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Kära Gastrovänner!

J

ag hoppas att ni alla fått en skön och avkopplande semester. Med en ovanligt
varm och solig september kändes det som sommaren dröjde sig kvar länge.
SGFs styrelse samlades för uppstart av höstens arbete i början av september
med styrelseinternat på Torekov hotell. Tidigare var Torekov ett blomstrande
fiskeläger, idag mest känt som en välbesökt semesterort vackert belägen längs ut
på Bjärehalvön. Många viktiga frågor stod på vår agenda, och det blev mycket
intressanta och konstruktiva diskussioner. Som beskrevs i förra numret av Gastrokuriren kommer styrelsens arbetssätt att ändras och två nya utskott formeras.
Utskottet för lever-, gall- och pankreassjukdomar kommer under arbetsåret ledas
av Stergios Kechagias, och utskottet för luminal gastroenterologi kommer att
ledas av Hans Strid. Varje utskott kommer att bestå av 6-8 ledamöter och vid
tillsättning skall kompetens/specialitet, genusperspektiv och geografisk fördelning
beaktas. Identifiering av lämpliga ledamöter har påbörjats och målsättningen är
att arbetsutskotten skall var formerade och i arbete före årsskiftet.
FSGS och SEGP har i flera år arbetat med frågan att bilda en gemensam förening. Vid föreningarnas årsmöte i samband med Gastrodagarna i Visby beslutade
de båda föreningarna om en sammanslagning av FSGS och SEGP. I samband
med Gastrodagarna i Göteborg nästa år kommer detta att verkställas och en ny
gemensam förening att bildas. De båda föreningarnas valberedning arbetar med ett
förslag till ny styrelse. Mycket hårt arbete har lagts ner i sammanslagningsfrågan
och jag vill därför verkligen önska den nya föreningen: stort lycka till!
SGFs arbete med nationella riktlinjer fortsätter. Flera uppdateringar och även
helt nya riktlinjer är snart klara eller kommer att färdigställas under våren 2017.
Några är planerade att presenteras under Gastrodagarna i Göteborg. För att
underlätta och förenkla hur man hittar de olika riktlinjerna på SGFs hemsida,
kommer ett arbete med att förbättra hemsidan att utföras under hösten.
IBD-dagen, som för fjärde året i rad ordnades av Dagens Medicin i samarbete
med SGF och mag-tarmförbundet, blev välbesökt. Temat för i år var: ”Framtidens
patienter med IBD”. Dagen inleddes med framtidens IBD-läkare och vände sig
till våra ST-läkare. Två knepiga IBD-fall presenterade av Ghazaleh Mohammadian, Karolinska Universitetssjukhuset och Kajsa Björner, Akademiska Sjukhuset,
och gav en mycket intressant och lärorik diskussion. Under dagen diskuterades
bland annat: Framtidens patienter-vilka är dom och hur mår dom? Framtidens
behandlingar-vad kan vi hoppas på, Temasjukvård och Att få barn-ett dilemma
för unga med IBD. Inför den avslutande paneldiskussionen fick auditoriet via
mobil app rösta vad man tyckte var viktigast för att nå en jämlik IBD-vård och
hur man når dit. Det alternativ som vann klart och tydligt var Nationella riktlinjer.
För mig blev det en väldigt bra avslutning på dagen och att det ligger helt i linje
med SGFs intention för det kommande arbetsåret.
Avslutningsvis vill jag önska Er alla en fin höst!
Marie Carlson

Ordförande
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Kirurgveckan 2016
Under devisen ”En matnyttig vecka” genomfördes Kirurgveckan 2016 i Malmö
den 22 – 26 augusti. Det var i det nybyggda kongresshotellet Malmö Live som mötet ägde rum. Kolorektalprogrammet var
koncentrerat till de första tre dagarna, och
då var Gastrokuriren på plats.

V

id invigningen hälsade mötesgeneral
Erik Nordenström alla välkomna.
Han introducerade ordföranden i
Malmös kommunfullmäktige, Kent Andersson, som berättade om staden.
Kent talade om Öresundsbrons betydelse
för regionen och konstaterade att antalet
nationaliteter som finns representerade i
Malmö endast är 20 mindre än vad som
finns i FN.
– Vi funderar på att skriva inbjudningar
till de länderna, och försöka förmå några
därifrån att flytta hit – så vi blir som FN,
fortsatte Kent.
En barnkör (som på slutet klädde ut sig till
kirurger) sjöng, och Svensk Kirurgisk Förenings ordförande Claes Jönsson hälsade också
alla välkomna.
Transanal total mesorektal excision

Därefter startade det vetenskapliga programmet, och för kolorektals del inleddes
detta med ett symposium om laparoskopisk
kolorektalkirurgi. Per Nilsson och Mattias
Lepsenyi var moderatorer.
– Det är roligt att se att kurvorna för laparoskopisk kolorektalkirurgi pekar uppåt i alla
regioner, sa Per inledningsvis.
Han påpekade också att det finns stora
skillnader mellan olika sjukhus – en del
har ingen laparoskopisk kirurgi alls, medan
andra kan ha upp till 80 %.
Marit Tiefenthal talade om transanal total
mesorektal excision (TaTME).
– När är det vi har problem? Det är när vi
har låga tumörer, utför operationen på män,
när patienten är överviktig eller har trånga
bäcken. Vad är problemet? Det handlar om
svår visualisering pga. trånga utrymmen, att
få en säker distal marginal, och med avstaplingen. Industrin har försökt ta fram staplingsverktyg, men helt bra är de fortfarande
inte, konstaterade Marit.
Hon beskrev tekniken och visade bilder.
– Det finns många presumtiva fördelar
med TaTME: Bättre visualisering, kortare
gastrokuriren 4 · 2016

Eva Angenete, Olof Hallböök, Mattias Prytz, Marie Tiefenthal, Joakim Folkesson och Stefan Skullman

operationstid, lägre konverteringsfrekvens
och bättre anastomoser. Vi kan även förvänta
oss mindre morbiditet, och kan tänka oss ett
bättre funktionellt utfall.
Det finns fyra studier på TaTME, och
Marie visade en sammanställning av dem.
Anastomosläckage varierade mellan 3,8 %
och 8, 6 %. En studie hade en mortalitet på
1,2 %, de övriga 3 ingen mortalitet alls.
Viktigast att man sköljer – inte hur

Lonestar hake och Multiport är nödvändiga
resurser för TaTME.
– Visualisering i 3D är bra, men det går
med 2D också. Airseal klarar man sig dock
inte utan – och ett gott omdöme krävs också.
I sin summering konstaterade Marie att
operation vid låg rektalcancer kan vara utma-

nande och att TaTME är en ny, lovande operationsmetod.
– Större fallstudier finns publicerade, och
en randomiserad utvärdering i COLOR III
planeras, avslutade hon.
Hur ska man skölja rektum innan stapling
vid laparoskopisk operation? Frågan utgjorde
rubriken för Mattias Prytz föredrag.
– Det är visat att sköljning av rektumstumpen minskar risken för lokalrecidiv.
En survey av 149 brittiska kolorektalkirurger visade att de allra flesta – 87 % – sköljer
rektum vid öppen kirurgi, men klart färre vid
laparoskopisk (55 %), sa Mattias.
Troligen beror detta på att det upplevs som
besvärligare vid just laparoskopi, fortsatte
han.
Mattias redovisade olika tekniker för skölj3
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ning, och gav exempel från bl.a. Ersta sjukhus, Göteborg och Linköping.
– Det är intressant att se hur olika vi gör
– och det finns studier som jämfört olika
tekniker. Men det viktigaste är inte hur man
gör det – det viktiga är att man gör det, summerade han.
Fler staplemagasin ökar risken

Joakim Folkesson talade om stapling vid
laparoskopisk rektalcancerkirurgi.
Han berättade att randomiserade studier
inte funnit någon skillnad i läckage mellan
laparoskopiska och öppna operationer.
– Däremot är det skillnad beroende på
antalet magasin man använt vid stapling. En
metaanalys har visat att risken för anastomotiskt läckage var 5, 8 % när man använt 1 – 2
magasin – och 13,2 % om man använt 3 eller
fler. Konklusionen var att delning med tre
eller fler magasin har visats öka risken för
anastomosläckage.
Han gav några tips för hur man ska uppnå
detta:
– Viktigast är att man går ”hela vägen” ner.
Använd en suprapubisk port, och stapla rakt
ner. Och om man inte kommer helt ner –
öppna och dela med öppen stapler.

