegativ, anaerob
bakterie av stammen spiroketer. I studien
hade Lisbeth och hennes kollegor genom
riktad PCR av biopsier funnit den hos 19 av
55 IBS-patienter. Med hjälp av bilder tagna
med avancerad mikroskopi, visade hon att
Brachyspira sitter i epitelkanten, mellan mikrovilli.
– Förekomst av Brachyspira invid tjocktarmslemhinnan sågs hos över en tredjedel
av IBS-patienterna, medan det var ovanligt
hos friska försökspersoner, sammanfattade
Lisbeth.
Bakteriepassagen genom tarmslemhinnan
hos kvinnor med IBS hade undersökts i en
studie som presenterades av Olga Bednarska.
Målet var att undersöka paracellulär permeabilitet och passage av levande bakterier, samt
reglering av tarmbarriären relaterad till mastceller och vasoactive intestinal peptide (VIP).
32 kvinnor med IBS ingick i studien, och de
hade undersökts med sigmoideoskopi.
– Vi fann att kolonslemhinnan hade
signifikant högre passage både för levande
Salmonella typhimurium och E coli HS. Bakteriepassagen var signifikant minskad efter
blockering av VIP-receptorer och mastceller,
sa Olga.
Också den paracellulära permeabiliteten
var signifikant ökad i IBS. Bakteriepassage
korrelerade inte med symtombördan för IBS
eller subgrupper med olika avföringkonsistens.
– Vår studie visade signifikant ökad tarmpermeabilitet för både patogena såsom kommensala levande bakterier vid IBS, en ökad
paracellulär permeabilitet vid IBS – och
engagemang av VIP och mastceller i reglering av bakteriepassage, summerade Olga.

nos mellan UC-patienter som kommer
att utveckla en mild sjukdom eller en
moderat/svår sjukdom. Mikronivåerna av
messenger-RNA av bactericidal/permeability-increasing protein (BPI) i slemhinnan har
stark koppling till antalet skov de kommande
tre åren, sa Maria.
Alternativ till FMT

Atti-La Dahlgren presenterade en studie
på en ny behandlingsmetod för IBS, och
som går ut på att man administrerar odlad
mikrobiota från en frisk person (ACHIM
= Anaerobic Cultured Human Intestinal
Microbiota).
– Det ha visat sig lika bra som fekal mikrobiotatransplantation (FMT), berättade han.
Bakgrunden är att dysbios i tarmens mikrobiota kan spela roll i patogenesen och symtombilden vid vissa former av IBS.
Via gastroskop administrerades 60 ml
ACHIM i tunntarmen vid två tillfällen med
en veckas mellanrum på 52 terapirefraktära
IBS-patienter. Resultatet blev för de flesta
en signifikant symptomförbättring – för
smärta, uppblåsthetskänsla och tarmtömningsfrekvens.
– Vissa former av IBS tycks vara åtkomliga
för behandling med ACHIM. Dessa patienter stödjer hypotesen av en underliggande
dysbios, var de slutsatser som Atti-La rapporterade.

– Denna effekt observerades också i placebo-gruppen, fast i en lägre omfattning, vilket
indikerar att placebo-kontrollerade studier
är nödvändiga vid IBS, fortsatte Savanne.
Tarmrengöringen och bearbetningen av
det autologa fekala materialet kan ha bidragit
till denna placebo-effekt, tillade hon.
En studie om inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) hos äldre presenterades av Jonas
Halfvarson. Man hade undersökt incidens,
behandling och vårdutnyttjande av äldre
med IBD i Sverige under åren 2006 - 2014.
– Vi såg en ökat vårdutnyttjande av slutenvård för gruppen över 60 år, berättade Jonas.
I sammanfattningen framhölls att IBD
med debut vid 60 års ålder eller äldre är
vanligt i Sverige.
– Betydligt vanligare än vad som tidigare
är beskrivet.
Äldre använde mindre IBD-specifik
öppenvård, men mer slutenvård, än yngre.
Dessutom behandlades äldre mer sällan med
immunsuppressiva läkemedel, men opererades oftare.
– Och studien fann inte stöd för tesen att

IBD har inte mildare förlopp hos äldre

En randomiserad, placebo-kontrollerad
studie på FMT vid IBS presenterades av
Savanne Holster.
Hon förklarade att de funnit en fördelaktig
effekt av FMT avseende symtomscore och
livskvalitet för de patienter som genomgått
behandlingen.

Lisbeth Eklund

Mikrobiota och immunsvar skiljer sig mellan UC-patienter

Sjukdomsförloppet vid ulcerös kolit (UC)
varierar mycket och kan inte predikteras vid
diagnos. Samspelet mellan tarmens mikrobiota och det lokala immunförsvaret är
viktigt för att uppnå balans. Patienter med
UC har en ändrad flora – och en förändrad
reaktion mot floran.
Maria Magnusson presenterade en studie
där man undersökt fekal mikrobiota och
mukosalt antibakteriellt immunsvar vid
diagnos hos patienter med UC och korrelerat dessa data till sjukdomsförloppet de
kommande tre åren.
– Vi fann att mikrobiotan och det antibakteriella immunsvaret skiljer sig vid diag18
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IBD har ett mildare förlopp hos äldre, sammanfattade Jonas.
Bättre långsiktigt behandlingssvar för
anti-TNF naiva

Sessionen avslutades med en observationsstudie på 1133 IBD-patienter. Den syftade till
att undersöka hur tidigare behandling med
anti-TNF påverkar kliniskt behandlingssvar
hos patienter som får upprepad behandling
med anti-TNF. Studien presenterades av
Isabella Visuri.
Resultatet visade att anti-TNF naiva
patienter har ett bättre långsiktigt behandlingssvar, än de som tidigare behandlats med
anti-TNF.
– Upprepad behandling kan ändå övervägas, då cirka tre fjärdedelar av patienterna
hade ett kliniskt behandlingssvar vid 3 månader vid en andra anti-TNF behandling, sa
Isabella.
Effekten av upprepad anti-TNF behandling i en svensk population som visades i studien, bekräftar fynd gjorda i tidigare studier,
konstaterade hon.

Ändra akut till elektivt ingrepp

En session handlade om kirurgi vid IBD.
Mattias Block inledde med ett föredrag om
timing av kirurgi. Mattias blev dessutom
vald till ny vice ordförande i SGF på föreningens årsmöte som hölls senare samma dag.
– Det första jag vill slå fast är följande: En
grundregel är att göra om det akuta ingreppet till ett elektivt ingrepp! Vi vet att det är
hög mortalitet vid akuta ingrepp, underströk
han.
C:a 25 - 30 % av patienter med ulcerös
kolit (UC) kommer att opereras, fortsatte
Mattias. Operationsindikationer är, enligt
data från Öresland 2006, terapiresistent kolit
(53 %), akut kolit (40 %) och cancer/dysplasi
(7 %).
Kolektomifrekvensen i Sverige 2015 var
oförändrad trots "modern" behandling,
medan Mattias berättade att den minskat i
Danmark och Norge.
När det gäller Crohns sjukdom (CD) är
40 - 50 % av indikationerna för resektionskirurgi hög sjukdomsaktivitet refraktär till
medicinering. Här ser man en minskning.
Men komplikationer till sjukdomen står för
45 - 55 %, och dessa ökar i antal. Tillväxthämning respektive sen pubertet hos barn och
ungdomar utgör en liten del, 0,5 - 1 %, och
malignitetsmisstanke vid kolonengagemang
står för 1 - 3 %.
Upprätta behandlingsplan

Isabella Visuri

Mattias talade om vikten av kirurgisk planering.
– Akuta tillstånd ska omvandlas – genom
rätt åtgärder och optimering – till en säker
elektiv situation där man tar hänsyn till
riskfaktorer, medicinering och tidpunkt.
Ett multidisciplinärt samarbete är ett måste!
Sjukdomsutbredning och anatomi ska

kartläggas noggrant, särskilt vid resektioner.
En behandlingsplan om vad som ska uppnås
med kirurgin – på kort och på lång sikt – ska
upprättas.
– För detta krävs stor erfarenhet och detaljerad kännedom om patientens specifika
sjukdom och om IBD i allmänhet. Därför
bör kirurgi för komplicerad IBD göras på
centra med stor samlad erfarenhet och specialintresse för frågeställningarna, slog han
fast.
Mattias beskrev proceduren för bäckenreservoarer, och förklarade skillnaden mellan
handsydd och staplad anastomos.
– Staplad är den förhärskande tekniken
idag.
Bryt den negativa cirkeln

Sammanfattningsvis ska den kirurgiska strategin för UC innebära att man har inflammation, infektion och nutrition under
kontroll. Om inte detta är fallet, bör man
genomföra kirurgin i "seanser".
Laparoskopisk teknik är att föredra, och
centralisering är viktigt – framför allt vid
rekonstruktiv kirurgi. Man ska också se till
att patienten har optimal medicinering.
– Mycket av detta gäller även för kirurgi
vid CD. Det som skiljer är att man ska ge
symtomatisk behandling mer än vid UC,
samt att man ska var restriktiv och ha tarmbesparande kirurgi som målsättning.
Ett visdomsord om operationsindikation
vid CD som Mattias avslutade med var "man
ska operera komplikationer till CD, men
inte vänta tills dess att komplikationerna
blir komplicerade".
Sist beskrev han den "negativa cirkeln":
Kirurgi uppfattas negativt av IBD-patienten,
trots stark evidens för dess positiva effekt
på patientens livskvalitet. Det leder till en
negativ attityd till kirurgi, och i och med det
till ett försenat accepterande av kirurgi. Detta
i sin tur leder till mer komplex sjukdom vid
CD, och för UC – och därmed till en högre
risk för komplikationer. Och då är man tillbaka till cirkelns början igen.
– Denna negativa cirkel måste brytas,
och kirurgi istället betraktas som ett fullgott behandlingsalternativ, avrundade Mattias.
Vad ska man göra efter reoperation?

Jonas Bengtsson är kirurg och Jonas Halfvarson medicinsk gastroenterolog. Tillsammans talde de om medicinska och kirurgiska
aspekter på behandling efter kirurgi för IBD.
Jonas Bengtsson talade inledningsvis om
att man måste ha ett långsiktigt perspektiv
vid kirurgi.
gastrokuriren 3 · 2017
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– Därför, om ett sjukt tunntarmssegment
inte förefaller att blöda, vara perforerat,
obstruerande eller malignt, bör det segmentet lämnas kvar, sa han.
Jonas Halfvarson konstaterade att historiska data visar att upp till 80 % av patienter
med CD genomgått kirurgi under uppföljning. Av dessa har upp till 70 % reopererats. Endoskopiskt återfall utan profylaktisk
behandling sker till 65 - 90 % inom 12 månader, och i 80 - 100 % inom 10 år.
– Det är en väldigt hög siffra. Dock kan
vi träffa patienter som reopererats 7 - 10 år
efteråt och som mår väl, berättade han.
Samma Jonas fortsatte med att beskriva
riskfaktorer för postoperativt recidiv. Av de
patientrelaterade är rökning viktigast, av de
sjukdomsrelaterade är det perianal sjukdom,
tidigare resektioner samt fistulerande sjukdom som ligger i topp. Av de operationsrelaterade är det extensiv resektion (mer än 50
cm) som är den starkaste riskfaktorn.
– Så vad ska man göra efter en reoperation? Man ska verka för ett rökstopp, ge långvarig profylaktisk behandling som initieras
tidigt av multidisciplinärt team, monitorera
med fekalt calprotectin, ha ett återbesök hos
kolorektalkirurg cirka 4 veckor post-op samt
göra en ileoskopi inom 4 - 12 månader. Det
är Golden standard, fortsatte Jonas Halvfarson.
Dessutom bör man ha ett återbesök till
gastroenterolog efter uppföljande ileokoloskopi för ställningstagande till justering
av postoperativ profylaktisk behandling,
tillade han.
Samarbete gagnar patienten

Jonas Bengtsson fortsatte med att tala om
tarmsvikt. IBD – framför allt CD – är en av
de vanligaste orsakerna.
När det gäller rekonstruktiv kirurgi vid
UC är det vanligaste alternativet bäckenreservoar, tätt följt av ileorektal anastomos
(IRA).
– Men många erbjuds inte något alls!
Beror det på att vi har en högre tolerans för
stomi – eller på grund av att det finns en
kunskapsbrist?
Jonas Bengtsson fortsatte med att ställa
frågan om vi behöver följa bäckenreservoarerna för dysplasi och cancer?
– En metaanalys säger att det bör man
göra för de som tidigare haft dysplasi/cancer.
I den efterföljande diskussionen mellan de
två talarna, underströk de vikten av samarbete mellan gastroenterologer och kirurger.
– Ett sådant samarbete gagnar patienten,
var de eniga om.
20

Namnbyte

Nästa kongressdag inleddes med en session
om nya behandlings- och surveillancestrategier för primär skleroserande kolangit
(PSC) och primär biliär kolangit (PBC).
Hanns-Ulrich Marschall började med att
berätta att man nu har bytt nomenklatur.
PBC står inte längre för primär biliär cirrhos, man har bytt ordet cirrhos till kolangit
(cholangitis).
– 8 artiklar presenterades om detta samtidigt. Det var patienterna som ville det,
eftersom de ville slippa det stigma som är
förknippat med cirrhos, sa han.
I Sverige levertransplanteras 8 - 10 patienter för PBC årligen
PBC drabbar till 80 % kvinnor mellan
30 och 65 år. De symtom de oftast uppvisar är klåda eller invalidiserande trötthet.
Hanns-Ulrich gick igenom patogenesen.
– För diagnos använder man antimikrobiella antikroppar (AMA).
Första behandlingsalternativet är urso-

Annika Bergquist

deoxicholsyra, som ger en minskad produktion av gallsyra. För de som inte svarar
finns bezurso där 30 % fick svar jämfört med
0 % placebo i en studie. En studie på den
monoklonala antikroppen ustekinumab var
dock negativ.
Hanns-Ulrich avslutade med att berätta
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att en Fas-II studie på norursodeoxycholic
acid (norUDCA) vid PBC hade visat intressanta data.
Kliniska förloppet för PSC varierar

Annika Bergquist talade sedan om surveillance.
– Risken för levercancer motiverar övervakning hos dem med högsta risken. Manligt
kön är en sådan riskfaktor och nationella
riktlinjer rekommenderar ultraljudssurveillance vid cirrhos, konstaterade hon.
När det gäller PSC är det mycket svårare.
Data visar en risk för gallgångscancer på 1,4
% per år (2,8 % första året) och en life time
risk på 20 %.
– Så risken för gallgångscancer vid PSC
motiverar övervakning – men evidens för
hur, när och vilken nytta det gör saknas. Men
livstidsrisken är för låg för att motivera profylaktisk transplantation – om vi inte gör
det, lever 90 % efter fem år. Gör man det, är
siffrorna desamma, fortsatte Annika.
Prognostisering vid PSC är svårt, eftersom
det kliniska förloppet är väldigt varierande.