Inte så goda erfarenheter av tatuering

Stefan Skullman konstaterade att vid laparoskopi är det svårt att känna tumören.
Och det är svårt att veta om man verkligen
kommit förbi tumören.
– Det är även problem inför sköljning och
säker radikalitet.
Stefan fortsatte med att beskriva hur de
gör i Skövde.
– Vårt sätt är perioperativ skopi (rektoskopi eller koloskopi) samt markering av
nedre tumörkant med loopligatur, förklarade
han och visade bilder på detta.
En annan nyhet är tatuering. Man startar
med endoskopisk markering av resektionsrand i fyra kvadranter. En rapport från en
grupp i New York beskrev 2013 att de fann
att dessa syntes i 25 av 27 fall (vilket gav 2
fall av kompletterande endoskopi).
– Men våra erfarenheter av tatuering är
inte lika bra, tillade han.
Fortsätt laparoskopi och registrera

Vid high tie bör man alltid kombinera med
att lösa vänster flexur och resecera den denerverade sigmoideum.
– Det ger inte en bättre prognos – men lite
bättre staging – och är nödvändigt hos vissa

Caroline Nordenvall, Jonas Halfvarson, Tom Öresland, Mattias Block och Antoni Zawadzki

patienter, sa Olof Hallböök.
En low tie med bevarad LCA (left colic
artery) kan ge en bättre funktion, konstaterade Olof också.
Eva Angenete talade om var vi står när det
gäller evidensen för säkerhet för laparoskopisk kirurgi vid rektalcancer.
– Det finns ett fåtal randomiserade studier.
De två nya studier som kommit är små, men
välgjorda.
De har ännu inte redovisat resultat för
lokalrecidiv och överlevnad. Eva avslutade
därför med att uppmana alla till att fortsätta med laparoskopisk kirurgi, registrera
och avvakta metaanalys med långtidsresultat.
Perianalt engagemang vid CD kan komma tidigare än sjukdomsdebut

Kolorektalkirurgi vid IBD var rubriken för
nästa symposium. Pär Myrelid och Caroline
Nordenvall var moderatorer.
Först ut bland föreläsarna var Antoni
Zawadzki som talade om anala fistlar vid
Crohns sjukdom (CD).
– Incidensen för CD ökar – både i Sverige
och i världen, sa Antoni.
Av de fistlar som patienter med CD kan
drabbas av, är perianala vanligast (55 %).
Därefter följer enteroenterisk (24 %) och
rekto-vaginala (9 %). Övriga står för 12 %.
– Livstidsrisken att utveckla fistlar vid CD
ligger på c:a 45 % – och risken för att utveckla
anala fistlar hos patienter med aktiv CD i
kolon och rektum är cirka 90 %, fortsatte
han.
Anala fistlar kan vara första symptomen på
CD. I cirka 20 % kommer perianalt engagemang upp till 10 år före intestinal debut.
Hjälpmedel för diagnos är klinisk undersökning i narkos, transperianalt ultraljud,
MR och 3D-analt ultraljud. Antoni ansåg
vidare att fistulografi, DT och fistuloskopi
inte är lämpliga för fistlar vid CD.
– Vi är väldigt förtjusta i 3D-ultraljud. Då
kan vi differentiera mellan Crohn-fistlar och
kryptoglanulära fistlar. Men MR är överlägset bäst, påpekade han.
Ju tidigare vi opererar desto bättre

Behandlingen kräver ett multidisciplinärt
samarbete mellan gastroenterologer, kirurger
och radiologer.
– Det här är ofta svårt sjuka patienter som
kräver mycket engagemang, fortsatte Antoni.
Han förklarade att den kirurgiska behandlingen sker i fyra steg: Först akut dränage,
vilket man skapar med lös seton. Därefter
sker kontroll av dränaget och optimering av
den medicinska behandlingen – som ska vara
sfinktersparande för att uppnå bästa möjliga
4
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lindring. Därefter sker den definitiva kirurgiska behandlingen.
– Sfinktersparande kirurgisk behandling
är seton, fibrin lim – men det har jag aldrig
fått att fungera – biodesign fistel plugg, LIFT
(Ligation of Intersfincteric Fistula Tract)
samt stomi. ”Destruerande” för sfinktern är
skärande seton, advancement flap och fistelklyvning med eller utan rekonstruktion.
Antoni avslutade med att visa en studie
från 2016 som hade följt upp det långsiktiga
utfallet av kirurgi för anala fistlar vid CD.
– Den visade att c:a 50 % av patienterna
läkte. Även att ju tidigare vi opererar desto
bättre! Det kan behövas flera operationer,
men antalet läkta patienter ökar med antalet
operationer, summerade Anton.
Protektomi vid CD ger ofta sårproblem

När tillgriper man protektomi (ändtarmsexcision) vid IBD?
– Det gör man som sista utväg vid perianal
CD med perianal sepsis eller anal striktur.
Vid ulcerös kolit (UC) är det för patienter
som inte kan erbjudas – eller inte vill ha – en
bäckenreservoar, alternativt när bäckenreservoaren inte fungerar, sa Tom Öresland.
Komplikationer till protektomi är perianala sår som inte vill läka, sexuell dysfunktion, urindysfunktion och perinealt bråck.
Tom påpekade att två år efter protektomi
vid CD är 3/4 av patienterna läkta.
Behandlingen tar tid, och kräver tålamod,
konstaterade han också.
– Skrapa ur, och se till att det blir så rent
som möjligt. Vid behov – lägg en svamp i
såret och vakuumbehandla.
Evidensbaserade rekommendationer kan
man inte ge, eftersom det inte finns några
rapporter som omfattar fler än 15 patienter.
– Tar man bort rektum får kvinnor lägre
fertilitet. Men det är inte ett lika stort problem efter laparoskopiskt utförd procedur.
Män som får svår sexuell dysfunktion är ofta
över 60 år. Operationstraumat slår hårdare
mot äldre, fortsatte han.
Han visade resultat från 2013 om omental
pedicale flaps. Man konstaterade då att dessa
gav bättre och snabbare läkning, och även
att de ledde till färre infektioner. Dessutom
kan de ge kvinnor en bättre sexualfunktion.
– Kan man lägga en fettkudde bakom
vagina, tror jag det är bra.
I sin summering konstaterade Tom att
protektomi vid CD fortfarande brottas med
svåra sårläkningsproblem, men att inte så är
fallet vid UC. Även att gynekologiska och
sexuella problem efter operationen inte är
ovanliga.
gastrokuriren 4 · 2016

Vill komma in tidigare i naturalförloppet

Nästa talare var Jonas Halfvarson som inte är
kirurg, utan medicinsk gastroenterolog. Vad
behöver en kirurg veta om medicinsk behandling vid IBD, var hans ämne.
Jonas visade att åldersprofilen vid diagnos
av CD har förändrats över tid – incidensen
ökar och fler diagnostiseras vid unga år.
– Även sjukdomens karaktär vid diagnos
har förändrats över tid. Vi ser en ökning av
icke-strikturerande, icke-penetrerande CD.
När det gäller naturalförloppet, berättade
Jonas att patienten har subklinisk inflammation långt innan diagnos.
– Det kan ses vid tvillingstudier, som vi i
Örebro är mycket intresserade av.
Frågan är om man kan påverka risken för
komplikationer. Jonas visade att tidig elimination av inflammation minskar risken för
fibros i IBD musmodell.
Behandlingsmål vid CD är att först få
en respons som ger klinisk remission. Då
vidtar behandling av symptom som ska leda
till endoskopisk utläkning. Därefter sker
behandling bortom regress av symptom,
för att nå klinisk, biokemisk och endoskopisk remission – som vanligtvis brukar kallas
”djup” remission.
– Vår ambition är att komma in tidigt –
tidigare än idag – för att förändra utfallet av
inflammationen, förklarade han.
Mer komplex behandling kräver ökat
samarbete

Problemet idag är att selektera fram de
patienter som har en dålig prognos, och som
därför behöver mer intensiv behandling med

Ida Mattsson

befintliga läkemedel (anti-TNF och immunmodulerare), fortsatte Jonas.
– En studie från 2015 visar en fördel för
den s.k. ”top-down”-strategin.
Data från Danmark och Örebro visar att
andelen CD-patienter som genomgår kirurgi
minskar över tid.
Många nya läkemedel för IBD är under
utveckling.
– Tycker man det är komplext idag, är det
ingenting mot vad som väntar. Idag verkar
dessutom de flesta i pipeline uppfylla kraven.
Det kommer många nya de närmaste åren.
Biosimilarer har gjort entré, och dessa
har påverkat marknaden och prisbilden. Vi
kommer att få se allt fler biosimilarer allt
eftersom patenten löper ut.
En ny mekanism för läkemedel vid IBD
är integrin-blockare. Vedolizumab (Entyvio)
är det första som kommit på marknaden.
Jonas berättade att svenska data efter ett år
visar på effekt.
5
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– Vad får detta för konsekvenser för
en kirurg? En färsk studie (augusti 2016)
visar att postoperativa komplikationer är
vanligare bland dem som behandlats med
vedolizumab (53 % jämfört med 33 % antiTNF behandlade och 28 % icke-biologiskt
behandlade). Kom ihåg att detta är en selekterad patientgrupp – men det utgör ändå ett
observandum.
Jonas berättade också att ustekinumab vid
CD kommer redan i höst och att tofacitinib
förväntas godkännande för UC 2017.
Han avslutade med att beskriva morgondagens IBD-behandling.
– Den kommer att bli mer komplex,
och kräva en hög grad av samarbete mellan
gastroenterologer, kirurger, IBD-sjuksköterskor och dietister. Behovet av en nära dialog
kommer att öka!
Pouchit vanligaste komplikationen för
bäckenreservoar

Sista talare under detta symposium var Mattias Block. Hans ämne var reservoarkirurgi
vid IBD.
Han inledde med att beskriva ileo-rektal
anastomos (IRA), som enligt Mattias har
vunnit mark i Europa de senaste åren. Han
fortsatte sedan med ileal pouch-anal anastomosis (IPAA).
– Det finns fyra sätt att göra bäckenreservoarer: S-pouch, W-pouch, J-pouch eller s.k.
folded – ofta kallad K- reservoar, sa Mattias
och visade bilder på hur dessa ser ut.
Han kunde berätta att en patient med
IPAA har samma livskvalitet som bakgrundsbefolkningen – och det är baserat på 16 års
data.
Det är viktigt att man har en bra kommunikation med patienten innan man opererar.
Ett exempel Mattias tog upp är att en IRA
måste följas upp endoskopiskt, vilket inte
alltid unga patienter är villiga att göra.
Det finns många tänkbara komplikationer
efter IPAA – strikturer, ileus, bäckensepsis
och pouchit var några som Mattias beskrev.
– Pouchit är den vanligaste komplikationen, och risken är störst det första året. 90
% av fallen botas med antibiotika, och det
spelar ingen roll hur pouchen ser ut. Pouchit
är en liten orsak till failure.
Fördelarna för laparoskopisk reservoarkirurgi överväger

När Kocks reservoar fungerar är patienten
helt kontinent och tömmer 3 – 4 gånger
per dygn. Den är lätt att intubera, och har
relativt kort tömningstid. Det finns inga
begränsningar för fysisk aktivitet.
– Mellan 20 och 50 % av patienter med
6

Kocks reservoar behöver någon gång revision. Oftast är det läckage och intubationsproblem som ligger bakom, fortsatte Mattias.
När är reservoarkirurgi för patienter med
CD aktuellt? Mattias förklarade att om
patienten inte har perianala sjukdomsmanifestationer kan man överväga en IPAA.
– Det ska vara en välinformerad, riskmedveten patient som har varit ”tunntarmsfrisk”
i 10 år.
Mattias avslutade med att lista fördelar
och nackdelar med laparoskopi vid reservoarkirurgi.
– Jag tycker fördelarna överväger, sa han.
Det sista budskapet var att denna kirurgi
bör centraliseras.
– En nationell diskussion och ansats till
detta inom kolorektalföreningen är högst
önskvärd.
Hans allra sista budskap var att ett
Kock-seminarium skall hållas i Göteborg
1 - 2/3 2017.
Erfarenheter av Kocks reservoar i Linköping

Vid ett annat symposium talade Ida Mattsson om riskfaktorer för anastomosläckage
efter ileorektala anastomoser (IRA).
Hon presenterade en journalbaserad
kohortstudie där man undersökt frekvensen av anastomosläckage efter IRA eller
ISA (ileosigmoidal anastomos). Man ville
även identifiera prediktorer för läckage. 227
patienter inkluderades.
I studiens slutsatser slog man fast att det
var en hög frekvens av anastomosläckage hos
en relativt ung och frisk patientgrupp, efter
en teknisk enkel kirurgisk metod.

Anton Risto

– Kända riskfaktorer inom kolorektalkirurgi verkar inte lika viktiga i IRA/ISA, sa
Ida.
Studien hade också funnit att en tvåstegsoperation visserligen har nackdelen med en
tillfällig stomi, men verkar relaterad till
minskat läckage.
Anton Risto hade granskat alla Kock-reservoarer som utförts i Linköping 1980 – 2016
och undersökt hur det har gått för dessa
patienter. Han fann att 14 patienter (17 %)
fått sin Kock-reservoar exstirperad.
– Orsakerna varierade; i huvudsak pga.
fistlar och inkontinens.
Sammanfattningsvis hade 44 % inte behövt
någon relaparotomi efter en medeluppföljningstid på 24 år, 44 % hade inte behövt
någon medicinering för pouchit och 83 %
hade kvar sin Kock-reservoar, summerade
Anton.
Laparoskopiskt lavage mindre kostsamt

Eva Angenete presenterade en metaanalys
gastrokuriren 4 · 2016
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om laparoskopiskt lavage jämfört med akut
kolonresektion vid perforerad divertikulit.
– Laparoskopiskt lavage innebär färre operationer efter 3 månader. Vi fann en tendens
till högre morbiditet vid lavage vid 3 månader, men ingen skillnad i morbiditet eller
mortalitet vid 12 månader. Dock är det komplicerat, eftersom de olika studierna hade
olika endpoints, rapporterade Eva.
Hennes slutsats var att laparoskopiskt
lavage är ett bra behandlingsalternativ vid
perforerad divertikulit.
Jacob Gehrman hade gjort en hälsoekonomisk utvärdering av laparoskopiskt lavage
jämfört med öppen operation vid komplicerad divertikulit med purlent peritonit utifrån DILALA-studien. Hans slutsats var att
laparoskopisk lavage var signifikant mindre
kostsamt.
Konservativ behandling adekvat alternativ

Pamela Buchwald hade undersökt långtidsresultaten efter konservativ behandling
av divertikulitabscess hos 107 patienter på
Christchurch Hospital på Nya Zeeland, där
hon nyligen tjänstgjort.
Syftet med studien var att studera kliniska
karaktäristika, återfallsfrekvens och behovet
av sigmoideumresektion hos patienter med
divertikulitabscess. Det var en retrospektiv
analys av patienter med Hinchey I och II.
– Med hänsyn taget till studiens begränsningar, förefaller det ändå som att konservativ behandling med antibiotika med eller
utan perkutant dränage hade signifikant
högre återfallsfrekvens. Patienter med återfall kunde behandlas konservativt igen med
gott utfall, och få behövde kirurgi, sa Pamela.
Hennes konklusion var ändå att givet den
kirurgiska morbiditeten vid sigmoideumresektion eller Hartmanns operation, bör
konservativ behandling vara ett adekvat
alternativ.
Förändrad behandlingsstrategi gav stor
effekt

Polikliniskt omhändertagande utan antibiotika har visat sig vara en tillämpbar behandlingsstrategi för en stor del av de patienter
som diagnostiserats med akut okomplicerad
divertikulit. Daniel Isacson presenterade en
studie som hade utvärderat strategins påverkan på antalet vårdtillfällen, risken för komplikationer samt hälsoekonomiska effekter.
I studien hade man gjort en retrospektiv
genomgång av samtliga journaler hos patienter med okomplicerad divertikulit i Västmanland, diagnostiserade under åren 2011
t.o.m. 2014.
8

Studien fann att antalet inläggningar och
vårddygn halverats.
– Under 10 % fick antibiotika – och hälften av dem som fick det, fick det av andra
skäl än divertikulit.
Den förändrade strategin till ett mer
polikliniskt omhändertagande resulterade i
en nästan halverad total vårdkostnad – utan
påverkan på komplikationsfrekvensen, var
studiens konklusion.
Kan ersätta mer invasiva metoder

Kaveh Khodakaram beskrev en interventionell kohortstudie på minimal invasiv
behandling av pilonidalsinus – en ganska
vanlig sjukdom som ger upphov till återkommande bölder och fistelbildningar vid
ryggslutet.
– Vi jämförde den konventionella operationsmetoden 2003 – 2008, med den
minimalinvasiva, så kallad modifierad
Lord-Millars teknik 2008 – 2012, berättade
Kaveh.
Lord-Millars teknik består av excision av
pilonidalgropar eller sinus i lokalanestesi
medtagande minimal omgivande vävnad.
Alla hårstrån avlägsnas med hjälp av en
liten ”flaskborste”, varefter såret lämnas
öppet för sekundärläkning. Till skillnad från
Lord-Millars metod sutureras såret eftersom
detta kan vara ingångsport för en infektion.
Fisteln lämnas öppen för dränage och excideras ej. Suturtagning görs efter tio dagar.
– Vid 5 års uppföljning var 94 % besvärsfria efter i genomsnitt 1,4 operationer. Våra
resultat visar att modiferad Lord-Millars
operation är enkel, kostnadseffektiv och har
en låg morbiditet med lägre frekvens sårkomplikationer. Recidiven är milda, reoperationen är lika ”liten” men metoden har
en något högre recidivfrekvens. Enligt vår
erfarenhet kan den nästan helt ersätta mer
invasiva metoder, sa Kaveh.