Erik Hertervig
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I 15 - 20 % av de dominanta strikturerna
gömmer sig gallgångscancer. De som inte har
dominanta strikturer har en mycket bättre
prognos.
– Ulcerös kolit vid PSC innebär ökad risk
för gallgångscancer. Det verkar vara en egen
fenotyp.
För diagnos av cancer, gör de flesta en imaging och tar blodprover. Man kan även göra
borstcytologi, kolangioskopi med biopsier,
FISH eller CA 19-9.
– Ingen av metoderna är riktigt bra.
Om man har misstänkt gallgångscancer
– använd alla diagnostiska verktyg. Skapa
en MDT-konferens med erfarenhet – min
poäng är: Ta hjälp, uppmanade Annika.
Slutligen underströk hon att risken för
kolorektalcancer motiverar behandling med
5-ASA och koloskopiövervakning.
Kromoendoskopi rekommenderas

Erik Hertervig talade under en annan session om vårdprogram för endoskopisk surveillance av IBD-patienter. Erik leder den
arbetsgrupp inom SGF som ska ge förslag till
rekommendationer om detta. Han inledde
med att ställa frågan om det finns något
värde av koloskopisk övervakning.
– Det finns inga randomiserade prospektiva studier. Men nya data visar att
genomgången koloskopi är kopplat till både
minskad risk för kolorektal cancer (CRC)
och ökad överlevnad vid manifest CRC, sa
Erik.
Världens största och längsta surveillanceprogram har varat under 42 år, där man vid
St Marks Hospital i London har följt 1375
patienter med UC. Antalet upptäckta dysplasier har ökat signifikant under det senaste
decenniet.
– Sannolikt beror det på kromoendoskopi,

trodde Erik.
Han visade en studie från 2016 som
kommit fram till att kromoendoskopi
är bättre än konventionell "white light"
endoskopi i att upptäcka dysplasier under
långtids-surveillance.
– Kromoendoskopi med indigokarmin
eller metylenblått och HD-endoskopi samt
riktad biopsitagning är överlägsen slumpvis biopsitagning i att upptäcka dysplasier,
och är rekommenderad förstahandsmetod,
fastslog Erik.
Patientundersökning efter endoskopi

Katarina Pihl Lesnovska fortsatte med att
tala om upplevelser, delaktighet och stöd
vid IBD.
– Vad är viktigt för IBD-patienter när de
kommer till oss? Respekt och bemötande är
det som överlägset viktigast. Även information – skriftlig och muntlig – som ges utan
stress. Det handlar om att ta sig tid, och ställa
öppna frågor, sa Katarina.
Att vara delaktig i beslut av behandlingen
passar dock inte alla.
– Framför allt var äldre kvinnor mer negativa till det, fortsatte hon.
Kommunikation är svårt, påpekade Katarina, och underströk vikten av dialog och
ögonkontakt.
Hon berättade om resultatet från en fokusgruppintervju, det var en enkät som patienter besvarat efter endoskopisk undersökning.
262 svar hade kommit in.
Glädjande nog ansåg 92 % att det bemötande de fått var mycket bra och att omhändertagandet också varit mycket bra.
– Det är ett strålande resultat!
66 % ansåg att den information de fått
varit mycket bra – och 31 % att den varit
bra. Resultaten skilde sig betydligt mer när
det gällde oro inför undersökningen. 15 %
svarade väldigt mycket, 29 % mycket och
30 % ganska lite. 9 % svarade inte alls och
17 % varken eller.
– Det innebär alltså att 45 % känner sig
oroliga eller mycket oroliga, underströk
Katarina.
Väldigt mycket obehag under undersökningen och 27 % upplevde mycket obehag.
40 % kände ganska lite obehag. Smärta upplevdes väldigt mycket av 3 %, och mycket av
22%. 24 % kände ganska lite smärta och 24
% inte alls.
– Oro över resultatet av endoskopin: 9 %
svarade väldigt mycket, 34% angav mycket
28% ganska lite och 23% svarade "varken
eller".
– Våra kollegor på endoskopin är mycket
nöjda med resultatet, summerade Katarina.
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Endoskopi ska utföras av experter

Sessionen avslutades med att Björn Rembacken gick igenom det vetenskapliga
stödet för kromoendoskopi, image enhanced endoskopi och white light. Vad är bäst?
– Det finns motstridiga resultat i olika
studier. Men det finns många problem med
dessa studier, konstaterade han.
Men det går ändå att sammanställa svar på
en del frågor. Vid standardkoloskopi är det
bättre med färgning, jämfört med att inte
använda det (eller Narrow Band Imaging).
HD-endoskopi är bättre än standard-endoskopi, och använder man HD-koloskopi
med färgning så är det allra bäst.
– Och man kan själv göra mycket för att
förbättra detektion av polyper. En studie
visar att om man endast tittar en gång till,
hittar man 3 % mer polyper. Ber man sköterskan om hjälp, hittar man 6 % till. Dessutom
– om koloskopin görs på morgonen, hittar
man 8 % fler, påpekade Björn.
Han underströk också att det är få små
polyper som växer till cancer.
– En metaanalys av 1034 polyper mindre

Björn Rembacken

än 1 cm rapporterade att 6 % progredierade
till avancerat adenom, och 1 blev malign efter
en genomsnittlig tid av 2 - 3 år.
Kanske det inte är upptäckten och avlägsnandet av små polyper som reducerar risken
för påföljande cancer – utan istället det
faktum att vissa skopister helt enkelt vet vad
de ska titta efter?
– En del gör det rätt: Bl.a. tar de tid på
sig, tittar bakom veck, har adekvat distension
och tittar efter subtila ledtrådar. De utvecklar
sin erfarenhet – personligen är jag övertygad
om att endoskopi ska utföras av experter,
avslutade Björn.
13 år till diagnos för celiaki

Årets hedersföreläsning till minne av Bengt
Ihre gavs av Prof. David Sanders från Storbritannien. Ämnet var nya framsteg inom
celiaki och icke-celiakisk glutenkänslighet.
– Människan har funnits under lång tid
på jorden, konstaterade David inledningsvis.
Men gluten introducerades först i och med
odlingsrevolutionen som varade från 9000 4000 f.Kr – vilket i det här sammanhanget
inte är särskilt länge sedan. Vetets ankomst
blev essentiellt för människans utveckling.
Definitionen på celiaki – eller glutenkänslig enteropati – är ett tillstånd av förstärkt
immunologiskt svar på svald gluten hos
genetiskt mottagliga individer. Detta drabbar
cirka 1 % av den vuxna befolkningen.
– Den vanligaste åldern för diagnos är
mellan 40 och 60 års ålder. På varje pediatriskt fall går det 9 vuxna. Och för varje
diagnostiserat fall hos vuxna, finns det 3 4 fall som inte diagnostiserats, berättade
David.
De vuxna som har odiagnostiserad celiaki
har generellt ett normalt BMI, och kan
t.o.m. vara överviktiga, tillade han.

Eftersom det i genomsnitt råder en försening på 13 år från debut till diagnos, uppmanade han att alla patienter som kommer till
kliniken, och där det kan finnas misstanke
om celiaki, ska testas för sjukdomen.
Icke-celiakisk glutenkänslighet

Patienter med celiaki upplever en kraftigt
försämrad livskvalitet – jämförbar enligt data
som David presenterade med Crohn's sjukdom och ulcerös kolit. Han underströk också
att celiaki kan påverka många olika organ –
tarmen är enbart ingången för sjukdomen.
– Förlita er inte enbart på serologi vid
diagnos – bedöm patienten, och ta vid behov
en biopsi. Det finns en mismatch mellan
serologi och histologi, och hur patienten reagerar är individuellt, fortsatte David.
Prevalensen för celiaki ökar – i Indien
ligger den nu på 2 %.
Han beskrev även icke-celiakisk glutenkänslighet (NCGS).
– Det är viktigt att slå fast om det är vad
patienten har. Då kan man förklara att de
inte har riskfaktorerna – men att de ändå
kan ha fördel av en glutenfri diet.
Nya data för NCGS slår fast att rapporterad känslighet för vete hos dem som inte
har celiaki är associerat till signifikant ökade
nivåer av lösligt CD14 och liposaccharid-bindande protein, såväl som antikroppsreaktioner för mikrobialt antigen. Detta indikerar
immunaktivitet.
Avslutningsvis talade David om glutenfri
diet och FODMAP-diet. Den senare rekommenderas ofta till patienter med IBS, och
enligt honom finns det ett spektrum mellan
NCGS och IBS, som ofta kan överlappa
varandra.
Allra sist visade han två studier som funnit
att risken för hjärt-kärlsjukdom inte ökas
av gluten, och att en diet fattig på gluten
kan vara associerad med en högre risk för
diabetes typ II.
Studie på ustekinumab vid CD

Även under lunchen kunde man lyssna och
lära.
Jonas Halfvarson informerade om studien PROSE som ska undersöka real-world
klinisk effektivitet för ustekinumab som
behandling för Crohns sjukdom (CD).
– Ustekinumab är godkänt för behandling av CD sedan några månader tillbaka,
berättade han.
Det nationella registret för inflammatorisk
tarmsjukdom SWIBREG passerade 40 000
registrerade patienter tidigare i år, och det
är via det som man kan deltaga i PROSE.
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– Det är en prospektiv, observationell
studie. Inklusionskriterierna är CD, bekräftad av undersökare, där patienten har aktiv
sjukdom med otillräckligt terapisvar, eller
uteblivet svar, alternativt är intolerant till
konventionell terapi eller biologisk terapi.
Patienten måste ha fyllt 18 år och gett samtycke till att medverka, sa Jonas.
Om man är intresserad, kan man kontakta
Jonas. (jonas.halfvarson@regionorebrolan.
se).

Lotta Langer

Brian Saunders
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Kall slynga bäst för små polyper

Kvalitet vid endoskopi var temat för två sessioner. Prof. Brian Saunders, Storbritannien
tog i sitt anförande upp kvalitet vid polypektomi.
– Kvalitet har betydelse: Det krävs en
komplett och radikal excision, noggrann
histologi – samt att utförandet ska vara säkert
och acceptabelt för patienten, slog Brian fast.
Om inte dessa parametrar uppfylls, så
leder det istället till att – trots polypektomin
– patienten ändå kan drabbas av kolorektalcancer (CRC). Dessa kallas för intervallcancer. En metaanalys av 12 studier, visade
att 1 av 27 upptäckta fall av CRC var just
intervallcancer. Siffran hade stor lokal variation – från 2 till 13 %.
– 30 - 50 % av alla post-koloskopicancrar
var relaterade till inkomplett polypektomi.
Brian gick igenom ett antal praktiska tips
för att höja kvaliteten. Det gäller att stabilisera åtkomsten till polypen.
– Räta ut endoskopet, rotera polypen till
klockan 5-position och låt assistenten hålla
endoskopets skaft.
Maximera sikten – spola och sug, ändra
positionen och använd en distal fästanordning.
– Bestäm en strategi! Kanske inte ingreppet ska göras just idag – eller av en annan
endoskopist?
Han berättade att de på hans avdelning
idag rutinmässigt diskuterar komplexa polyper i ett multidisciplinärt team.
För små polyper är kall slynga bäst – det
kan också göras för patienter som står på
warfarin. När det gäller stjälkade polyper
måste man ha blödningsstoppande tekniker redo.
– Snara den halvvägs – det är enkelt att
sätta clips på den återstående stjälken.
Brian beskrev även tekniken för endoskopisk mukosaresektion (EMR) och påpekade

att den medför en risk för svår, senare blödning.
– Försök inte ta hela med en gång – injicera och skär, injicera och skär igen!
Efter att ha avslutat ska man göra en minutiös submukosal bedömning.
Arbetsgrupp i SGF

Gabriele Wurm Johansson (endoskopiansvarig i SGFs styrelse) talade sedan om vikten
av en standardiserad utbildning för endoskopister i Sverige.
– I SGF har vi tillsatt en arbetsgrupp för
att implementera ett koloskopiregister, och
för att etablera ett standardiserat rapportsystem för koloskopi. Det finns inget sådant i
vårt land, berättade hon.
Förhoppningsvis kommer detta att starta
2018.
– Men det är ett stort uppdrag, konstaterade Gabriele.
Stefan Willmarson och Lotta Langer
beskrev sedan arbetet med att skapa en väl
fungerande endoskopienhet vid sjukhuset i
Karlstad.
– Jag tror att utvecklingen hos oss startade
när vi bestämde oss för att endoskopi skulle
vara något man ägnade sig åt helt och hållet.
Man lär sig inte så mycket med något man
gör med vänster hand, sa Stefan.
De underströk vikten av ledarskap och
feedback. För det sistnämnda, är det viktigt
att atmosfären på kliniken är öppen – så man
kan ge både positiv och negativ feedback.
(Läs mer om verksamheten i Karlstad i GK
1/15, reds anm).
Koloskopier måste kvalitetsstärkas

Mer endoskopi: Under en session berättade
Ervin Toth om undersökningen av koloskopikvalitet med hjälp av ECQI-gruppens validerade online frågeformulär.
– Medvetenhet om kvalitetsindikatorer
och användning av internationella standarder kan förbättra kvaliteten på koloskopi.
European Colonoscopy Quality Investigation (ECQI) är ett team av erfarna koloskopister från 9 EU-länder med målsättning att
förbättra koloskopikvaliteten. Jag är svensk
representant i denna grupp, sa Ervin.
Syftet med denna studie var att undersöka kvaliteten vid olika koloskopienheter
och länder i Europa. ECQI-on-line enkät
gör det möjligt att samla in information för
bedömning av koloskopikvaliteten hos individuella koloskopister, endoskopienheter och
på nationell nivå. Man vill även undersöka
hur ESGEs guidelines följs i den dagliga
verksamheten.
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– Preliminära resultat visar stora brister i
koloskopikvalitet i hela Europa, bl.a. i Sverige, konstaterade han,
Slutsatser Ervin rapporterade var att
ECQI-on-line enkät gör det möjligt att samla
in information för bedömning av koloskopikvaliteten hos individuella koloskopister,
endoskopienheter samt på nationell nivå.
– Detta verktyg kommer att användas i en
större europeisk studie för att granska och
jämföra koloskopikvalitet, berättade Ervin
som fortsatte med att tala om kvalitetsindikatorer för koloskopiverksamhet.
– Det görs 100 000 koloskopier i Sverige
per år – införandet av allmän screening innebär att antalet är ökande.
Förbättrad kvalitet kräver följande: Tillgång till modern endoskopisk teknologi
och metoder, användning av rekommenderade kvalitetsparametrar, användning av
rekommenderade kvalitetsparametrar, standardiserad kvalitetskontroll av koloskopisk
verksamhet, utbildningsinsatser, högvolymskopister och ökad tillgänglighet och resurser, fortsatte han.
– Högkvalitetskoloskopi är ett viktigt
medel för att minska incidensen för kolorektal cancer och mortalitet. En minskad av
variation i kvalitet på koloskopier har hög
prioritet. Kontinuerlig kvalitetssäkring bör
välkomnas – och bör genomföras inom all
koloskopisk verksamhet! Det är dags att
endoskopister i Sverige skapar en standardiserad kvalitetskontroll av koloskopisk verksamhet, summerade han.
IBS-lika symptom hos IBD i remission

Kongressens sista dag inleddes med en session om IBD och IBS. Francesca Brasso
talade om definition av remission vid IBD.
– Det är faktiskt ett ganska svårt ämne,
sa hon.
När vi talar om remission, talar vi om
sjukdomsaktivitet. Det är svårt att avgöra
vad som är remission, och vad som är mild
sjukdom, påpekade Francesca.
Frånvaro av mukosala lesioner och blod,
kallas för läkning av mukosan (mucosal healing = MH). Francesca visade exempel på
mukosan, tagna med endomikroskop.
Hon avslutade med att förklara att man nu
rör sig från remission av symptom till begreppet treat-to-target. Det innebär att man sätter
ett mål för behandlingen, följer upp detta
mål och vid behov anpassar behandlingen
så att målet nås.
Börje Jonefjäll fortsatte med att beskriva
symptom hos patienter med IBD som
bedöms vara i remission. Han inledde med
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att förklara att han i sin forskning koncentrerat sig på UC.
– Patienterna kan ha IBS-lika symptom,
och orsaken till det kan bl.a. vara att de fortfarande har låggradig inflammation.
Dessa symptom är kliniskt relevanta,
underströk han.
– IBS-lika symptom under remission är
vanligt förekommande och sänker patientens
livskvalitet. Orsakerna till dessa symptom är
sannolikt multifaktoriella – där både perifera
och centrala faktorer samverkar.
Börje konkluderade därför att IBS-lika
symptom bör efterfrågas, utredas noggrant
och adekvat behandlas hos patienter med
IBD i remission.
Utrymme för psykoterapeutisk behandling

SGFs nyvalde ordförande Hans Strid talade
om behandling av IBD och IBS.
– IBD är organisk sjukdom med inflammation och IBS är funktionell GI-sjukdom
utan inflammation, definierade Hans.
Behandlingen av patienter med IBD och
IBS utgör ett kliniskt dilemma. Därför gäller
det utesluta aktiv inflammation, och andra
orsaker, till symptomen.
– Rom IV kriterierna – använd dem för
funktionell tarmsjukdom, uppmanade han.
Man ska också överväga psykologiska och
psykosociala faktorer, och behandla dessa om
det är möjligt.
– IBS-fokuserad psykoterapeutisk behandling kan lindra eller reducera den psykosociala komponenten av sjukdomen. Om
behandlingen är IBD-fokuserad kan den
förbättra följsamheten till medicinering och
kostråd.
Hans råd var att man ska försöka finna en
fungerande behandlingsstrategi för de dominerande symptomen.

– Men det finns få behandlingsstudier på
IBD + IBS patienter, konstaterade han.
Framtida behandling kan komma att rikta
in sig på tarmfloran, tarmens permeabilitet,
enterala nervsystemet, autonoma nervsystemet – samt på låggradig inflammation,
avslutade Hans.
Nya IBS-kriterier

Funktionell magtarmsjukdom var även
i fokus för nästa session. Magnus Simrén
började med att tala om Rom IV kriterierna
som Hans nämnde.
Han beskrev utvecklingen för kriterierna,
som inleddes med Mannings kriterier 1978,
till Rom I som kom 1990 och de senaste Rom
IV som publicerades 2016. Vad är då nytt i
Rom IV?
– Man har tagit bort ordet "funktionell"
där det inte behövs. Det upplevs som stigmatiserande av patienter – framför allt i andra
kulturer. Men det är svårt, ordet sitter i ryggmärgen, sa Magnus.
Funktionella GI-rubbningar innebär att
det föreligger rubbningar i brain-gut axis.
– Det finns organiska korrelat till symtomen – störning i motilitet, visceral
hypersensitivitet, förändrad mukosa- och
immunfunktion, förändrad mikrobiota och
förändrad CNS-bearbetning.
Nya diagnoser i ROM IV är reflux hypersensitivitetssyndrom, cannabinoid hyperemis
syndrom (CHS), opioidinducerad förstoppning (OIC) samt narkotiskt tarmsyndrom
(NBS) – som är ett stort problem i USA.
Tröskelvärden för diagnostiska kriterier
har förändrats, liksom de diagnostiska kriterierna för IBS.
– För IBS gäller nu att man ska ha abdominell smärta i genomsnitt minst en dag
per vecka under de sista tre månaderna,
(dock med symtomdebut minst 6 månader
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Marianna Arvanitaki

nader som finns för dessa, sa han.
Vårdprogram behöver uppdateras

Hans Törnblom

Hur användbart är ett vårdprogram för IBS?
Frågan ställdes av Susanna Walter och Hans
Törnblom
– Behöver vi tänka nytt i vissa processer?
Vi står inför en uppdatering av det existerande programmet, påpekade de.
Susanna presenterade ett antal patientfall,
där de båda föreläsarna undersökte om riktlinjerna för behandling håller i verkligheten.
– Vi har 33 diagnoser inom funktionell
magtarmsjukdom, redan här börjar det bli
besvärligt, konstaterade Hans.
Via patientfallen kunde de visa på ett
behov av att bredda vissa program, så de
inte enbart handlar om IBS. Hans efterlyste
något som var mer högupplöst.
– Med detta ville vi illustrera vikten av
att det finns vårdprogram – och att dessa
behöver ses över och uppdateras, summerade Hans.
ERCP – endast en terapeutisk procedur

Magnus Simrén.

innan diagnos) associerat med två eller fler
av följande kriterier: Relaterat till tarmtömning, associerat med förändrad frekvens av
tarmtömning eller med en förändrad form
på avföringen.
Magnus avslutade med att berätta att
en stor, världsomfattande epidemiologisk
studie på funktionella magtarmsjukdomar
har startat.
– Man vill undersöka vilka globala skillgastrokuriren 3 · 2017

Den sista hedersföreläsningen var till minne
av Lennart Wehlin, och den gavs av Professor
Marianna Arvanitaki från Belgien. Ämnet
var endoskopisk diagnos och handläggning
av gallsten. Hon inledde med en översikt av
hur patienter kan te sig kliniskt.
– Gallsten kan ha varierande och överlappande klinisk presentation – håll reda på
anatomin, sa Marianna.
En majoritet (60 - 80 %) av individer med
gallsten är asymptomatiska.
– Enkla procedurer, som historik, klinisk undersökning, labtester och ultraljud
kan ge viktiga insikter. Använd kompletterande procedurer för imaging (CT, MR och
endoskopiskt ultraljud) förståndigt och var
medveten om dess begränsningar.

Marianna fortsatte med ERCP. Hon
rekommenderade att man gav antibiotikaprofylax inför proceduren.
Ska man använda ballong eller korg?
– Det finns för- och nackdelar med båda.
Men korg är mer effektivt för stora stenar,
och för dilaterade gångar med flytande sten.
Kom ihåg att ERCP är endast en terapeutisk
procedur! Det är därför viktigt att selektera
patienter för ERCP.
Under sin föreläsning presenterade hon
patientfall, och gav tips och råd om hur man
ska lösa olika situationer. Hon visade även
en video på en extraktion.
– Stenens storlek har betydelse för hur
man extraherar. Adaptera tekniken till den
kliniska situationen – och var medveten om
när man ska lämna över till någon annan,
avslutade Marianna sin föreläsning.
Fördelar med arbete på europanivå

United European Gastroenterology för dig!
Det var rubriken på en av de sista sessionerna. Med det ville moderatorerna Magnus
Simrén och Hans Törnblom peka på att det
finns många möjligheter med UEG – det
handlar alltså inte enbart om kongressen
UEG Week.
– UEG är vår förening på europeisk nivå,
sa Magnus som är organisationens vetenskaplige sekreterare.
Han uppmanade alla att engagera sig i
UEG, och förklarade att svenskar i allmänhet
är populära inom organisationen.
Valeria Castro Tejera (ordförande i SYG)
fortsatte med att tala om den utbildning som
finns tillgänglig i UEG. Hon beskrev deras
e-learning, och framhöll att den är mycket
bra.
– Jag vill också slå ett slag för deras summer
school som hålls i Prag varje sommar!
Valeria berättade även om Young Talent
Group (YTG), vilket hon beskrev som "SYG
på Europanivå".
– Deras mål är att göra initiativen inom
UEG och UEG Week mer lättillgängliga
och attraktiva för yngre gastroenterologer.
YTG ska bidra till en mer harmoniserad och
jämställd utbildning inom UEGs medlemsländer.
Hon avslutade med att beskriva flera olika
aktiviteter som arrangeras speciellt för yngre
gastroenterologer vid den stundande UEG
Week i Barcelona, 28/10 - 1/11 .
– Läs mer på www.ueg.eu, uppmanade
hon åhörarna.
Två utmärkelser

Andreas Münch beskrev sedan hur han i
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början av sin karriär i Sverige blev intresserad
av mikroskopisk kolit (MC), och att han såg
en stor förbättringspotential i omhändertagandet av dessa patienter. Han upptäckte att
det inte bara var ett nationellt problem – det
såg likadant ut i många andra länder.
– Jag var med om att bilda European
Microscopic Colitis Group. 2012 hade vi
vårt första symposium i Basel.
Andreas fick vid UEG Week 2014 organisationens Link Award. Den består av 100.000
Euro, och ska användas till att upprätta PRO
MC Collaboration – ett prospektivt register
för MC i Europa.
– Det är ett nätverk, dit alla kan vända sig.
Han redogjorde för olika frågor de arbetar
med nu. Än så länge kan de inte presentera
några data, men registreringen pågår.
Charlotte Hedin har fått utmärkelsen
Rising Star 2017, och hon kommer att presenteras med den i Barcelona.
– Att få Rising Star innebär att man får en
hållbar plattform för toppmoderna föreläsningar, man kan ordna vetenskapliga sessioner vid UEG Week, utveckla framtida roller
i UEG och få tillgång till ett omfattande nätverk, sa Charlotte.
För att ansöka ska man först bli nominerad. Sedan väljer den nationella organisationen (i hennes fall SGF) ut några som
går vidare till UEG för slutlig bedömning.
En av de fem bästa

Jean Bennet blev belönad med Top abstract
prize vid UEG Week 2016.
– Det betyder att hans abstrakt var ett av
de fem bästa av de 3 800 som skickades in
till kongressen! Det är helt baserat på den
score som UEGs reviewers har satt, förklarade Magnus.
Utmärkelsen innebär 10.000 Euro till
forskning – samt att man får presentera sitt
arbete under själva invigningssessionen.
Jeans arbete var en studie på IBS-patienter där man undersökt tarmbakteriers
betydelse för att prediktera effekt vid low
FODMAP-diet.
– Low FODMAP-diet – men inte traditionell IBS-diet – påverkar tarmflorans
sammansättning. Vi fann att responders
kan särskiljas från non-responders före intervention, baserat på tarmflorans sammansättning, sa han.
Det var några av de resultat från sin studie
som Jean beskrev.
Konklusionen var att tarmflorans sammansättning predikterar IBS-patienters
respons vid low FODMAP diet.
– Så tarmflorans sammansättning kan
gastrokuriren 3 · 2017

potentiellt vara ett hjälpmedel för att identifiera vilka patienter som bör rekommenderas
denna diet.
Därmed avslutade Hans sessionen.
– Jag hoppas ni hjälper till att inspirera
era kollegor!
Efter ett gastroskopiquiz var det sedan dags
för Hans Strid att avsluta Gastrodagarna.
– Jag vill rikta ett tack till alla: Huvudsponsorer och andra utställare – även där
har det varit rekord i år – samt kongressorganisatören och alla talare.
Hans tackade även SEGP, FSGS och SGFs
styrelse och berättade att vissa av föreläsningarna i Göteborg kommer att göras tillgängliga på SGFs hemsida.
– Och så vill jag också passa på att hälsa
alla välkomna till Gastrodagarna i Falun
2018!

Hans Strid

Därmed var Gastrodagarna år 2017 över.
Per Lundblad
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Mag- tarmfondens stipendiater 2017
Som traditionen påbjuder ägnades en
session under Gastrodagarna till Magtarmfondens årliga utdelning av stipendier för forskning.