Pamela Buchwald

Kaveh Khodakaram

Största svenska studien på screening för
kolorektalcancer

SCREESCO – den pågående studien vars
akronym uttytt står för Screening of Swedish
colons – hade ett eget symposium på Kirurgveckan. Det leddes av Rolf Hultcrantz som
är ansvarig för studien.
Kolorektalcancer (CRC) är den vanligaste
cancerformen för både män och kvinnor.
C:a 6 000 fall upptäcks varje år i Sverige,
och 5-årsöverlevnaden ligger på cirka 60 %.
– Prognosen beror helt på när cancern
upptäcks. 5-årsmortaliteten är 10 % vid tidig
upptäckt, och 90 % vid metastaser. Vi bör
gastrokuriren 4 · 2016
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således finna dessa patienter tidigt, konstaterade Rolf inledningsvis.
Debuten sker ofta vid hög ålder, men i
princip alla har ett förstadium som kan vara
upp till 10 år.
För att man ska screena för en sjukdom,
skall det vara en vanlig sjukdom som ska
kunna hittas relativt enkelt. Det ska finnas en
bra behandlingsmetod, och man ska kunna
förbättra överlevnaden. Det skall också vara
ekonomiskt försvarbart – vilket är vad vi
undersöker, fortsatte Rolf.
Högsensitivt avföringstest

Studien har tre armar. I den första gör man
en koloskopi direkt (20 000). I den andra
armen gör man två avföringsprov (F-Hb)
som patienten ombedes skicka in år 1 och
3 (60 000).
– Det är ett högsensitivt test, som kommer
att innebära att vi får göra fem gånger så
många koloskopier, jämfört med testet med
normal sensitivitet..
Den tredje armen är en kontrollarm där
man följer 120 000 individer.
– Detta är den fjärde studien på koloskopi
som finns i världen, och troligen den sista.
Därför har den fått internationell uppmärksamhet, berättade Rolf.
Tilläggsstudie

Antalet fynd vid koloskopi per skopist vid
de 33 deltagande sjukhusen varierar kraftigt,
vilket Rolf ansåg bero på att det föreligger
en generande stor skillnad mellan olika skopister.
– Kvaliteten är ojämn, och jag tror det är
det största hindret för screening i Sverige.
Man vill därför utbilda skopister för att
förbättra kvaliteten, och planerar även skapa
ett kvalitetsregister för koloskopi.
– Det kan vi göra ganska automatiskt,
eftersom vi redan har data.
FICO är en tilläggsstudie till SCREESCO. Syftet är att visa hur mycket som
”missas” bland dem som har ett negativt
avföringsprov. 1000 deltagare i armen för
direktkoloskopi kommer att bjudas in, och
i augusti har cirka 580 fått förfrågan om att
skicka in två avföringsprov före sin koloskopiundersökning.
– Svarsfrekvensen ligger på cirka 70 % så
här långt. Det kommer att bli intressanta
data vi får ta del av, avslutade Rolf.
Typiska icke-deltagare och deltagare

Kaisa Fritzell har studerat hur personer resonerar kring sitt beslut om deltagande i kolorektalcancerscreening.
– Det finns inte så mycket studier på det.
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Däremot finns studier på hinder för deltagande, sa hon.
Man använde sig av fokusgruppdiskussioner och telefonintervjuer. På så sätt fick man
fram den typiska ”icke-deltagaren” och den
typiska ”deltagaren”. Kaisa började med den
typiske icke-deltagaren.
– Det kan bero på att denne inte prioriterar screening, är negativt influerad av närstående, är oroad över koloskopin. I denna
grupp tas ofta ett snabbt beslut.
Man kan även vara rädd för resultatet –
det är ”bättre att inte veta”, inte ”vara på
humör för screening” (som en i studien hade
uttryckt), ha en fatalistisk inställning, inte
vilja bli registrerad eller anser sig redan ha
kontroll på hälsan.
– Den typiske deltagaren prioriterar
däremot screening, tvekar inte att delta och
har support från närstående. De vill bidra
till forskning, vill själva bestämma tid för
koloskopi och ser undersökningen som ett
sätt att ha kontroll på hälsan.
Interaktiva beslutsstöd behövs

Det Kaisa ansåg vara nytt som framkommit
i denna del av studien var att kunskap i sig
inte tycks bidra till deltagande.
– Personens värderingar kan vara nyckeln
till deltagande eller icke-deltagande. Beslutet
verkar fattas utan inflytande av sjukvården.
Därför ansåg hon – för att främja kunskap,
kommunikation och engagemang – bör man
genomföra en nationell informationskampanj, och även ställa olika former av beslutsstöd till förfogande.
– Det kan vara interaktiva frågeformulär,
chatfunktioner och telefonsupport.
Hon avslutade med att berätta att de nu
även har genomfört en datainsamling via en
online-enkät, som omfattar hälsolitteracitet – dvs förmågan att förvärva, förstå och
använda information om hälsa, State-Trait

Kaisa Fritzell

Anxiety Inventory för att undersöka oro och
ångest samt en SCREESCO questionnaire
för delat beslutsfattande.
– Data är insamlade och vi ska påbörja
analysen.
Varför kvaliteten på svensk koloskopi behöver höjas

– För att säga vad som ska förbättras, måste
man ha grunddata, konstaterade Rolf och
presenterade Anna Forsberg.
Anna inledde med att konstatera att det
görs många koloskopier i Sverige – 2013 gjordes 98 261. Dessa är dock inte jämt fördelade
över landet – det är en ständig ökning av
antalet i Stockholm.
Hon presenterade en registerstudie där
man hade undersökt hur stor frekvensen är av post-koloskopi kolorektalcancer
(PCCRC).
– PCCRC innebär att något missades vid
den första koloskopin. Därför är det ett viktigt kvalitetsmått, sa Anna.
Av 310 825 koloskopier hos 261 645 individer under åren 2001 – 2010 hade man funnit
PCCRC hos 1 452 individer (8 %). De flesta
av dessa (31 %) upptäcktes tidigt – mellan
månad 6 och 12 – efter koloskopin.
– Vi tror – det är svårt att göra internagastrokuriren 4 · 2016
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tionella jämförelser pga. mycket heterogena
studier – att det ändå är en hög siffra. Att det
är en hög frekvens av PCCRC hos unga är
en viktig iakttagelse. Det beror på tekniska
aspekter, organisatoriska olikheter och varierande erfarenheter hos endoskopisten – och
är ett incitament att höja koloskopikvaliteten
i Sverige, summerade Anna.
Ytterligare en registerstudie Anna presenterade hade undersökt allvarliga komplikationer vid koloskopi. Man hade undersökt
perforation, blödning, mjältskada och död
inom 30 dagar efter undersökningen.
– Vi fann att det föreligger regionala skillnader. Även att det finns en kraftigt ökad risk
bland äldre för blödning eller perforation,
berättade hon.
Också här handlar det om tekniska aspekter, organisatoriska olikheter och varierande
erfarenheter hos endoskopisten.
– Så även denna studie utgör ett incitament att höja koloskopikvaliteten i Sverige,
avslutade Anna.

Hur påverkas hormonproduktionen av
strålterapi?

Under ett symposium med fria föredrag om
cancer, presenterade Anna Ledebo en studie
på urogenitalfunktion tre år efter abdominoperinal rektumamputation. Man undersökte
urininkontinens och sexualfunktion.
Studiens konklusion var att bäckenkirurgi
lämnar spår – i form av inkontinens och
sämre sexuell funktion.
– Ställ frågor till patienterna, och berätta
att hjälpmedel finns, uppmanade Anna.
Hon sa att de tycker det är viktigt med mer
formaliserat stöd när det gäller uppföljning
och aktiv hjälp för urogenital dysfunktion.
Josefin Segelman presenterade en studie på
ovarialfunktion och sexuell lust hos kvinnor
med cancer. Det är väldigt dåligt känt hur
hormonproduktionen påverkas av detta. Testosteron är associerat med sexuell funktion
– bl.a. lust.
– Vid strålbehandling för rektalcancer
exponeras ovarier. Vårt syfte var att undersöka om ovariernas hormonproduktion
påverkas av strålbehandling, och om eventuellt sänkta testosteronnivåer är associerade
med sänkt sexuell lust hos kvinnor med rektalcancer, förklarade Josefin.
Studien fann att preoperativ strålbehandling inducerar prematur menopaus, slår ut
ovarialreserv och sänker ovariernas testosteronproduktion.
– Vi fann också att sänkta testosteronnivåer var associerade med nedsatt sexuell lust,
konkluderade Josefin.
Äldre kan selekteras fel

Henrik Iversen

Petrus Boström beskrev en studie på postoperativ mortalitet efter anastomosläckage vid
främre resektion. Slutsatserna var att anasto-

mosläckage orsakar postoperativ mortalitet,
oavsett avlastande stomi.
– Avlastande stomi verkar minska risken
för postoperativ mortalitet för dessa patienter. De relevanta positiva effekterna förefaller
vara främst hos äldre och för män, summerade Petrus.
Lokalrecidiv av rektalcancer är ett svårbehandlat tillstånd, med 9 % 5-års överlevnad.
Men överlevnaden efter kurativ behandling
är 40 %, så selektion till kurativ behandling
är avgörande.
– Frågan är om vår selektion baseras på
rätt faktorer, sa Karin Westberg.
Studien hon presenterade syftade till att
undersöka eventuella prediktiva faktorer för
behandling med kurativ, respektive icke-kurativ intention – och att undersöka vilken
betydelse dessa faktorer har för överlevnaden.
426 patienter inkluderades i kohortstudien, varav 149 hade fått behandling med
kurativ intention.
– När vi tittade på dessa 149 patienter
fann vi att de hade en bättre överlevnad om
symptomfrihet vid diagnos förelåg, och vid
centralt beläget recidiv.
I sammanfattningen slogs fast att positiva
prediktiva faktorer för behandling med kurativ intention var: Tidigare operation med
främre resektion, T-stadium 1 och 2, N-stadium 0, ålder under 70 år, symtomfrihet vid
diagnos och central lokalisation.
– Ålder hade signifikant betydelse för val
av behandling, men mindre betydelse för
prognosen.
Hon summerade med att de faktorer som
ligger till grund för vår selektion av behandling tycks också ha en betydelse för överlevnaden.
Stråldosen har betydelse