Å

rets huvudstipendiat blev Andreas
Münch, Linköping, som belönades
med 200.000 kr. Så här löd motiveringen:
"Andreas Munch tilldelas huvudstipendiet för projektet: ”Aquaporins betydelse
vid kronisk diarré”. Genom en innovativ
kombination av studier på cellkultur och
fluorescensmikroskopi på vävnadsprover
belyses både reglering och terapi av diarre’
vilket kan medföra en ökad förståelse av
diarrén i olika kliniska situationer".
Andreas redogjorde själv för projektet.
– Vår hypotes är att dysregulation av
aquaporiner ("kroppens vattenkanaler") kan
vara en bakomliggande diarrémekanism vid
mikrosopisk kolit , och möjligen även vid
andra kroniska, icke-blodiga diarrésjukdomar som IBS-D och funktionell diarré,
berättade han.
Fem övriga stipendiater blev belönade med
80.000 kr var. Dessa var:
Fredrik Brännström, läkare och kirurg, för
sitt projekt "Är behandling av koloncancer
jämlik i Sverige? Betydelsen av sociala och
demografiska faktorer för risken att bli opererad akut."
Anna Forsberg, läkare, kirurg och gastroenterolog, för "Koloskopier i Sverige 2001
- 2013: En totalpopulationsstudie avseende
postkoloskopi kolorektal cancer vid IBD och
studie av regionala skillnader i koloskopikvalitet".
Åsa Olsson, läkare och kirurg, "Att undersöka patienter opererade med gastric bypass
i viktreducerande syfte ur kvantitativa, kvalitativa och ekonomiska aspekter. Särskild tonvikt läggs vid handledningen i slutenvård".
Sean Bennet, biokemist, "Bacterial recognition and mucosal crosstalk in the pathogenesis of IBS".
Jonas Wixner, gastroenterolog, "Magtarmstörningar vid ärftlig transtyretinamylodios eller Vad kan vi lära av amyloid i
magen?"
Gastrokuriren gratulerar samtliga stipendiater!

Fr.v: Margareta Röstlund, Mag- tarmfonden, Hans Törnblom, Andreas Münch, Anna Forsberg, Jonas
Wixner, Fredrik Brännström, Åsa Olsson och Sean Bennet.

Andreas Münch

Per Lundblad
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Satellitsymposier
under Gastrodagarna
Totalt genomfördes fyra satellitsymposier
under de tre dagar som Gastrodagarna
varade i Göteborg.

F

öretaget Shire var värd för det första,
som hade titeln Hur bör patienter med
kronisk förstoppning handläggas? Här
diskuterade man definitioner och diagnostik
samt behandling för dessa patienter.
Diagnostik

Magnus Simrén talade om de nya Rom IV
kriterierna för funktionella tarmsjukdomar,
och visade hur prevalensen för förstoppning
ser ut globalt. Sverige ligger högt upp.
– Riskfaktorer är kvinnligt kön, ökande
ålder, lågt socioekonomisk status samt IBS,
berättade han.
Magnus fortsatte med att beskriva hur ett
ballongtömningstest går till, och därefter
med anal manometri.
– Sedan kan man tänka sig att man gör
dynamisk MR dekografi. Dessa tre är de
modaliteter vi har för att mäta tarmtömning.
Han redogjorde även för de olika läkemedel som finns, och konstaterade att vi idag
har en palett med olika behandlingar för
dessa patienter.

Magnus Simrén, Susanna Walter och Wilhelm Graf.

Ge tjocktarmen en rytm

Susanna Walter beskrev biofeedback.
– Det är ett helt "åtgärdspaket", som även
kan kombineras med läkemedel, sa hon.
Det finns få randomiserade studier, men
ändå viss evidens för att biofeedback är
effektivt, jämfört med sham biofeedback
och laxermedel.
Generella råd för att "få igång magen"
är att ge tjocktarmen en "rytm" via regelbundenhet i måltider, sömn, motion och
toabesök.
– Gå direkt vid tydlig trängning från
tarmen! Tömningsreflexen avtar inom några
minuter. Utnyttja gastro-koliska reflexen
– vilket är lättast efter måltid, fortsatte
Susanna.
Andra råd var att ge tillskott av fibrer och
bulkmedel, samt optimera dryckesintag (bör
vara c:a 2 liter).
Hon gav även råd om sitteknik på toa med
lätt krystning och att man ska gå därifrån
gastrokuriren 3 · 2017

Jonas Halfvarson, Jenny Gunnarsson och Henrik Hjortswang.

efter några minuter om ingenting har hänt.
Susanna avslutade med råd om bäckenbottenträning och vattenlavemang
– Och om ingenting av detta hjälper, får
vi prata med kirurgen.
Kan ge symptomlindring

Wilhelm Graf är kirurg, och talade om kirur-

gisk behandling vid obstipation.
– Sakral nervstimulering (SNS) har god
effekt vid inkontinens, men sämre eller oklar
effekt vid förstoppning, berättade han.
I en metaanalys från 2016 visades att
appendikostomi hade en success rate på 68 %
vid förstoppning.
– Kirurgi kan ge symtomlindring vid
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tydlig anatomisk avvikelse (pelvic organ prolapse), dvs. rektalprolaps, rectocele, invagination och enterocele. Det är en individuell
bedömning om operation ska ske genom
pexioperation via buken med eller utan nät
eller genom ett perinealt ingrepp, fortsatte
Wilhelm.
Vid slow transit obstipation talar vissa
data talar för att hemikolektomi ger likvärdig effekt som kolektomi, men med minskad
morbiditet.
– Final call är stomi, summerade han.

vara att man kan se följsamhet till medicinering, alternativt skicka ut påminnelser om
medicinering.
– IBD är kroniska, komplexa och heterogena sjukdomar. Det är komplicerat att
utvärdera hälsa och effekt av åtgärder. IBD
Home kan underlätta tät uppföljning, möjliggöra proaktiv vård och ge förutsättningar
till egenvård, sa Henrik.
I sin sammanfattning pekade han även på
att tekniken kan leda till bättre behandlingsresultat och livskvalitet.

Vanlig handläggning jämfört med T2T

Tror på positiv hälsoekonomisk effekt

Är det dags att ändra behandlingsmålen vid
Crohns sjukdom (CD)? Frågan utgjorde
rubrik för ett symposium, sponsrat av företaget Abbvie.
Jonas Halfvarson berättade om studien
CALM.
– Hos patienter med CD är det okänt om
behandling baserad på tät uppföljning av
inflammatoriska markörer (CRP och fekalt
kalprotektin, FC) leder till ett förbättrat
utfall. Detta förhållningssätt definieras som
treat to target (T2T), förklarade han.
CALM är en prospektiv, open-label, multicenter, aktivt kontrollerad, studie designad
för att utvärdera två behandlingsalgoritmer
för patienter med CD: Vanlig klinisk handläggning och T2T.
Studiens konklusion var att en T2T-strategi med de ovan nämnda markörerna leder
till ett signifikant bättre endoskopiskt och
kliniskt utfall, jämfört med en symptomdriven strategi. Behandling av patienter baserad
enbart på kliniska symptom ger sämre möjligheter att kontrollera den underliggande
inflammationen.
– En T2T-strategi visade sig inte leda till
en försämrad biverkansprofil, summerade
Jonas.

Vad har då detta för betydelse för den kliniska vardagen? Jenny Gunnarsson beskrev
vardagen på Mag- och tarmmottagningen i
Kungsbacka.
– Det är intressanta resultat från CALM.
Jag vill presentera hur det ser ut hos oss, som
är en liten mottagning, sa Jenny.
På mottagningen arbetar två gastroenterologer, en gastrosköterska samt en allmänsköterska. Man har 450 IBD-patienter, varav
55 står på biologisk behandling och 80 på
immunmodulerande. 40 % av patienterna
har CD. En stor andel av patienterna är
nydebuterade. Man har endast öppenmottagning.
Hon redogjorde hur behandlingsuppföljningen ser ut för dem med biologiska
läkemedel. Efter insättning, har patienten
ett återbesök med provtagning och eventuell
skopi eller MR vid 3 månader. Sedan fortsätter man med provtagning var 3.e månad och
har ett återbesök efter 12 månader.
– Täta kontroller har vi alltså redan, konstaterade Jenny.
Vilken betydelse skulle då IBD Home ha
för dem idag? Jenny sa att det uppenbart

skulle fylla sin plats vid 3-månaderskontrollerna.
– Nya verktyg, som IBD Home, kan leda
till introduktionen av en T2T-strategi. Jag
tror också att det skulle ha en positiv hälsoekonomisk effekt, sammanfattade Jenny.
PRO

Det tredje symposiet hade företaget Takeda
bjudit in till: Individuell respons och remission.
Vad mer vill patienten? löd rubriken. Jonas
Halfvarson talade om att mäta behandlingsmål vid IBD.
– Vi har för vana att använda aktivitetsindex, eftersom det råder en brist på robust
biomarkör som speglar grad av sjukdomsaktivitet, och som möjliggör värdering av
behandlingssvar, konstaterade Jonas.
Mätinstrument som t.ex. Crohn's disease
activity index (CDAI) är inte utvecklade
med ett patientperspektiv. Därför har både
FDA och EMA börjat lägga allt större vikt
vid Patient Reported Outcomes, (PRO). De
båda regulatoriska enheterna har dock lite
olika perspektiv.
PRO speglar andra dimensioner än aktivitetsindex. Patientens perspektiv korrelerar
inte alltid med läkarens, och PRO involverar patienterna i deras sjukdom och dess
behandling (s.k. empowerment).
– Läkare underskattar ofta patientens sjukdomsaktivitet, betonade Jonas.
– Att använda PROs ger möjlighet att aktivera denne i behandlingen, och även med att
utbilda patienten. Man får dessutom andra
dimensioner av hur det är att leva med IBD,
summerade Jonas.
"Det handlar om delaktighet"

Peter Eneroth från Mag- och Tarmförbundet

Monitorering i hemmet

– Monitorerar vi våra patienter som man
gjorde i CALM, kan man tidigt sätta in
åtgärder för att förhindra ett skov. Kan
patienten själv monitorera, ökar chansen
för detta.
Det sa Henrik Hjortswang som beskrev
IBD Home, ett system för telemedicin för
att underlätta monitorering och inrapportering till registret för IBD, SWIBREG. Han
redogjorde för tekniken, och hur patienten
med hjälp av en smartphone använder den.
Hemmonitorering uppmuntrar egenvård
och underlättar proaktiv vård. Det spar även
patientens tid, och frigör resurser. Tänkbara
ytterligare funktioner i framtiden kan bl.a.
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Jonas Halfvarson, Peter Eneroth och Charlotte Hedin.
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beskrev vad patienten vill. Han påpekade
att för patienten kan IBD vara en dygnetrunt-syssla.
– En bråkdel av sjukdomstiden tillbringas
i direkt kontakt med sjukvården.
Patienten vill att man tillvaratar patientens
kunskap om den individuella sjukdomsbilden, och ser patienten som en resurs och
förstahandskälla.
– Det handlar om delaktighet, slog Peter
fast.
Delaktighet innebär att det finns en dialog.
I dialogen ges och tas information som ligger
till grund för denna delaktighet.

Moderator Andreas Pischel och Brian Saunders.

gastrokuriren 3 · 2017

– Det är viktigt att man kommunicerar behandlingsmål i dialogen. Här finns
utrymme för individualisering, avslutade
han.
PROM

EMA arbetar med en översyn av råd för
utveckling av läkemedel vid UC och CD,
berättade Charlotte Hedin. Hon talade
om Patient Reported Outcomes Measures
(PROM).
– Myndigheten kommer troligtvis att föreslå co-primary endpoints – symptombaserade mått och objektiva mått som endoskopi.
Utmaningarna består i att vi inte förstår
vad som driver beslut vid konsultation i klinisk vardag, fortsatte hon.
– Det ideala utfallet bör mäta de parametrar som påverkar beslutsfattande. Detta
fångas inte upp vid kliniska prövningar idag.
PROM fångar inte upp nya parametrar,
men tar tillvara befintliga med bättre struktur och validitet.
– Det är inte så stor skillnad mellan PROM
och IBD Questionnaire, men PROM har
bättre validering, symptomhierarki och scoring system/viktning, sa Charlotte.
I framtiden kommer PROMs tillsammans
med objektiva mått på inflammation bli en
primary endpoint i kliniska studier.
De ska vara lätta att använda för både
patienten och vården, ska kunna användas
vid utvärdering och utgöra underlag för val
av behandling.
– Idealiskt bör samma PROM användas i
kliniska studier och på kliniken. De ska även
kunna användas för att förbättra patientinformation om säkerhet och effektivitet av
behandlingar, avslutade Charlotte.

En utmaning att hitta alla polyper

Det sista symposiet stod företaget Norgine
för.
Prof. Brian Saunders föreläste och fokuserade på hur man upptäcker svåråtkomliga
polyper samt faktorer som påverkar optimering av polyp-detektering i samband med
koloskopi. Brian har stor erfarenhet, och har
utfört mer än 20 000 endoskopier hittills
under sin karriär.
Sitt föredrag inledde han med att understryka att det får konsekvenser om man
missar polyper.
Han visade data från en studie från 2006
där man funnit att polyper mindre än 5 mm
har en "miss rate" på 26 %. Mellan 5 och 10
mm var detta värde 13 %. För de större polyperna (mer än 10 mm) var miss rate 2,1 %.
Sju tips

Brian presenterade 7 tips, för att förbättra
resultaten. Det första var att se till att patienten är införstådd med att man kan missa
upptäckt. Ett av skälen är att det ökar chansen för tidigare upptäckt om patienten senare
skulle få cancer.
– Det andra tipset är att ta bort de polyper
man upptäcker när man är på väg in. Vänta
inte till då du är på väg ut! Ofta är det svårt
att hitta den igen då.
Tredje tipset är att ändra patientens position under undersökningen – och undersöka
det område igen man just har kontrollerat.
– Retroflexion (= vrid spetsen så att man
ser bakåt) är det fjärde. Normalt kan man
utnyttja det i caecum och rektum.
Brians femte tips var att ge antispasmodiskt läkemedel. Han nämnde Buscopan,
och presenterade både fördelar och nackdelar, men visade även att studier på läkemedlet
har motsägande resultat vad beträffar detektion av polyper.
– Tips sex är att använda medel som förstärker bilden av mukosan – indigokarmin
eller blått ljus. Detta förstärker konturer och
mönster.
Han påpekade att en studie visat att kromoendoskopi gav en 44 % högre diagnostisk avkastning, jämfört med slumpvist valda
biopsier.
Det sjunde och sista tipset var att använda
ett distalt fästelement som en plastring,
endoring eller endocuff. Dessa plattar ut
veck och innebär att sugning av vätska blir
enklare.