En studie som presenterades av Henrik
Iversen på lokala bäckenrecidiv av kolorektalcancer hade undersökt alla patienter som
genomgått kurativt syftande resektion av
dessa på Karolinska åren 2003 – 2013. Totalt
var det 95 patienter.
– 5-års överlevnaden för dessa var 40 %,
och recidivfri överlevnad efter 5 år var cirka
30 %. Det är bra, jämfört med andra center
i världen, sa Henrik.
I studiens konklusion fastslogs att andelen
lokala bäckenrecidiv som opererats har ökat
över tid, är mer komplexa medan centrala,
mer lättopererade har blivit färre. Med radikal kirurgi kan dock många av dessa patienter erbjudas botande behandling.
John Tapper berättade om en studie som
undersökt de långsiktiga effekterna av preoperativ strålterapi på testiklarnas funktion.
gastrokuriren 4 · 2016
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Två tredjedelar av de män som drabbas av
rektalcancer årligen i Sverige, behandlas med
strålterapi. Denna påverkar också testiklarna på så sätt att testosteronproduktionen
minskar, men till vilken grad detta påverkar
individen – och hur länge denna påverkan
varar – är oklart.
Studien visade att minskningen av testosteronproduktionen är relaterad till den dos
som testiklarna utsätts för.
– Luteiniserande hormon ökar akut, och
återgår till det värde det hade innan strålterapin efter två år. Men efter det förefaller det
som testosteronproduktionen har återhämtat sig. Under denna postoperativa period,
när återhämtning är av stor vikt, så riskerar
männen att få låga nivåer av anabolt hormon
– och det är känt att man då tappar muskelmassa, och det sker alltså med våra patienter,
avslutade John.
Högre andel stomirelaterade komplikationer vid sen nedläggning

EASY är en randomiserad multicenterstudie
där man undersökt morbiditet och mortalitet inom 12 månader efter rektumresektion
vid tidig (8 –13 dagar), respektive sen (mer
än 12 veckor) nedläggning av temporär
ileostomi. Det var Jennifer Park som presenterade studien.
– Vi såg ett signifikant lägre antal komplikationer vid tidig nedläggning, men det var
en låg andel allvarliga komplikationer i båda
grupperna, sa Jennifer.
De fann också en högre andel stomirelaterade komplikationer vid sen nedläggning.
Konklusionen var att det är säkert att
lägga ner en temporär ileostomi inom 8 –
13 dagar efter rektumresektion p.g.a. cancer
hos selekterade patienter utan kliniska eller
radiologiska tecken till anastomosläckage.
Detta abstrakt fick pris som bästa kolorektal
abstrakt på årets kirurgvecka.
Avlastande stomi vid LAR dyrare

Det sista symposiet som kolorektal genomförde under Kirurgveckan bestod även det
av fria föredrag. Daniel Kverneng Hultberg
redovisade då en studie där man kommit
fram till att bruk av NSAIDs inte verkar öka
risken för anstomosläckage vid låg främre
resektion för rektalcancer.
– Vi såg inte heller någon skillnad mellan
icke-selektiva och COX-2-selektiva NSAID,
berättade Daniel.
Tobias Axmarker rapporterade om en
studie som jämfört stent- med stomiavlastning som bridge-to-surgery vid malign
kolonileus utifrån nationella data från
Koloncancerregistret åren 2007-09. Varken
gastrokuriren 4 · 2016
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total eller recidivfri överlevnad under 5 år
liksom mortalitet inom 30 dagar skiljde sig
åt. Man konkluderade att stent är lika säkert
som stomi.
Är det en högre kostnad för avlastande
stomi vid låg främre resektion av rektum
för cancer (LAR)? Hannah Floodeen presenterade en studie som undersökt det.
Deras data kom från studien RECTODES,
där 234 patienter opererade med LAR hade
randomiserats till avlastande stomi (116) eller
ingen stomi (118).
– Vår konklusion är att avlastande stomi
vid LAR är dyrare än ingen stomi inom 5
år – trots färre läckage och reoperationer hos
patienter som fått stomi, sa Hannah.
Riskfaktorer för permanent stomi

Förekomsten av stomi hos patienter som
genomgått främre resektion för rektalcancer hade undersökts i en studie som Klas
Holmgren presenterade.

– Vi undersökte också riskfaktorer för att
stomin ska bli permanent, och förekomsten
av komplikationer efter stominedläggning,
förklarade Klas.
Han berättade att de konstaterat att en
fjärdedel av patienter som opereras med
främre resektion för rektalcancer aldrig blir
stomifria.
– TNM4-tumörer och anastomosläckage
ökar risken för permanent stomi. Även
T3-tumörer begränsar sannolikheten att en
avlastande stomi läggs ned inom de första 12
månaderna efter indexoperationen.
Han konstaterade även att stominedläggning är ett riskfyllt ingrepp, där allvarliga
komplikationer förekom i 9,2 % av fallen.
Efter detta symposium var kolorektalprogrammet under Kirurgveckan över. Nästa år
genomförs mötet 21 - 25 augusti i Jönköping.
Per Lundblad
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Ny redaktör för tidningen
Gastrokuriren har från och med detta
nummer fått en ny redaktör – Fredrik
Hjern, kirurg på Danderyds sjukhus i
Stockholm. Fredrik efterträder därmed
Ulrik Lindforss som tillträdde 2013. Idag
arbetar Fredrik som sektionschef för kolorektalsektionen på Danderyds sjukhus,
och det är där som vi träffar honom.

T

rots att Fredrik föddes i Örebro år
1966, måste han ändå betraktas som
en äkta Stockholmare. Han flyttade
till huvudstaden redan vid ett års ålder, och
det var även på KI som Fredrik läste medicin.
1994 var han färdig med studierna, och
flyttade till Hudiksvall för AT-tjänstgöring.
Före sin AT hade Fredrik vikarierat på kirurgavdelningen där, och började ST-utbildning
i kirurgi.
– Jag tyckte om kombinationen kirurgin
erbjöd – att få arbeta både med hjärnan och
händerna, förklarar Fredrik.

Fredrik Hjern

Han berättar att Hudiksvall var ett välfungerande länssjukhus, med flera äldre och
erfarna kirurger som var breda, kunde allt
och tog hand om hela patienten.
– Det var en bra skola!
Fredrik stannade i Hudiksvall till 1999, då
han återvände till Stockholm.
– Jag sökte då till Danderyd av det enkla
skälet att det fanns en tjänst utlyst där.
Redan i Hudiksvall hade Fredrik blivit
intresserad av kolorektalkirurgi, framför allt
eftersom han hade en mycket bra handledare.
– När jag återkom till Stockholm hade jag
fortfarande tid kvar av min ST – den tog lite
längre än normalt p.g.a. personliga händelser
i mitt liv – och fick här en ny handledare.
Han blev sedan även min forskningshandledare. Slutgiltigt styrdes jag då in på nedre
GI – som här på Danderyd kallas för kolorektalsektionen, fortsätter Fredrik.

– titeln var ”Aspects of diverticular disease”.
– Ett av mina delarbeten handlade om
värdet av antibiotika vid okomplicerad
divertikulit. Arbetet visade att antibiotika
inte hade någon effekt, men det var en retrospektiv studie. Vi hakade därför också på
en randomiserad studie som Västerås satte
upp, och som visade samma sak. Idag finns
resultatet med i guidelines.
Ett annat delarbete handlade om etnicitet
och risk för att utveckla divertikulitsjukdom.
Där visade Fredrik att om man kommer från
Afrika eller Asien, har man en lägre risk för
att utveckla sjukdomen.
– Det indikerar att något i den västerländska livsstilen har med detta att göra.
Det var i sig inte nytt, men vi visade även
att invandrarnas risk ökade när de kom till
Sverige – och det var nytt!
Avhandlingen innehöll även ett arbete som
handlade om att använda CT-kolon för att
studera divertikulos.

Disputerade på divertikulit

ERAS och laparoskopi

År 2001 var Fredrik färdig specialist, och har
arbetat på kolorektalsektionen på Danderyd
sedan dess.
– Dock med ett undantag: År 2007 arbetade jag ett år som nydisputerad på Karolinska i Solna.
Det var med en avhandling om divertikelsjukdom som Fredrik disputerade år 2006

Det har blivit fler publikationer efter denna
avhandling – närmare bestämt 26 till.
– Jag har bl.a. fortsatt med att studera riskfaktorer för divertikelsjukdom. Idag har vi
en forskargrupp, där Peter Thelin Schmidt,
Ola Olén, Filip Sköldberg, Mirna Nordling
samt två doktorander ingår. Vi arbetar nu
med att undersöka epidemiologiska aspekter