Per Lundblad
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Driven redaktör och innovatör
Förra året kom den första fullständiga
läroboken i gastroenterologi och hepatologi ut på svenska. Redaktörer var Henry
Nyhlin och Greger Lindberg. Trots en omfattande arbetsprocess med åtskilliga arbetstimmar på kvällar och helger, är parhästarna i full gång igen. Denna gång med
en bok om IBS.

I

maj åker Henry Nyhlin, docent med över
30 års erfarenhet som klinisk medicinsk
gastroenterolog, och Greger Lindberg,
professor och överläkare vid Gastrocentrum
på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, på ett tre veckor långt vistelsestipendium till Capri och Axel Munthes Villa San
Michele.
– Det är naturligtvis kul att Stiftelsen San
Michele stöttar oss. Vi är de första medicinarna som fått detta stipendium och det
känns väldigt kul, säger Henry Nyhlin.
Det är andra gången som han och Greger
Lindberg åker till Capri för att jobba tillsammans. Förra gången var för två år sedan då
de slutförde arbetet med läroboken ”Gastroenterologi och hepatologi” som utkom på
Studentlitteratur i juni 2016.
– Capri är ett fantastiskt ställe att vara på.
Jag och Greger fick möjlighet att helt fokusera på att få läroboken klar och vi kunde
jobba intensivt under tre veckor med slutredigeringen.
Boken riktar sig främst till studenter på
läkarprogrammet och är ett komplement till
de större läroböckerna inom det internmedicinska kunskapsområdet. Förutom basal
kunskap till målgruppen erbjuder boken
även en fördjupning och kan även vara av
intresse för AT- och ST-läkare.
Omfattande arbete

I augusti förra året fick läroboken fina recensioner i Läkartidningen av Stefan Lindgren,
professor vid Gastrokliniken på Skånes universitetssjukhus i Malmö: Gastroenterologi
och hepatologi är anpassad till den svenska
hälso- och sjukvården, välskriven och pedagogiskt upplagd. Motsvarande litteratur
inom ämnesområdet saknas i Sverige för
målgruppen. Kvaliteten på faktainnehållet
är genomgående hög. Den största utmaningen blir att få studenter och yngre läkare
att verkligen läsa boken. Det är den värd!
Lärare under grundutbildningen och hand34

Henry Nyhlin

ledare under AT/ST har en viktig uppgift att
presentera boken för sina adepter”.
– Det betyder mycket att boken fick fina
recensioner. Förhoppningen är att den blir
flitigt använd och att vi får in många värdefulla synpunkter från studenter. Vi vill gärna
att boken ska vara ett levande dokument som
följer kunskapsutvecklingen, säger Henry
Nyhlin.
Vi har stämt träff på ett litet hemtrevligt
bageri, ett stenkast från Henry Nyhlins
bostad på Södermalm i Stockholm. Vi ska
prata om redaktörskap; hur går arbetsprocessen till, vilka är utmaningarna och vilka är
de bakomliggande drivkrafterna till att man
som redaktör är beredd att lägga ofantligt
många arbetstimmar utanför jobbet, på ett
projekt som inte ger någon större ekonomisk
vinning?
– Jag har sett ett stort behov av svensk
litteratur inom ämnesområdet. Det finns
utmärkta läroböcker utgivna exempelvis i
USA, men svårigheten är att översätta en
amerikansk sjukvårdskultur och behandlingstradition till svenska förhållanden. Jag
har också varit specialist i gastroenterologi
snart 40 år och har samlat på mig en hel del
kunskap och erfarenheter som jag hoppas
kan vara av värde för en yngre generation.
Redaktörskapets olika sidor

Det har gått snart 10 år sedan han tog sig
an ett redaktörskap för första gången. Då

Nyfiken på Henry Nyhlin
Ålder: 70
Aktuell: Flitig redaktör av läroböcker
Familj: Fyra barn, tiobarnbarn och gift.
Bor: Södermalm, Stockholm och Varnhem
Västergötland
Drivs av: Nyfikenhet
Ångrar: Ingenting egentligen. Men jag
kan nog ångra att jag inte tog chansen att
paddla kanot från den kanadensiska västtill östkusten.
Skulle vilja: Yrkesmässigt, att sjukvården
blev bättre och mer patientcentrerat
Gör jag gärna: Odlar min trädgård, läser
böcker och går långpromenader med
hunden Miso.
Oroas av: Jag är inte så orolig av mig. Men
jag kan känna en viss oro att det är så kort
tid kvar att hinna med allt det jag skulle vilja.

handlade det om en lärobok om medicinska
mag-tarmsjukdomar, även den utgiven på
Studentlitteratur.
– Då var jag ensam redaktör. Den här
gången delar jag och Greger på redaktörskapet och det finns många fördelar med det,
säger Henry Nyhlin.
De har känt varandra länge och även varit
arbetskollegor på den motilitetsmottagning
som Greger Lindberg ansvarar för.
Tillsammans har de tillgång till ett omfattande nätverk av experter och specialister
inom gastroenterologi och hepatologi.
gastrokuriren 3 · 2017
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Själva arbetsprocessen med läroboken startade med en genomgång av samtliga lärosätens kursinnehåll och lärandemål. Därefter
sammanställde Henry och Greger en aktuell
kunskapskälla i samarbete med många av
landets ledande kliniker och lärare.
– Allteftersom vi fick in synpunkter och
kommentarer kompletterade och reviderade
vi vårt ursprungliga förslag innan vi skrev en
disposition med en tydlig kapitelindelning.
Det stora steget var sedan att hitta folk
som både ville och kunde skriva och som
var beredda på att lägga ned den tid som
krävdes, trots ett begränsat arvode, menar
Henry Nyhlin.
Nästa kritiska steg var att motivera kapitelförfattarna att leverera texter på deadline,
och utifrån de instruktioner som fanns i
form av begränsningar i omfång och antal
kapitel.
– Det är inte alldeles enkelt. Är man specialiserad på ett ämne kan det vara svårt
att begränsa sig. Men som redaktör är man
tvungen att se till att projektet håller sig
inom ramarna och min uppgift blev att skära
ned texter där det behövdes. Ibland är det en
ganska otacksam del av redaktörskapet, men
i slutänden tror jag att alla ändå blev nöjda
med slutresultatet.
Eget bibliotek

Läroboken omfattar 332 sidor och består av
56 kapitel, skrivna av 59 författare. Från att
projektet startade till att boken gavs ut tog
det cirka tre år totalt.
– Jag och Greger bor nära varandra och har
enkelt kunnat träffas utanför jobbet på kvällar och helger. Det är ett gigantiskt arbete att
hålla reda på alla texter i olika versioner och
det kräver en god struktur och en omfattande administration.
Med 59 författare rör det sig om flera
hundratals dokument som skickats fram och
tillbaka i olika versioner tills att slutkorrigeringen var klar.
– Vi har haft lite olika roller i projektet.
Greger, som har en enorm sakkunskap inom
området, är en levande uppslagsbok och
dessutom en fena på att lagra och hantera
filer. Min styrka är snarare att läsa korrektur och att kunna stötta och vara till hjälp i
skrivandeprocessen. Gemensamt är dock vår
erfarenhet och faktakunskap, säger Henry
Nyhlin.
Bor det kanske en hemlig författardröm i
dig?

– Haha, mina vänner brukar säga att jag
borde skriva en riktig bok, att göra läroböcker är väldigt speciellt. Men nej, jag
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drömmer inte om att bli författare. Däremot
läser jag enormt mycket.
Sedan drygt 20 år har Henry Nyhlin ett
torp i Varnhem, mellan Skövde och Skara.
Där har han låtit bygga ett eget bibliotek
som rymmer cirka 5 000 böcker, mestadels
skönlitteratur.
Favoritförfattaren är Thorsten Jonsson,
författare och översättare från Ångermanland. Han översatte och introducerade John
Steinbeck, William Faulkner och Ernest
Hemingway till svenska.
– Han kallades för Sveriges Hemingway
och var i mina ögon en oöverträffad stilist
och novellist. En annan författare som jag
också inspireras av är Stina Stoor från Västerbotten.
Nydanande idéer

Trots att Henry Nyhlin är fyllda 70 arbetar
han två dagar i veckan på Stockholm Gastrocenter på Läkarhuset vid Odenplan. Han är
även flitigt anlitad som föreläsare och håller
också ST-kurser och utbildningsdagar för
specialister.
Han engagerar sig också i arbetet med att
förbereda etableringen av ett nytt IBS-centrum på Stockholm Gastrocentrum. Men
först måste finansieringen lösas.
– Vi är i planeringsfasen just nu. Jag har
jobbat mycket i mitt liv och nu känner jag
mig priviligierad att kunna välja och prioritera vad jag vill göra. Jag tycker mitt jobb
är kul, framförallt patientmötet. Jag träffar
många IBS-patienter och gör en hel del
second opinion-utredningar.
Henry Nyhlin har genom åren lanserat
flera innovativa idéer. En av de mer vågade
idéerna var att föra in hypnosbehandling till

Sverige i början av 1990-talet. Inspirationen
kom från Storbritannien där patienter med
mag-tarmproblem behandlades framgångsrikt med hypnos.
Han var även tidigt ute med idén att
utbilda särskilda IBD- och IBS-sjuksköterskor. Och för drygt tio år sedan stormade
det rejält kring Henry då han lanserade den
första utbildningen av sjuksköterskor till
endoskopister.
– Jag möttes av en hel del kritik och fick
försvara mina idéer inför det akademiska etablissemanget. Men det har ju visat sig att det
fungerar alldeles utmärkt att sjuksköterskor
genomför endoskopier.
Han har även fört in nya diagnostiska
metoder och var tidigt ute med att skapa
IBS-skolan, en patientutbildning som
genom åren stöttats av Riksförbundet för
Mag-Tarmsjuka.
– IBS är en diffus sjukdom och det behövs
fortfarande mycket kunskapsspridning.
Även inom läkarkåren behöver kunskapsnivån höjas. Den bok som jag och Greger nu
ska skriva handlar om IBS och är riktad till
läkare. Men den kommer även att innehålla
populärvetenskapliga kapitel som riktar sig
till gemene man. Även denna bok kommer
att skrivas av svenska författare som är väl
bevandrade inom ämnesområdet.
Läroboken väntas utkomma inom de närmaste åren.
Men först väntar Capri och några intensiva
arbetsveckor på den italienska ön som ligger
strax utanför Sorrento i den södra delen av
Neapelbukten.
Eva Nordin
gastrokuriren 3 · 2017
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ENDOSKOPI FRÅGAN

Endoskopifrågan
Dam i 70-årsåldern. Hon genomgick på
förmiddagen transesofageal ekokardiografi.

S

amman kväll utvecklade patienten
smärtor i bröstet som ledde till en
röntgenundersökning och akut EGD
med följande bild i proximala esofagus.

Vad visar bilden?

Fallet presenteras av Bengt Sundbaum, Sunderbyn. (Svar på sidan 60)

Gastroenterologi i Fokus
Sjukdomar i övre gastrointestinalkanalen
9-11 oktober 2017
Plats: Sånga-Säby konferens, Stockholm/Ekerö
Kursen vänder sig i första hand till nyligen färdiga specialister inom medicinsk
gastroenterologi och kirurgi samt ST-läkare i slutet av sin specialiseringsutbildning.
Anmälan och program finns tillgängligt på SGFs hemsida www.svenskgastroenterologi.se

Moderatorer:
Magnus Simrén, Gastrosektionen/Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Christer Staël von Holstein, GHP Gastro Center Skåne, Lund
För mer information om kursen, vänligen kontakta:
AF Meetings AB, anki@af-meetings.se, telefon 0704-576 046
Arrangör
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Boka in
16-17 novem

ber

Fotograf: Joakim Höggren

Anmäl dig nu till ERCP-mötet i Luleå
Tema Hilusnära strikturer, PSC, utbildning av ERCP –ister
Hela programmet och alla anmälningsuppgifter du behöver hittar du i
Kalendariet på: www.norrbotten.se
Frågor och bindande anmälan sänds till pia.krutrok@norrbotten.se

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

Management of early neoplastic lesions
in the GI tract Faculty

•
•
•
•
•
•
•

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

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

100 €
Venue

Karolinska University Hospital, Stockholm.
Welcome

Topics

•
•
•

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

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

September 21-22 ·2017
This EAGEN postgraduate course qualified for UEG support
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STYRELSEN SGF

SGFs styrelse 2017
Hans Strid
ordförande
Medicinkliniken
Södra Älvsborgs sjukhus, Borås
501 82 Borås
hans.strid@vgregion.se

Mattias Block

Sven Almer
Luminal gastroenterologi
Karolinska universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
sven.almer@ki.se

Marjo Kapraali

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

Ghazaleh Mohammadian

Vice ordförande
Kirurgkliniken
SU/Östra
416 85 Göteborg
mattias.block@vgregion.se

Facklig sekreterare
Geriatrik-Medicin
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje
08-550 247 09
marjo.kapraali@karolinska.se

Ledamot (ordförande SYG)

Staffan Wahlin

Hanns-Ulrich Marschall

Filip Sköldberg

Vetenskaplig sekreterare
Karolinska universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
staffan.wahlin@ki.se

Lever, gallvägs- och
pancreassjukdomar
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
hanns-ulrich.marschall@
vgregion.se

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

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

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

Fr.v: Sven Almer, Luminal gastroenterologi, Filip Sköldberg, Kassör, Mattias Block, Vice ordförande, Hans Strid, Ordförande, Hanns-Ulrich Marschall, Lever,
gallvägs- och pancreassjukdomar, Gabriele Wurm Johansson, Endoskopiansvarig, Staffan Wahlin, Vetenskaplig sekreterare, Marjo Kapraali, Facklig sekreterare, Ghazaleh Mohammadian, Ledamot ordförande i SYG samt Fredrik Hjern, Redaktör.
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European
Crohn’s and Colitis
Organisation

Barcelona
Spain

Inflammatory
Bowel Diseases

Välkommen till våraPreliminary
Post Congress
Meetings 2017
Programme

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

12th Congress of ECCO

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

www.ecco-ibd.eu

Inflammator
Bowel Disea

Arrangör: Mediahuset i Göteborg AB

Mötet arrangeras i enlighet med LIFs regelverk avseende:
Programinnehåll, Inga sociala aktiviteter, Kostnad för måltider, Föreläsararvoden,
Utställare kan ej påverka det vetenskapliga programmet.
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Preliminary Programme
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NKS Frontline IBD - 14 september 2017
- IBD som systeminflammation- IBD i sjukvårdssystemet

Mötet arrangeras på Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Inbjudan

SEPT

14

Program
8.30

Kaffe

8.45
09:00

Intro/Välkommen
IBD sätta sig in i Tema Inflammation och Infektion
Den nya organisationsstrukturen
Den nya arbetsflödet – vad är värdebaserad vård?

10:00

Kaffe

10:30

11:30

IBD patientvård tvärs inflammationsspecialiteter
– extra-intestinala manifestationer
l
IBD som systeminflammation
l
Reumatologi/ Hud/ Ögon – vad kan vi lära av varandra?
Nya terapier – uppdatering

12-13:00

Lunch

13:00

15:00

Värdebaserad vård av IBD patienter i praktiken
- hur levererar man det?
l
Läkares perspektiv
l
Sjuksköterskas perspektiv
Forskning i fokus

16:00

Slut

Talare:

Ann-Sofie Backman, Charlotte Hedin, Francesca Bresso,
Jan Björk, Marie-Rose Mellander, Sven Almer
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor, funderingar eller bara vill veta mer!

För anmälan och frågor, vänligen kontakta Jens Bäck, E-mail: jens@mediahuset.se, Telefon: 0730-852 339

Arrangör: Karolinska Universitetssjukhuset Solna i samarbete med Mediahuset i Göteborg AB

&
Mötet arrangeras i enlighet med LERs regelverk avseende: Programinnehåll, sociala aktiviteter,
för måltider, föreläsararvoden. Utställare kan ej påverka det vetenskapliga programmet.
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SVERIGES YNGRE GASTROENTEROLOGER
SYGs STYRELSE 2017

Bäste SYG-medlem
Gastrodagarna har nu passerat och Göteborg bjöd på 3 intensiva dagar med information om de nya nationella vårdprogrammen, senaste forskning från landets
forskare och inbjuda hedersföreläsare
som gav högklassiga föredrag om graviditet och IBD, celiaki samt praktiska tips
vid ERCP.

I

réne Stenfors och Emma Berg från SYG
styrelsen höll i endoskopiquizzen som
var väldig uppskattad bland deltagarna.
På gastrodagarna hade vi också årsmöte
och följande styrelse röstades fram:
• Ordförande: Ghazaleh Mohammadian,
Karolinska Universitetssjukhuset
• Vice-ordförande: Iréne Stenfors, Skånes
Universitetssjukhus
• Sekreterare: Emma Berg, Skånes Universitetssjukhus
• Kassör: Axel Josefsson, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset
• Ledamot: Jessica Stjärngrim, Södertälje
Sjukhus
• Ledamot: Daniel Bergenmalm, Örebro
Universitetssjukhus
• Suppleant: Dimitrios Oikonomous,
Centralsjukhuset i Karlstad
• Suppleant: Rofida Ghazvinian, Skånes
Universitetssjukhus
• Suppleant: Arvin Lashgarara, Hallands
sjukhus
Jag vill passa på här att tacka avgående
styrelsemedlemmar Ernesto von Grieff och

Tanja Ihle: tack så mycket för ert jobb och
jag önskar er all lycka framöver.
För det kommande verksamhetsåret
kommer vi i styrelsen fortsätta jobbat med
utbildningsfrågor, medlemskapsfrågor samt
kommunkationsfrågor. Vi kommer att förbättra hemsidan så att det blir lättare att
hitta kurser och information som är relevanta. Kom gärna med förslag och feedback
via mail info@syg.se. Bevaka gärna det som
händer i vår Facebook-grupp. Där kan ni
också ställa frågor, dela med er av tips och
råd och informera varandra om det som sker
i Sverige och världen vad gäller gastroenterologi. I detta nummer av Gastrokuriren har
jag och Arvin skrivit en rapport från kursen
”När tarmen sviktar”.
Jag önskar alla en fantastikt härlig 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
Jessica Stjärngrim
(ledamot)
ST-läkare
Södertälje sjukhus

Dimitrios Oikonomous
(suppleant)
ST läkare
Centralsjukhuset i Karlstad

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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När tarmen sviktar
Kursen ”När tarmen sviktar” är en del av
konceptet Gastroskolan som startades av
utbildningsutskottet i SGF och har som
mål att täcka de kunskapsbrister som
vi ST-läkare och specialister har. Kursen
hölls för andra gången i Sigtuna Stiftelsen
5-7 april och vi var 7 kursdeltagare som
tog del av den kunskap som flödade ut
från föreläsarna.

A

tt vara på Sigtuna stiftelsen var i sig
en upplevelse. 1915 invigdes den av
Manfrid Björkquist, en kyrkoman
med mål att stödja frivilligt arbete för luthersk tro och kyrklig bildning. Att delta i
kursen ökade inte den lutherska tron eller
den kyrkliga bildningen däremot gav miljön
en spirituell känsla som passade bra när vi
diskuterade vätejoner, glukoskanaler och
aquaporiner.
Nedsatt funktion av tarmen som leder till
nedsatt absorption av näringsämnen och
vätska är den sammanfattande och övergripande definitionen av tarmsvikt, något som
återkom flera gånger under kursens gång
och olika varianter av hur vi kan definiera
tarmsvikt diskuterades. Första kursdagen
gick vi även igenom tarmens fysiologi samt
vårdprogrammet för tarmsvikt.
Andra kursdagen bestod av pediatrisk
tarmsvikt, medicinsk och kirurgiska synvinklar på tarmsvikt samt hur man skulle
tänka vid parenteral nutritionstillförsel vid
olika tillstånd. Tredje dagen fokuserade på
behandling av tarmssvikt både med tunntarmstransplantation och med medicinsk
behandling.
Samtliga dagar omfattades av fakta, diskussioner, egna erfarenheter, goda råd och
falldiskussioner. Tarmsvikt (Intestinal failure) mer känt som ”kort tarm” i många
tidigare sammanhang berör ett fåtal men
hårt drabbade individer i samhället. Den
nedsatta funktionen i tarmen som föranleder ett ökat vårdbehov diskuterades på längden och bredden. Den resan som tarmen
tar från akut svikt till en långvarig oförmåga
att förse individen med näring och vätska är
uppenbarligen inte alltid smidig eller lätt att
hantera för patienter eller vårdgivare.
Under de tre dagarna på Sigtuna stiftelsen
framfördes ett välstrukturerat förhållningssätt till tarmsvikt på funktionsnivå. De kliniska faktorer som bidrar till och försvårar
46

bibehållen vätske- och energibalans framlades i form av tydliga rekommendationer.
Elektrolytersättning, vätskebehandling samt
enteral och parenteral nutrition har gett möjligheten att upprätthålla ett värdigt liv i en
grupp som tidigare inte överlevde. Samtidigt måste vi fortsätta erfordra kunskap om
de konsekvenser denna kroniska sjukdom
och dess behandling kan leda till i det långa
loppet. För de som har intresse för att läsa
mer i det uppdaterade vårprogrammet finner
ni det på SGFs hemsida under riktlinjer för
luminal gastroenterologi.
”När tamen sviktar” ger utrymme för
ST-läkare och specialister att ventilera sina
egna erfarenheter av tarmsvikt i ett öppet
forum. Kursen återkommer 18-20 april 2018
så sök! Information hittar ni under kurser på
SGFs hemsida.
Ghazaleh Mohammadian
Arvin Lashgarara
gastrokuriren 3 · 2017
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FSGSs STYRELSE 2017

Bästa medlemmar
Jag har precis kommit hem från Göteborg
och Svenska gastrodagarna. Jag vill rikta
ett stort TACK till lokala organisationskommittén och Björn Lindqvist! Det var
tre helt fantastiska dagar med ett väldigt
rikt vetenskapligt program, väl anpassade
lokaler och fantastisk mat. Allt fungerade
på topp, till och med postervandringarna!

I

samband med gastrodagarna hade FSGS
årsmöte. Vi skulle då ha den andra och
sista omröstningen angående om vi
skulle bilda en ny, gemensam förening med
SEGP och upplösa FSGS. Medlemmarna
röstade dock nej till att bilda en ny, gemensam förening och detta innebär att FSGS blir
kvar. Vi kommer att fortsätta arbeta precis
som förut och driva omvårdnadsfrågorna
inom svensk gastroenterologi. Vi fortsätter
som tidigare att vara en sektion till Svensk
sjuksköterskeförening och med gott samarbete med Svensk gastroenterologisk förening. Vi kommer att fortsätta att arbeta för
att utveckla kompetensen för sjuksköterskor
inom gastroenterologi och hepatologi genom

olika aktiviteter såsom utbildningar samt stipendier. Så fortsätt följ oss via till exempel
facebook och hemsidan så ni inte missar
några av våra aktiviteter.
Den 27 september är det dags för Linköpingsdagen som vi arrangerar tillsammans
med SEGP och Tillots Pharma. Denna gång
kommer det att handla om basic IBD så ni
som känner att detta passer er eller kanske
några av era kollegor så varmt välkomna till
en kompetenshöjande dag!

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

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

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

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

Susanna Jäghult

Ordförande FSGS

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

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

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

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

Mats Granström
(suppleant)
Internmedicin av 83
och gastrodagvården
11883 Södersjukhuset
mats.granstrom@
sodersjukhuset.se
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Kirurgi vid IBD - optimal timing
och uppföljande behandling
Ca 15 % av Ulcerös Colit-patienterna drabbas någon gång av akut kolit. Trulove and
Witts index används för vägledning då
det kan vara svårt att bedöma när det är
dags för kirurgi. Enligt en dansk studie
innebär det en större risk för patienten
om man väntar för länge innan beslut
tas för operation eller om operationen
genomförs vid ett lågvolymssjukhus. Ingrepp vid ulcerös kolit utförs vid akut
kolit, vid terapisvikt eller vid dysplasi. Vid
Morbus Crohn sker ingrepp vid refraktära
tillstånd, komplikationer som abscesser,
stenoser, samt fistlar eller vid malignitet.
Noggrann kartläggning av sjukdomsutbredning samt anatomi bör ske vid all resektion samt reresektion.

I

samband med kolektomi görs rekonstruktiv kirurgi med bäckenreservoar
eller ileorektalanastomos (IRA) direkt
eller i senare skede. Operationen ska ske i
seanser om det inte är en planerad operation
med kontroll av inflammationen, infektion
samt nutrition.
Centralisering av rekonstruktionskirurgin
visar på lägre mortalitet och bättre livskvalitet. Centralisering innebär också att tillgång
finns till multidisciplinära team samt att det
genomförs mer än 10 rekonstruktioner/år.
Frågan är om alla patienter får möjlighet
till rekonstruktiv kirurgi?
Risken för komplikationer med operationer vid IBD ökar om patienten har abscesser, medicinerar med kortison, lågt albumin,
viktnedgång, fistel, samt vid akuta ingrepp.
Pågående medicinering med anti-TNF
innan operation ger inte fler komplikationer, vid planerad rekonstruktiv operation
ska dock anti-TNF inte ges för tätt innan
operation. Vid postoperativa komplikationer med infektion eller anastomoshaveri
ska behandling med anti-TNF dröja. Kortisonbehandling i dosen 20 mg Prednisolon
i mer än 6 veckor innan operation ger fler
komplikationer. Maxdosen bör ligga på 5mg
per dag, i enstaka fall 10 mg.
Det största budskapet var att akuta
ingrepp ska göras om till elektiva ingrepp.
Operationen blir då välplanerade, på dagtid
samt att kirurger med spetskompetens utför
ingreppet. Vid Morbus Crohns gäller det
att bara operera komplicerade tillstånd,
gastrokuriren 3 · 2017

men inte vänta tills komplikationerna blir
för komplicerade.
IBD-sjuksköterskans reflektioner

Som medicinskt inriktad IBD sjuksköterska
fick jag tidigt i min ”gastrokarriär” lära mig
att det är till stor hjälp för IBD patienten att
tidigt i sjukdomsförloppet tala om kolorektalkirurgi med patienten.
För att hjälpa patienterna till en positiv
tankeprocess kring kolorektal kirurgi brukar
jag uppmuntra patienterna att se kirurgi som
en möjlighet. Har patienten många funderingar och frågor redan i tidigt stadium
lämnar jag också möjligheten öppen för en
diskussion om remiss till kolorektalkirurgen för en allmän diskussion vad kirurgi kan
innebära.
Detta var en av de saker jag fick bekräftat i
presentationerna Kirurgi vid IBD – optimal
timing och uppföljande behandling ”
Man pratade bland annat om den negativa spiral som kan utvecklas gentemot
kirurgi vilket kan leda till att de kirurgiska
åtgärderna kommer in i ett senare skede i
sjukdomsförloppet. Man har då en sjukare
patient med mer komplex sjukdom, i sämre
tillstånd och som löper en ökad risk för kom-

plikationer. /Spinelli ECCO 2014 . Naturligtvis blir detta en än mer viktig aspekt i takt
med de ökade antal läkemedel som utvecklas
och erbjuds patienterna.
För övrigt lyfte Dr Bengtsson och Dr
Halvarsson naturligt fram det viktiga samarbetet mellan kirurgi och medicin både
preoperativt och post operativt genom noga
över rapportering och regelbundna MDT
konferenser. Postoperativt framförallt vid
Crohn´s sjukdom.
Postoperativ uppföljning av Mb Crohn
patienter bör enligt föreläsarna innehålla:
• Rökstopp
• Tidig MDT konferens som berör profylaktisk medicinsk behandling innan
utskrivning från kirurgen.
• Ett återbesök till kolorektalkirurgen
inom 4 veckor med remiss åter till
gastroenterolog.
• Monitorering av F-Calprotectin
• En skopi inom 4-6månader
• Återbesök till gastroenterolog efter
skopi med justering av behandling.