En bra skola
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av divertikelsjukdom.
Fredrik berättar att de funnit att rökning,
högt BMI och låg fysisk aktivitet är faktorer
som innebär en ökad risk.
– Det finns även en ökad risk med bruk av
steroider – även inhalationssteroider, vilket
är ny kunskap.
Enhanced Recovery After Surgery –
ERAS – är också ett område som Fredrik
arbetat mycket med. Han har varit aktiv i
ERAS-gruppen på DS sedan 2010, då de
startade upp på kolorektalsektionen och
arbetar också med implementering av ERAS
program i Sverige.
– Vi följde ett koncept där man optimerar den perioperativa vården för den patient
som genomgår tarmkirurgi. Programmet
omfattar omkring 25 olika delar – som är
evidensbaserade – i ett program, förtydligar
han. Fullt genomfört kortas vårdtiden med
1-2 dagar och komplikationer med 30-40%,
resultat vi också uppnått på DS,
Detta sätt att tänka – ERAS – hänger
intimt ihop med laparoskopisk kirurgi, som
Fredrik också har varit mycket intresserad av.
Han har arbetat en hel del med utbildning av
kolorektalkirurger och introduktion av minimalinvasiv kirurgi i Sverige de senaste 7-8
åren där Danderyd varit bland de ledande
i utvecklingen.
– Ur patientens perspektiv är laparoskopisk kirurgi mycket bättre, förklarar han, inte
gastrokuriren 4 · 2016
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minst patienter med IBD som ofta är unga
och det finns risk för upprepade kirurgiska
interventioner genom livet.
Intresserad av skärgårdsliv och fotboll

Som ny redaktör för Gastrokuriren vill Fredrik verka för en ökad samverkan mellan
kirurger och medicinska gastroenterologer
– framför allt inom IBD.
– Det är viktigt att vi kirurger kommer
in i processen kring patienten på ett tidigt
stadium. Vi har försökt att förbättra oss i
det avseendet här på Danderyd, säger han.
Han tillägger att han tror att den minimalt
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invasiva kirurgin är eftersatt för patienter
med IBD, och han därför vill slå ett slag för
den utvecklingen.
– Dessutom har jag som nytillträdd redaktör en fantastiskt bra grund att stå på – det är
en jättebra tidning idag! En gastroenterolog
ska kunna läsa och förstå en kirurgisk artikel – och vice versa. Så är det idag, och den
utvecklingen vill jag fortsätta och vara med
att bidra till.
Privat är Fredrik gift och har två pojkar – 9
och 11 år gamla. Familjen bor i Vaxholm.
– Vi har också ett sommarställe ute i skärgården. Jag är mycket intresserad av skär-

gårdsliv och båtar, berättar han. Dessutom är
Fredrik mycket intresserad av fotboll. Hjärtat
finns hos AIK.
– Jag är lagledare i IFK Vaxholm, där mina
söner spelar, avslutar han.
Erfarenheter av att leda verksamheten på
en kolorektalsektion och ett fotbollslag kan
komma väl till pass nu när Fredrik Hjern
även axlar ansvaret att leda Svensk Gastroenterologisk Förenings egen tidning. Vi hälsar
honom hjärtligt välkommen!
Per Lundblad

gastrokuriren 4 · 2016

NUTRITION FÖR ALLA KURS

”Nutrition för alla”
från mat till mitokondrie
Gastroskolan inbjuder till kurs på
Sigtunastiftelsen
7-9 december 2016
 Vilka patienter är i behov av nutritionsstöd inför, under och efter

medicinska och kirurgiska behandlingar? 
 När, var och hur ska vi stödja optimal organfunktion genom riktade

nutritionsinsatser? 
Kompetensen att hantera såväl parenteral som enteral nutrition har ökat de
senaste decennierna i behandlingsteamen. Hjälpmedlen för nutritionsstöd har
förbättrats och förenklats. Det medicinska ansvaret ligger dock kvar på
läkaren att känna till indikationer, behandlings-principer och utfall för att på
bästa sätt kunna starta och följa upp nutritionsbehandling över tid samt
hantera komplikationer.
Kursen riktar sig särskilt till läkare under specialistutbildning i gastroenterologi
och kirurgi men också till specialister med gastroenterologisk eller
gastrokirurgisk inriktning. Kostnad; 3000 SEK exkl. moms.
Meddela ditt önskemål om deltagande till; mikael.wiren@liu.se
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TRIANGELMOTTAGNINGEN JAN SAMUELSSON

På besök hos gastroenterologens
triangelmottagning
På gastroenterologiska kliniken Karolinska universitetssjukhuset/Huddinge bedriver professor Greger Lindberg sedan
ett drygt år en ny typ av öppenvårdsmottagning. Greger är en världsauktoritet inom området neurogen motilitetsstörning
och har på sin mottagning cirka 300 patienter med olika typer av ovanliga och
ytterst komplicerade sjukdomar.

G

reger berättar för mig att han funderat mycket över det faktum att
sättet att bedriva mottagningsarbete har ändrat sig väldigt lite från 80-talet
när han satt på mottagningsrummet med en
hög pappersjournaler, recept och remisser i
pappersform. När datajournalen kom försvann högarna men arbetssättet förblev det
samma. Föga visste någon annan än läkaren
och patienten vad som hade avhandlats och
bestämts under besöket.
Inspirerad av arbete i London har Greger
skapat en så kallad triangelmottagning på
sin mottagning för motilitetsstörning. På en
förmiddag träffar 3 underläkare 3 nybesök
vardera, totalt således 9 nybesök. När Greger
ensam hade mottagning brukade han totalt
träffa 6-7 patienter på en dag (såväl ny- som
återbesök) pga deras mycket komplicerade
sjukdomar. Den dagen jag besökte Huddinge utgjordes dessa 3 läkare av en nybliven specialist, en ST-läkare i gastroenterologi
samt en barnläkare med intresse för gastroenterologi. Patienterna är inbokade med 20
minuters förskjutning. För varje nybesök är
60 minuter avsatt. Efter cirka 30 minuter
knackar Greger och en specialutbildad sjuksköterska på hos den första underläkaren. Jag
blev imponerad av den fina pedagogiken när
underläkaren berättade för patienten hur han
nu skulle berätta för sin professor vad man
kommit fram till om patientens besvär och
tidigare undersökningar. Underläkaren bad
också patienten att avbryta om något hade
uppfattats fel eller var oklart. Första frågan
från Greger var genomgående av typen ”vad
vill du göra nu, vad vill du erbjuda patienten för utredning/behandling”? På så sätt
”tvingas” underläkaren att för varje patient
själv ta ställning till handläggningen. Greger
diskuterar kort med underläkare och patient
under ca 5 minuter och sedan finns en formulerad plan. Därefter lämnar Greger och
18

sjuksköterskan den första patienten för att
efter att kort ha föreberett sig gå vidare till
underläkare 2 där samma procedur upprepas. Underläkaren ansvarar för allt praktiskt arbete, diktering av journal, eventuella
remisser och recept samt uppföljning. Hela
förmiddagen karaktäriserades av ett skönt
lugn och mycket intressanta och komplicerade diskussioner. Samtliga patienter tycktes
vara mycket nöjda med omhändertagandet.
”Det roligaste som hänt mig”

På detta sätt får nio patienter i lugn och
ro berätta om sina problem. Alla patienter
får träffa professorn och en sjuksköterska

känner också till samtliga nya patienters
besvär och vilken plan som har lagts upp.
Utbildningsvärdet hos de yngre kollegorna
var uppenbart stort och de var alla mycket
nöjda med arbetssättet. En yngre kollega lär
ha fällt omdömet om triangelmottagningen
att ”detta är det absolut roligaste som hänt
mig sedan vi fick barn”. Sköterskan som gick
med oss denna dag var också mycket nöjd
och ansåg att det nya formatet kraftigt ökat
hennes kompetens inom området. Begreppet
kontaktsköterska finns ju ännu inte utanför
cancerområdet men det var tydligt att de
sköterskor som arbetar på denna mottagning
fyller samma typ av funktion som våra kon
gastrokuriren 4 · 2016

GASTRODAGARNA PER LUNDBLAD

gastrokuriren 4 · 2016

19

ABSTRACT GASTRODAGARNA

20

gastrokuriren 4 · 2016

TRIANGELMOTTAGNINGEN JAN SAMUELSSON

taktsköterskor. Triangelmottagningen har
varit så lyckad att även IBD mottagningen
på Huddinge inom kort går över till samma
metod.
Efter förmiddagens mottagning följer
en arbetslunch där andra sjukhus i landet
kan koppla upp sig via telemedicin för att
diskutera svåra fall. Uppsala och Göteborg deltar ofta. På denna lunch finns
alla yrkeskategorier med inklusive dietist, forskningssköterska, tarmterapeut
och laboratoriepersonal. Vissa av nybesöken
som antingen varit särskilt komplicerade
eller behöver utredas vidare på enhetens
speciallaboratorium diskuteras. Slutligen går
man kort igenom alla eftermiddagens återbesök som underläkare och Greger ser enskilt.
Greger finns dock hela tiden tillgänglig för
att svara på frågor om sådana dyker upp.
Totalt tog mottagningen på detta sätt hand
om 27 patienter denna mottagningsdag.
En känsla av glädje

Jag gick hem från sjukhuset uppfylld av en
känsla som bäst beskrivs som glädje. Tänk
att man med god vilja och trots allt relativt
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Gå in på Svensk Gastroenterologisk
Förenings hemsida!

www.svenskgastroenterologi.se
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Stenbrott

Sjösjukan

PETER ENGBERG
Fjällbackakonstnär, född 1962, som i måleri och
grafik ger oss sin syn på det bohuslänska landskapet.
Med sitt sinne för det karga och nakna levererar han
en varm och kärleksfull, lätt karikerad tolkning av sin
omgivning.
Peter är en autodidakt konstnär som fick sitt
genombrott i slutet av åttiotalet med sina träffsäkra
miljöbilder från Bohuslän.