Agneta Aasa och Eva Blackås
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Att åstadkomma förbättring
Gastrodagarna i Göteborg erbjöd på
torsdagen två excellenta sessioner med
fokus på omvårdnad, kvalité och evidens
inom sjukvården. Under temat: Konsten
att åstadkomma en förbättring presenterades två abstrakts och Helle Wijk höll en
mycket intressant och viktig föreläsning
om: Förbättring i vård genom samverkan.
Hur gör man?

T

eamsamverkan, ett återkommande
tema under Gastrodagarna, är
enligt Helle startpunkten och en
förutsättning för att kunna implementera
evidensbaserad kunskap hållbart i praktiken. Hon underströk att förbättringskunskap handlar om att arbeta ihop systematiskt
och att använda de metoder som finns. Alla
personalkategorier behöver vara delaktiga i
processen och är det något vi inte är nöjda
med behöver vi ändra systemet genom samverkan. Förbättring innebär förändring och
processen börjar i liten skala utifrån de behov
och resurser man har för att sedan växa till
grunden för nya evidensbaserade rutiner som
kommer patienten till nytta.
Socialstyrelsen (SOSF 2005:12) understryker att God vård inom hälso- och sjukvården
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är säker, kunskapsbaserad och ändamålsenlig, patientfokuserad, jämlik, effektiv och
skall ges i rimlig tid. Kärnkompetensen hos
alla vårdens personalkategorier innehåller
samverkan i team, personcentrerad vård,
evidensbaserad vård, säker vård, förbättringskunskap samt informations och kommunikations teknologi. Professionell kunskap och
förbättringskunskap förenas och tillsammans
kan teamet lära och utveckla ny kunskap som
kan komma patienten till nytta. För att ett
förbättringsarbete skall kunna skapa en förändring med hållbart resultat krävs ett mätbart resultatorienterat mål, en bra metod och
engagemang och stöttning från ledningen.
Helle underströk också att man i processen
kan dra nytta av kvalitetsregistren där kunskap ofta finns om vad patienterna önskar
och förbättringsbehov kan synliggöras.
Alexandra Vulcan och Ann Leuhusen
presenterade sitt abstract och förbättringsprojekt kring: Nutritionsbehandling för
inneliggande patienter med levercirros. De
såg ett omvårdnadsbehov hos patientgruppen på avdelningen och ville förändra och
förbättra nutritionen genom en förbättringsprocess. De informerade all personal,

lärde upp sjuksköterskor att sätta sonder för
enteral nutrition, PM skapades och en medvetenhet ökades hos hela personalen. Syftet
nåddes och nutritionsstatus har förbättrats
hos deras patienter. Ny kunskap skapades
liksom en vilja att påbörja nya förbättringsprocesser för andra patientgrupper.
Därefter presenterade Martin Reijler hur
han använt data från SWIBREG registret
på 500 patienter för att åstadkomma en förändring. Han underströk att förbättringsoch professionell kunskap gemensamt ökar
värdet av vården för de som den finns till för
och vi behöver varandra inom teamet.
Sammantaget uppmuntrades vi alla att ta
tag i de brister och behov vi möter genom
teamförankrade förbättringsarbeten. God
vård, evidensbaserad vård och personcentrerad vård är grundstenarna och gemensamt med våra patienter kan vi förändra
och förbättra våra arbetsplatser, dess rutiner
och bedriva vård vi alla är stolta över som
kommer patienten till nytta. Vi kan förbättra
vården en process i taget.
Cecilia Sköld
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TEAM arbete och
sjuksköterskemottagningar
Sjuksköterskeledda mottagningar är något som varit ett hett ämne i många år.
Dessa skall anpassas till patienter, personal och klinik. Grunden är ofta en känsla
av att något kan göras bättre för patienten.

D

et viktigt att vi ibland tar oss tid
och funderar över hur vi arbetar
och om det är något vi kan göra
bättre. Under Svenska Gastrodagarna i
Göteborg gavs uppdatering av evidens och
pågående projekt.
Katarina Pihl-Lesnovska berättar om sjuksköterskeledd IBD-mottagning i Linköping,
en sjuksköterskemottaging med tydliga rutiner.
Sjuksköterskans roll

•
•

daglig telefonrådgivning
kontroll vid aktiv sjukdom två veckor
efter skov
• insättning av behandlingar samt Thiopurintitrering
• att genomföra besök för information/
utbildning/ rådgivning vid ny sjukdom,
ny behandling eller vid behov, besökstiden varierar mellan 10-60 minuter.
• årliga rutinkontroller, oftast via telefon
Målet med införandet av sjuksköterskeledd IBD-mottagning var strukturera arbetet
och tydliggöra vem som gör vad. Sjuksköterskan samarbetar nära med undersköterskan
och sekreteraren. Sekreteran schemalägger
mottagningen, undersköterskan bokar in
patienter och ser till att provsvar föreligger.
Sjuksköterskan dikterar sina kontakter till
sekreteraren. Katarina poängterar att det är
viktigt att se hela teamet och vem som gör
vad.
Evidens vid levercirros

Maria Hjorth från Falun berättar om hur evidens skapas kring sjuksköterskemottagning
vid levercirros. Maria har mött många personer med levercirros i en negativ spiral. Den
medicinska vården vid levercirros finns men
evidensen för omvårdnadsåtgärder saknas,
en kunskapslucka identifierades: Kan en
sjuksköterskemottagning minska sjukhuskrävande vård och förbättra patienternas
livskvalitet?
gastrokuriren 3 · 2017

I ett pilotprojekt söktes svar på ett antal
frågor: Vad ska innehållet i en sjuksköterskeledd cirrosmottagning vara? Hur arbetar
andra? Vad behöver vi veta för att stärka evidensen för sjuksköterskeledd mottagning vid
levercirros?
I en liten skala gavs möjlighet att reflektera
över om vi tänkt på allt och hur skall vi mäta
att det faktiskt blir bättre?
Att utvärdera en förändrad omvårdnadsprocess är komplext och flera mått behöver
studeras såsom livskvalitet, sjukdomsutveckling, mortalitet, hälsoekonomi, vårdkonsumtion, cirroskomplikationer, malnutrition och
vårdkvalitet.
Idag tre år efter första idén så har projektet blivit en multicenterstudie på fem centra
utspridda i Sverige. I studien lottas deltagarna antingen till en kontrollgrupp som
fortsätter som tidigare eller till den grupp
som följs upp på en tät sjuksköterskeledd
mottagning i kombination med läkarmottagning. Att skapa evidens tar tid och det
krävs tålamod. Tidigast om 2 år kan vi få se
de första resultaten.
Överföringsmottagning

Valeria Castro Tejera och Helene Lindfred
från Göteborg berättar om hur de byggt upp
en överföringsmottagning från barn med
IBD till vuxenvård. Syftet var att utveckla
en strukturerad överföringsmodell för att
förbättra och kvalitetssäkra överföringen av
ungdomar med IBD från barn- till vuxengastroenterologisk verksamhet.
Ibland kan frustration uppstå när följsamhet hos unga vuxna inte alltid är fullgod. Det
handlar snarare om att de inte får ihop sitt
liv än inte att de inte vill sköta sig. Andra
saker kommer i vägen som känns viktigare.
För att kvalitetssäkra detta bör vårdgivaren
ta hänsyn till patientens mognad.
Arbetet utgick från patientens behov, föräldrarnas behov samt vårdgivarens behov.
Metoderna i arbetet var flera

•
•
•
•

regelbundna möten
litteratursökning
nationell–och internationell inventering
av olika överföringsmodeller
frågeenkät till redan överförda ungdo-

mar innan projektstart
pilotfas med utvecklande av överföringsmodell som utvärderas fortlöpande
• Enkäter till medverkande ungdomar
Arbetet sammanfattades i ett slutgiltigt
rutindokument där överföringen sker som
en longitudinal process innehållande: förberedelse, övergång och efterarbete.
Övergången är individuellt anpassad och
patientmedverkan leder till en mer självständig patient. Grunden är teamarbete där
läkare och sjuksköterskor har strukturerade
roller. Stödinstrument i form av checklista,
teamlista, överföringsremiss och Swibreg
används för att kvalitetssäkra överföringsprocessen.
•

Fördelar med samsyn och struktur

I utvärderingen ser de fördelar med samsyn
och struktur omkring omhändertagandet av
denna patientgrupps speciella behov samt att
det blir ett utbildningstillfälle för patient,
förälder samt vårdgivare. Personlig kontakt
med ny vårdgivare underlättar samarbete.
Ökad kontinuitet ger bättre förutsättningar för framtida hälsa och livskvalitet för
ungdomar med IBD och behovet av framtida
inläggningar på grund av sviktande hälsokontroll minskade. Nackdelar var att det
kräver mer resurser i form av vårdgivare med
speciellt intresse för denna patientgrupp.
Det behövs en överföringskoordinator
som samordnar gemensamma mottagningar
och övervakar processen.
Orden att skapa evidens inspirerar mig,
att få resultat i mätvärden. Det är som att ta
vårdutvecklingsarbetet ett steg till. Jag har
själv erfarenhet av att ha en idé som planerats, studerat hur andra gör genom studiebesök, anpassat till vår verksamhet och
sedan utfört.
Det vi utvärderar är att vi tycker att vi har
nöjda patienter, och flödet har säkert blivit
bättre. Men vad mäter vi egentligen, kan vi
på pappret visa konkreta resultat?
Vi har fått höra om tre olika sätt att utföra
vårdutveckling, mycket inspirerande.

Carina Andersson
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Hej!
Den 5 – 6 oktober i höst går andra upplagan av
IBD Nordic Conference av stapeln och vi hoppas så klart på ett lika bra möte
denna gång som förra året.
Det preliminära programmet, som du kan se här bredvid, lovar i alla fall
gott!
Vi hoppas så klart att du har möjlighet att komma, och att du även vill
hjälpa oss att tipsa dina kollegor som eventuellt inte har fått en inbjudan.
Ju fler vi blir desto bättre möte får vi!
Missa inte din rabatt!
Visste du att du som läsare av Gastrokuriren får rabatt på deltagaravgiften till IBD Nordic Conference fram till den 1 augusti? Skriv bara
”GK17” i meddelandefältet när du registrerar dig så får du 10% rabatt på
ordinarie pris!
Har du några som helst frågor eller funderingar – tveka inte att höra av dig!
Mig når du enklast på niklas@mediahuset.se eller på
telefonnr. 0706 – 74 86 89.
Med hopp att se dig i Stockholm.
Vänligen
Niklas Lundblad
Koordinator IBD Nordic Conference 2017

RegisteR befoRe the 1st of August And use the code gK17 in oRdeR to get 10% off!

MORE INFORMATION AND REGISTRATION, VISIT:
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IBD NORDIC Conference
Hotel Hilton Stockholm Slussen I 5 - 6 October 2017
Thursday

October 5

Friday

October 6

Coffe and sandwich will be served from 08.30

Coffe and sandwich will be served from 07.30

09.00-10.00 Registration
10.00
Satellite symposium 1 - AbbVie,
Lecturer: Jean-Frederic Colombel
10.45
Opening of the meeting, Tom Øresland
10.50
Defect colonic mucus as primary ulcerative
colitis cause – are there any therapeutic
possibilities? Gunnar Hansson
11.10
The role of the mesentery in Crohn’s disease
Christianne Buskens
11.30
Multidimensional markers of risk in families of
IBD patients, Charlotte Hedin
11.50
Lunch
12.45
The preclinical phase of IBD – road to
prevention? Jean-Fred Colombel
13.10
Appendectomy for sustained remission in UC
Christianne Buskens
13.30
Prevention of post-operative recurrence in
Crohn, Edouard Louis
13.50
Non resectional surgery for Crohn’s disease
Anthony de Buck van Overstraeten
14.10
Surgery in Crohns disease after the
introduction of biological treatment
Bjørn Moum
14.30
Coffee break
15.00
Treatment de-escalation in Crohn
Edouard Louis
15.20-15.40 Inflammatory bowel disease and intestinal
cancer, Tine Jess
15.45-16.30 Satellite symposium 2 - Takeda
Lecturer: TBD
16.35-17.20 Satellite symposium 3 - Janssen
Lecturer: TBD
17.25-18.10 Satellite symposium 4 - Allergan
Lecturer: TBD
18.10
Adjourn & mingle
20.00
Dinner at Hotel Hilton Slussen Stockholm

08.15
09.00
09.30
09.50
10.10
10.50
11.10
11.30

12.10
13.10
13.30
13.50
14.10
14.30
15.00
15.20
15.50
16.00

Satellite symposium 5 - MSD
Lecturer: TBD
Presentation of five selected posters
The transanal/single port IPAA technique
Anthony de Buck van Overstraeten
Anti-IL-12/23 therapies in IBD, Arthur Kaser
Coffee break
How deep is deep? Endoscopic, transmural
and histological healing, Gert van Assche
Risks associated with anti-TNF in patients with
IBD, Tine Jess
Tandem talk:
Gastroenterologist meet immunologist,
monitoring anti TNF alfa therapy
Taina Sipponen and Sakari Jokiranta
Lunch
Fatigue in IBD, Palle Bager
Affordable health care? Costs and benefits of
our treatments, Gert van Assche
Environment – gene interaction conspiring in
the mucosa to trigger IBD, Arthur Kaser
Do immune-modulators alter long term clinical
outcomes, Richard Pollok
Coffee break
Microscopic colitis – what is new?
Andreas Munch
Steroids, use and misuse in IBD,
Richard Pollok
Best poster award
Adjourn

www.ibdnordic.se
gastrokuriren 3 · 2017
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Hej alla medlemmar!
Svenska gastrodagarna i Göteborg är
över och det var som alltid lika trevligt. Vi
vill framföra ett stort tack till den lokala
kommittén, för mycket trevligt och välorganiserat möte, med ett bra sammansatt
program med många intressanta föreläsningar och posters.