Ö-lasarett
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LEVERKONGRESSEN 2016 PER LUNDBLAD

Internationella Leverkongressen
I Barcelona genomfördes under april 2016
den Internationella Leverkongressen (ILC).
Bakom kongressen står The European
Association for the Study of the Liver
(EASL) – som är Europas ledande organisation för att främja vetenskaplig, medicinsk och allmän förståelse för levern och
dess sjukdomar. ILC är den största årliga
händelsen i EASL:s agenda, och i Barcelona var det för 51:a gången i ordningen
som kongressen ägde rum.

N

on-alcholic fatty liver disease
(NAFLD) – eller fettlever som
det ofta kallas på svenska – var ett
ämne som många föredrag kretsade kring.

Ett stort globalt hälsoproblem

Om det ackumuleras fett i levern så att
minst 5 % av hepatocyterna innehåller fett
vid granskning i ljusmikroskop , har patienten NAFLD. Denna fettansamling får inte
bero på för stor alkoholkonsumtion (definierad som max 20 gram alkohol per dygn
för män och 10 gram för kvinnor), inte på
någon virusinfektion eller annan specifik
leversjukdom.
Vanligtvis kallas NAFLD en ”tyst sjukdom”, eftersom tillståndet inte ger några
symptom – ofta ställs diagnosen efter det
att utredning genomförts till följd av att man
påvisat förhöjda leverenzymer i blodet.
NAFLD är associerat med fetma och diabetes. Fetma utlöser inflammatoriska processer i hjärnan och fettvävnad, som resulterar
i störningar av insulinnivåer. Med tiden
ackumuleras fett i levern (liksom i muskler
och blodkärl) som förvärrar systemisk insulinresistens. Konsekvenserna av sjukdomen
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kan alltså vara allvarliga, och NAFLD representerar ett stort globalt hälsoproblem.
Vissa patienter utvecklar cancer

NAFLD kan progrediera från steatos, till steatohepatit (NASH), till fibros och till slut
till cirros. I det tidiga stadiet, kan NAFLD
behandlas med diet och livsstilsförändringar
som att gå ner i vikt.
Cirros – det mest allvarliga stadiet – uppträder vanligtvis efter år av leverinflammation
och kan leda till ett antal komplikationer –
som leversvikt och hepatocellulär cancer
(HCC). Mellan 10 och 30 % av patienter
med NAFLD har även NASH som kan progrediera till cirrhos.
Faktorer hos modern och spädbarnets
näringsintag

Prevalensen av NAFLD hos barn och ungdomar är ökande. Nyligen publicerade studier
föreslår att det har blivit den vanligast förekommande leversjukdomen hos individer
mellan 2 och 19 års ålder. Hälften av alla
obesa barn har sjukdomen.
På lång sikt kan NAFLD leda till ärrbildning i levern, och därmed även till den
potentiellt livshotande sjukdomen cirros hos
vissa av dessa individer.
Detta berättade Dr Oyekoya Ayonrinde,
Australien, när han presenterade en studie
där man undersökt gravida kvinnors BMI
och påföljande amning under sex månader.
– Vi ville undersöka om det fanns någon
association mellan NAFLD under tonåren, faktorer hos modern och spädbarnets
näringsintag, förklarade Dr Ayonrinde.
Studien, som kallas The Raine study, sam-

lade data från en kohort där man sedan
utförde ultraljudsundersökningar av levern
hos 1170 17-åringar för att diagnostisera eventuell NAFLD.
Fördel för enbart amning under 6 månader

– I denna studiekohort fann vi att mer än 15
% (179) av dessa tonåringar hade NAFLD.
Vi fann att prevalensen var lägre i individer
som var enbart ammade som spädbarn under
de första sex månaderna eller mer, jämfört
med dem som var ammade kortare tid än sex
månader, fortsatte Dr Ayonrinde.
Dock fann man också att amning som
pågick längre än 9 månader inte ytterligare
reducerade risken för NAFLD under tonåren.
– Fynden från denna storskaliga studie har
förbättrat vår förståelse för vilka faktorer som
kan bidra till framtida NAFLD under tonåren, kommenterade Prof Laurent Castera,
EASLs General sekreterare.
– Denna anmärkningsvärda skillnad i
resultaten, demonstrerar hur viktigt det är att
ge rätt nutrition till spädbarn – och fördelen
med exklusiv och utökad amning under sex
månader, summerade Prof Castera.
Kaffe minskar permeabiliteten i tarmen

En studie som presenterades av Dr Vincenzo
Lembo, Italien, visade att kaffe kan hjälpa
till att förbättra flera nyckelmarkörer för
NAFLD – åtminstone hos möss.
I studien jämförde man tre grupper av
möss. En grupp fick en standarddiet, en
grupp en diet med högt fettinnehåll – och en
grupp diet med högt fettinnehåll, samt även
en daglig dos av kaffe. De som fick tillskott
av kaffe, ökade mindre i vikt.
Dosen kaffe var ekvivalent med sex koppar
espresso för en person som väger 70 kg.
Man visade även hur kaffe skyddar mot
NAFLD – genom att kaffe höjer nivån av
ett protein som kallas Zonulin-1 (ZO-1), och
som minskar tarmens permeabilitet.
– Tidigare studier har visat att kaffe kan
minska skador från NAFLD, men den här
studien är den första som demonstrerar att
kaffe kan påverka tarmens permeabilitet, sa
Dr Lembo.
Tillägg av kaffe till en diet med högt fettinnehåll reverserade signifikant nivåerna av
kolesterol, alaninaminotransferas (ALAT),
mängden fett i leverceller och svullnad av
25
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levercellerna. Kombinationen av kaffe och
diet med högt fettinnehåll reducerade även
viktuppgången över tid hos mössen.
I sin kommentar påpekade Prof Castera
att Italien är berömt för sitt kaffe.
– Den här italienska studien har förstärkt
vår förståelse för länken mellan kaffe och
NAFLD. Även om vi inte föreslår att vi ska
konsumera mer kaffe, så erbjuder studien
insikter som kan hjälpa framtida forskning
om kaffe och dess terapeutiska roll det kan
spela när vi ska bekämpa NAFLD, sa Prof
Castera.
Score för svårighetsgrad av NAFLD

Det är känt att individer med svår NAFLD
har en ökad risk för död, men att identifiera
en individuell patients risk för mortalitet har
varit svårt. Dr Hannes Hagström, Sverige,
presenterade en studie om SAF-score, som
utvecklats för att mer precist förutsäga svårighetsgraden av NAFLD. (SAF = Steatos,
Aktivitet och Fibros)
Studien visade att en hög SAF-score är
associerad med högre mortalitet.
– Vi förväntade oss att steatos, aktivitet
och fibros var viktiga faktorer för den övergripande risken, men vi ville validera dess
inverkan på mortaliteten över en långsiktig
uppföljningsperiod genom ett validerat och
enkelt scoring-system, sa Dr Hagström.
Vid närmare analys framgick att graden av
fibros var den parametern som var viktigast
för framtida prognos.
Han fortsatte med att konstatera att denna
nya analys är avgörande eftersom den visar
på länken mellan svår NAFLD och mortalitet.
– Och det är viktigt, eftersom NAFLD är
den vanligast förekommande leversjukdomen i världen.
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Viktigt steg för att identifiera patienter

Forskarna hade använt data från 139 patienter med biopsiverifierad NAFLD. Samtliga
biopsier klassificerades enligt SAF-score till
antingen mild, måttlig eller svår sjukdom
via ett index som kombinerar aktivitet och
fibros. Data om mortalitet hämtades från
nationella befolkningsregistret. Patienterna
följdes under en period på i genomsnitt 26 år.
Vid baseline hade 69 patienter svår sjukdom, och 35 hade mild eller måttlig. Av de
70 patienter som avled under uppföljningsperioden var 59 % från den grupp som var
klassificerade med svår sjukdom.
– Den här långtidsstudien demonstrerar vikten av att följa upp patienter med
NAFLD. Det är ett viktigt steg framåt på
vägen för att kunna identifiera de patienter
som har högst risk för att dö av denna sjukdom, summerade Prof Castera.
Diabetesläkemedel förbättrar kontrollen
av glukos

Två studier på läkemedel för NAFLD, som

Hannes Hagström

redan används mot diabetes, presenterades
i Barcelona.
En av dessa studier var på exenatide, en
behandling mot diabetes typ 2 som riktar in
sig på pankreas för att förbättra absorptionen
av glukos, förstärker upptaget av glukos och
reducerar resistensen i levern och fettvävnaden.
– Det har varit mycket diskussion kring
fördelen med att använda injicerbara diabetesbehandlingar – som exenatide – till
annan vävnad än pankreas för att förbättra
kontrollen av glukos, sa Dr Amailia Gastaldelli, USA.
– Det var därför som vi bestämde oss för
att utvärdera exantides effekt på lever och
fettvävnad – för att bättre förstå eventuella
fördelar den behandlingen kan erbjuda för
en bredare patientgrupp.
Deltagare i den dubbelblindade studien
hade ett fettleverindex på 30 eller högre, och
de testades vid två tillfällen. (Fettleverindex
har en skala på 0 – 100, och de som har
under 30 har troligen inte fettlever). Exenatide, eller placebo, injicerades 30 minuter
innan ett oralt glukostest gjordes. Testet
mätte sedan glukosupptaget i levern och
fettvävnad.
gastrokuriren 4 · 2016
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för att reducera denna börda innebär, kommenterade Prof Castera.
Han fortsatte med att understryka vikten
av att tillhandahålla interventioner för dem
som har en risk för alkoholskador.
– Men att skapa en kultur som stödjer
ett beteende som reducerar den totala alkoholkonsumtionen i Europa är lika viktigt om
vi ska komma till roten med detta problem,
avslutade han.
Genprofilering ger möjlighet att identifiera riskpatienter