A

tt under tre dagar kunna träffa kollegor från olika enheter i landet,
utbyta erfarenheter och dela med
sig av tips och tricks är värdefullt. Givande
är också att få höra om olika arbetsmetoder
och på så sätt få nya idéer att ta med hem
till sin egen enhet. Industrin gör ett stort
arbete och är mycket tillmötesgående vad
gäller förevisning av etablerade produkter
och presentation av nyheter inom området,
det är mycket värdefullt. Det sociala programmet var mycket välordnat, med god mat
och fantastisk underhållning på kvällarna.
Vädret var lite oroande första dagen men på
sitt bästa humör när det var dags att ta turen
med Paddan till torsdagskvällens middag. Ett
annorlunda sätt att ta sig till ”gastromiddagen” och mycket uppskattat. Vi fick höra
historien om gastropälsen när det var dags att
tacka för maten. En gigantisk mobil jukebox
med levande musik drog igång dansen.
Vid vårt årsmöte på onsdagen röstades det
för andra gången om förslaget angående en
upplösning av de båda föreningarna SEGP
och FSGS samt bildande av en ny gemensam
förening. Vid förra årsmötet 2016 röstade
båda föreningarna ja till förslaget. Denna
gång röstade SEGP´s medlemmar enhälligt
ja till förslaget, däremot röstade FSGS medlemmar nej. Detta innebär att båda föreningarna kvarstår som förut. SEGP kommer
att under kommande verksamhetsår att fortsätta arbetet med bland annat utbildnings
och hygienfrågor.
Vi vill hälsa Ulrika Tullberg välkommen
som på årsmötet valdes in som ledamot i
styrelsen. Ulrika är endoskopist leg.sjuksköterska och arbetar på Endoskopicentrum
kirurgi och urologikliniken på Danderyds
sjukhus. I en egen ruta här intill presenterar
Ulrika sig själv.
Samtidigt vill vi tacka Gunilla Strand
Nyström som avgår som ledamot och föreningens ESGENA representant. Gunilla har
under många år arbetat tillsammans med
representanter från hela Europa med frågor
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som bland annat utbildning och internationella guidelines för hygien. Gunilla har
betytt mycket för föreningen.
Jag hade planerat att vid en upplösning av
föreningen skriva lite om SEGP´s historia.
Nu blev det inte så, men jag berättar lite
ändå.
Arbetsgrupp för endoskopiassisterande
personal

Anna- Berit Hultvall Bergman som 1987
var sjuksköterska på endoskopienheten vid
Centralsjukhuset i Karlstad tog initiativ till
att starta en arbetsgrupp för endoskopiassisterande personal. Gruppen upptäckte
att det fanns många frågor och tankar om
det nya arbetet som endoskopiassistent och
att det fanns ett stort behov av att kunna
utbyta erfarenheter med andra enheter ute
i landet. Gruppen blev ett forum för diskussioner och senare grundläggande för en
intresseförening för endoskopiassisterande
personal. Anna - Berit var vid den tiden
adjungerande i läkarnas förening, dåvarande
SFGE och fick från dem stort stöd. I oktober 1988 konstituerades SEP-sektionen för
endoskopiassisterande personal. Den första
styrelsen bestod av ordförande Anna-Berit
Hultvall Bergman, vice ordförande Ingvor
Berggren, Solvig Ljungström var både kassör
och sekreterare. Ledamöter var Jenny Englin
och Inga-Lill Andersson. Föreningen var då
underställd läkarföreningen, mest på grund
av att vår förening inte var helt ekonomiskt
oberoende. Många duktiga och hängivna
styrelsemedlemmar har sedan dess gjort
mycket för föreningen. 1990 blev föreningen
självständig och SEP blev dess namn, Svensk
förening för Endoskopiassisterande Personal.
Det fanns ett stort behov av vidareutbildning för sjuksköterskor och undersköterskor
och genom föreningens hårda arbete skapades en skräddarsydd enveckas i Karlstad kurs
1989. Denna lades efter några ned och under
några år fanns det ingen ”endoskopikurs”. I
Umeå startades en liknande kurs. Dock tog
detta också slut. Föreningen har sedan dess
arbetat med att åter få till stånd en ny kurs.
1996 var den europeiska föreningen
ESGENA etablerad och sedan dess arrangerar de EGENA- mötet under UEG-Week
varje höst. SEGP har från start haft en
ledamotspost i dess styrelse. Vid ESGENA-

SEGPs STYRELSE 2017
Ordförande:
Ingrid Karström
Endoskopimottagningen
Centralsjukhuset
291 85 Kristianstad
Tel: 044-309 1400

Vice ordförande:
Ruth Svedlund
Endoskopimottagningen
Endoskopienheten
Magtarmmedicinska kliniken
US Linköping
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:
Ulrika Tullberg
Endoskopist
leg. Sjuksköterska
Endoskopicentrum kirurgi
och urologikliniken
Danderyds sjukhus
ulrika.tullberg@sll.se
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mötet 2011 som hölls i Stockholm var föreningen i högsta grad involverad. Flera av våra
medlemmar ställde dessutom upp som tutor,
vid hands on träningarna.
Nytt föreningsnamn

1999 bytte föreningen till sitt nuvarande
namn SEGP, Svensk Förening för Endoskopi
och Gastroenterologi Personal, då det tillkommit medlemmar med olika yrkesfunktion inom området gastroenterologi, bland
annat dietister och företagsrepresentanter.
Föreningens syfte har hela tiden varit att ge
medlemmarna ökad kunskap inom gastroenterologiska sjukdomar, undersökningar och
behandlingsmetoder. Ett sätt är att dela ut
resebidrag till olika kurser och konferenser,
där Svenska gastrodagarna är ett populärt
exempel. Föreningen har snart funnits i 30
år och har under hela den tiden strävat efter

att ha en styrelse som är sammansatt av både
undersköterskor och sjuksköterskor.
I en ruta här bredvid finns information
om vilka resebidrag som är i tur att sökas.
Vi i styrelsen önskar alla en riktigt skön
sommar och semester, med vila, varma dagar
och svalkande bad.

Åsa Jirvelius

sekreterare i SEGP

Resebidrag att söka just nu!
Sade-mötet 18-19 januari 2018 i Oslo

10 000 kronor
Sista anmälningsdag 31 augusti
NECCO/ECCO 15-17 februari i Wien

10 000 kronor
Sista anmälningsdag: 15 oktober
För anmälningsblankett och kriterier gå in på
www:segp.nu. Du måste ha varit betalande
medlem minst ett år. Tänk på att ansökan
måste vara personlig och kan ej överlåtas.
Välkomna med era ansökningar

Kriterier och
anmälningsblankett:

www.segp.nu
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Ny styrelsemedlem
Mitt namn är Ulrika Tullberg och jag jobbar på Danderyds Sjukhus i Stockholm.
Jag är legitimerad sjuksköterska och sedan 2014 även endoskopist.

S

edan jag började studera till endoskopist och fram till nu har jag gjort 1614
koloskopier i en ökande takt. Mitt
ADR är 58%. CIR 98%. Withdrawal time >
6min är 99%. Statistiken kan jag få tack vare
min kollega, Åsa Gilstrings, gedigna arbete
med den journalmall vi har infört sedan
november 2016. Men också tack vare att Dag
Risberg blivit expert på att få fram siffror från
mallarna med hjälp av vårt statistikprogram.
På vår endoskopimottagning gjorde vi
2016 totalt 7278 skopier varav 3068 koloskopier, 3148 gastroskopier, 372 sigmoideoskopier, 361 ERCP:er, 167 PEG, 88 ESD, 74

EBE/DBE. Återigen siffror från Dag. Min
fokus ligger framför allt på koloskopier men
jag brinner också för god utbildning då jag
har haft turen att få en gedigen sådan själv
med fantastiska lärare och mentorer. Jag är
numera ansvarig för upplägg och planeringen av utbildningen för blivande skopister
på vår enhet. Henrik Maltzman, ST läkare
på medicinkiniken, och jag har inventerat
behovet av praktiskt och teoretiskt innehåll
i koloskopiutbildning och lagt upp en plan
utifrån dessa behov. Resultatet presenterade
vi på en poster under gastrodagarna och vi
sjösätter projektet i höst. Är ni intresserade
av att veta vad det går ut på eller något annat
så hör gärna av er.
Ulrika Tullberg

ulrika tullberg@sll.se

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

www.medicininstruktioner.se
Kostnadsfria påminnelsekort till dina patienter
– beställ på info@medicininstruktioner.se
Medicininstruktioner Sverige AB · 031-779 99 87 · info@medicininstruktioner.se

160420_Annons-stripe_180x40mm_vit.indd 1

58

2016-04-25 14:46

gastrokuriren 3 · 2017

Gastrodagarna i Göteborg
Jag arbetar som sjuksköterska/endoskopiassistent på mottagningarna i Skövde och Falköping. Jag har arbetat här i
drygt 3 år. Under våren ska jag lära upp
mig för att även kunna vara med vid ERCP:er både som assistent och sjuksköterska. Jag känner att jag vill lära mig mer
och ständigt utveckla mig själv men även
mina arbetskamrater och vår mottagning.
Mitt mål är att en dag utbilda mig till endoskoperande sjuksköterska.

A

tt jag sökte stipendiet till just Gastrodagarna 2017 i Göteborg var att mina
kära kollegor uppmuntrade mig till
det, jag var själv dåligt insatt i hur det fungerade. Stipendier/utbildningsbidrag är en
stor del av SEGP:s viktiga uppgift, att hjälpa
sina medlemmar att få möjlighet till utbildning och utvecklas är något av en hörnsten i
föreningen har jag förstått så här i efterhand.
Mitt mål med att få åka på gastrodagarna var
att lära mig mer om endoskopi biten men
även att få en bättre inblick i vad gäller tex
IBD så att jag kan använda mig av det på
ett bättre sätt när vi koloskoperar patienter
för att kunna ge bra information direkt efter
undersökningen, redan innan patienten får
träffa IBD sköterskan.
I dagarna tre

Jag var på Gastrodagarna alla tre dagar och
det var väldigt trevligt och lärorikt. Bra föreläsningar och föreläsare trots att en del var
på engelska så pratade de väldigt tydligt och
i lagom tempo så att jag hängde med. Detta
var en av mina farhågor inför dagarna ”tänk
om allt är på engelska och jag inte förstår
något ” men så var det inte alls vilket var
väldigt bra.
Det fanns ett stort utbud av spännande
föreläsningar under alla tre dagarna. Jag var
bla på:
Kvalitet vid endoskopi där det pratades
framförallt om koloskopi och hur olika det
var runt om i Europa. Det finns inget välfungerande register för kvalitetssäkring som
används i Sverige (dåligt i övriga Europa
också). Där man kan skriva eventuella komplikationer, tarmens renlighetsgrad osv. Det
fanns en online enkät ECQI för att kvalitetsregistrera men den används dåligt. Arbete
pågår med att förbättra kvalitén så förhoppningsvis blir det bättre. Det pratades också
om hur viktigt det är med patientens uppgastrokuriren 3 · 2017

levelse inför, vid och efter undersökningen.
Jag tycker det är väldigt viktigt att man hela
tiden har patienten i fokus så hen känner
sig delaktig. Detta är något som vi på min
mottagning arbetar mycket med just nu.
Lyssnade även på ett föredrag om kirurgi
vid IBD som var intressant. Där låg fokus
på timing vid operationer av tarmen. Att det
ganska ofta väntades för länge innan man
opererade en inflammerad tarm så att det
blev en akut operation men det bästa för
alla vore om det planeras ordentligt och görs
elektivt inte akut.
Kronisk förstoppning

Jag var på satellitsymposium om kronisk för-

stoppning och handläggning av dessa patienter. Detta var väldigt intressant då det är ett
stort problem för många. Mycket har jag
ju lärt mig sen tidigare tex vilka tarmreglerande läkemedel som finns och hur de verkar,
vikten av kost/vätskeintag och motion etc.
Men det finns även behandling utan läkemedel med något som heter ”biofeedback”
som är ett inlärningsmoment med utbildning som kostråd, ”sitt teknik” på toaletten
etc. Det togs också upp kirurgiska åtgärder
och metoder som tex sakralnervsstimulering
vilket jag aldrig hade hört talas om så det
var intressant.
Konsten att åstadkomma förbättringar var
en spännande föreläsning som hölls av Helle
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Wijk som hade varit verksamhetschef för en
geriatrisk avd i Göteborg och utvecklat den
till landets bästa. Hon pratade om ”kärnkompetenser” att arbeta med personcentrerad vård, vikten av att samverka i team mm.
Hon påpekade också vikten av att arbeta
med ett hållbart resultat ett bra redskap var
då PDSA-hjulet vilket var roligt för det har
vi på Falköpingssjukhus arbetat med under
flera år.
Just hur viktigt det är med ”teamwork”,
kommunikation, att vi ger varandra beröm
och accepterar varandras olikheter mm belystes av läkare och endoskoperande skuksköterska på endoskopi mottagningen i Karlstad
som hade arbetat med att utveckla deras
mottagning till det bättre.
Live-demo av polypektomi från SU var ett
spännande inslag, fantastiskt vilka stora polyper man kan ta bort utan kirurgi. Det fanns
även många spännande poster utställningar.
Jag fastnade för den som handlade om att
patienter vill vara mer delaktiga i sin vård
och behandling i samband med koloskopi.
Där syftet var att undersöka patienternas
uppfattning om information före och efter
koloskopiundersökning, deras upplevda
kunskap om planerad uppföljning och deras
syn på delaktighet i vård och behandling.
Jag har inhämtat mycket matnyttigt under
dessa dagar och har mycket att berätta för
mina kollegor. Det jag tar med mig tillbaka
som jag tycker är viktigt är vikten av att vi
alltid ska ha patienten i fokus och stärka
team känslan på mottagningen. Lyckas man
med det så har man kommit långt både i sin
egen och mottagningens utveckling.
Tycker att det varit tre mycket givande
dagar i Göteborg. Spännande med nya
möten med människor som jobbar inom
samma område.
Tack till alla som ordnat och organiserat
alltihop, alla företag som visat sina produkter, föreläsare och poster utställare.

Louise Thiberg

Sjuksköterska/endoskopi assistent
Skaraborgs sjukhus Falköping

Svar på Endoskopifrågan sidan 39
Vid ekokardiografi uppstod en perforation av esofagus vid esofagusingången.
Den endoskopiska bilden visar mediastinum utanför esofagus.

60

gastrokuriren 3 · 2017