Negativa data för sitagliptin

Resultatet visade att administration av
exenatide minskade glukosproduktion och
insulinresistens i leverns vävnad när blodsockret var lågt. Behandlingen förbättrade
även leverns upptag av glukos när detta åts.
Dessutom minskades insulinresistensen i
fettvävnad av exenatide.
– Den här intressanta studien visar lovande
resultat för många personer i världen som har
NAFLD, konstaterade Prof Tom Hemming
Karlsen, vicesekreterare i EASL.
– Författarna har lyckats med att identifiera en redan existerande behandling som
kan förbättra leverns metabolism – vilket
är ett viktigt steg framåt för hepatologin,
tillade han.
Däremot var en annan studie på ett diabetesläkemedel – sitagliptin – negativ, trots
tidigare, lovande, initiala resultat. Den randomiserade, dubbelblinda studien visade ingen
skillnad i leverfett för den grupp som fick
sitagliptin och den grupp som fick placebo.
Screening för alkoholmissbruk

Men allt i Barcelona handlade naturligtvis
inte om NAFLD.
En studie som presenterades visade att en
enkel rutinscreening av patienter som söker
akutvård på sjukhus, kan reducera den börda
av alkoholrelaterade leverskador som sjukvården ställs inför.
Givet den kunskap att de som har risk
för alkoholrelaterade skador oftare tas in för
akutvård, hade forskare från Storbritannien
undersökt om det är genomförbart att screena alla patienter som är akut omhändertagna för missbruk av alkohol. De fann att
inte endast är en sådan screening verkligen
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genomförbar – den fungerar också. Patienter
som har den högsta risken för alkoholrelaterade skador identifieras vid en tidpunkt då
de kan få målinriktad behandling – och på så
sätt reducera sin risk för svårare leverskador.
Dr Richard Aspinall, Storbritannien, presenterade studien.
– Många av de som dör av cirros orsakad
av alkoholrelaterade skador har en historia
av sjukhusinläggningar, vilket innebär att
vi missar tillfällen att erbjuda dem behandling. Genom att klassificera dessa patienter
enligt deras risk för alkoholskador, kan vi
säkerställa att de får lämplig behandling för
att reducera risken för allvarliga händelser
i framtiden. På så sätt reduceras hälsovårdens börda av alkoholrelaterade skador, sa
Dr Aspinall.
Har potential att minska bördan av alkoholskador

Studien hade, mellan juli 2011 och mars 2014,
samlat data från mer än 53 000 besök på akutavdelningen vid ett stort brittiskt sjukhus.
Dessa patienter delades in i tre grupper, efter
deras risk för alkoholrelaterade skador. 1 122
patienter klassificerades som ökad risk, 1 921
som hög risk och de återstående som låg risk.
Man samlade även in information om
diagnos vid besökstillfället, alkoholkonsumtion, tidigare besök, tidigare inläggningar, tid
för inläggning och mortalitet.
Patienter med ökad risk för alkoholrelaterade skador blev hänvisade till en kort intervention, eller ytterligare handläggning, av
en alkoholspecialiserad sjukskötersketjänst.
– Studien sätter fokus på den signifikanta
börda som alkoholmissbruk utgör för hälsovården – och den potential som screening

Dr Stephen Atkinson, Storbritannien, presenterade en studie som funnit två riskgener
som ökar risken för vissa storkonsumenter av
alkohol att utveckla alkoholhepatit.
Svår alkoholhepatit är ett allvarligt kliniskt
syndrom som är associerat med hög mortalitet inom kort tid. Det finns för närvarande
ingen specifik medicinsk behandling för
dessa individer, och patienter som utvecklar
cirros har en sämre prognos för att leva efter
fem år, om de inte klarar av att sluta dricka.
Enligt WHO, är Europa den region i världen där det dricks mest alkohol. År 2010 var
levercirros, relaterad till alkohol, orsaken till
493 000 dödsfall.
– Om man beaktar att spektrumet av
alkoholrelaterad leversjukdom varierar stort
– och att en majoritet av patienterna är utan
symptom – så var vi intresserade av att ta
reda på varför en liten del av dessa patienter
går vidare och utvecklar svår alkoholhepatit,
förklarade Dr Atkinson.
Enligt studien, så är de som konsumerar
mycket alkohol och som har en specifik
variant av PNPLA3-genen mer mottagliga
för att utveckla sjukdomen. Studien identifierade även en annan viktig variant i
SLC38A4-genen, som också tros öka risken
för att utveckla hepatit hos alkoholiserade
individer.
– Dessa data innebär att vi nu kan använda
oss av genprofilering för att identifiera individer som har en ökad risk för att utveckla
svår alkoholhepatit, summerade Dr Atkinson.
– Att ha denna möjlighet att identifiera
dem som löper risk att utveckla ett livshotande tillstånd är ett viktigt steg framåt – för
både patienter och hepatologer, kommenterade Prof Castera.
Hög överlevnad för barn efter levertransplantation

– Fram till nu har det inte funnits ett bra
svar på frågan om hur länge barn kan förväntas leva efter en levertransplantation, sa
Dr Josefina Martinelli, Frankrike.
gastrokuriren 4 · 2016
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Ungefär 12,5 % av levertransplantationer
utförs på barn.
Studien hon presenterade hade undersökt
journalerna för 128 barn som i följd hade
genomgått levertransplantation vid Bicêtre
Hospital i Frankrike från år 1988 till 1993.
De hade undersökt patienternas överlevnad
efter 5, 10, 15 och 20 år. Efter fem år var
överlevnaden 84 %, efter 10 år 82 %, efter 15
år 80 % och efter 20 år 79 %.
Överlevnaden för det transplanterade organet var 73 %, 72 %, 67 % och 65 % respektive.
– Även om varje barn som genomgår en
transplantation är unikt, och varje procedur
är olika, så presenterar studien robusta bevis
för en hög genomsnittlig överlevnad – vilket
är något som föräldrar kan ta hänsyn till,
fortsatte Dr Martinelli.
De vanligaste komplikationerna var
infektioner (59 %), följt av akut (44 %) och
kronisk (37 %) bortstötning. Totalt 100 av
patienterna överlevde under 20 år eller mer.
Det första farmakologiska alternativet för
PSC?

Primär skleroserande kolangit (PSC) är
en ovanlig sjukdom som karaktäriseras av
inflammation och ärrbildning i gallgångarna.
För närvarande finns det inte någon medicinsk behandling.
Vid PSC resulterar skadorna i gallgångarna i att gallsyra ansamlas i levern, och
skadar vävnad där. Tidiga symptom inkluderar trötthet och klåda, men när sjukdomen
framskrider kan den leda till levercirrhos,
högt blodtryck i gångarna mellan levern och
tarmen, leversvikt och levercancer.
Prevalensen för PSC uppskattas till 6,3
fall per 100 000 invånare i EU – eller cirka

82 000 personer – och vid svåra fall kan
patienten komma att behöva en levertransplantation.
Vid kongressen presenterade Prof
Michael Trauner, Österrike, en studie som
gav vid handen att norursodeoxycholsyra
(norUCDA) kan utgöra ett bra behandlingsalternativ för PSC. Det var en dubbelblindad
och randomiserad multicenter Fas-II studie
där 159 patienter ingick.
– Studien visade att norUDCA var ett
säkert och effektivt alternativ för PSC-patienter, och behandlingen kommer nu att
genomgå fortsatt utvärdering i en storskalig
Fas-III studie, sa Prof Trauner.
– PSC är en ovanlig – men livshotande
– sjukdom som för det mesta drabbar unga
individer. Dessa data skänker hopp för denna
patientpopulation, eftersom det kan visa sig
att norUDCA kan vara det första farmakologiska behandlingsalternativet för denna
sjukdom, kommenterade Prof Frank Tacke,
styrelsemedlem i EASL.

Heiner Wedemeyer

6 veckor räcker vid akut HCV

Prof Heiner Wedemeyer, Tyskland, konstaterade att effektivitet och säkerhet för interferonfri behandling av akut Hepatit C (HCV)
genotyp 1 med direct acting antivirals (DAA)
inte är väl studerat för HCV mono-infekterade patienter.
– Vi talar alltså om akut HCV, förtydligade han.
Tidig behandling definieras av att det finns
en känd eller misstänkt exponering för HCV
under de föregående 4 månaderna, att det
finns dokumenterad serumkonversion positiv för antikroppar mot HCV samt/eller att
nivån för alaninaminotransferas (ALAT)

Michael Trauner

ligger 10 gånger, eller mer, över det normala.
Prof Wedemeyer presenterade en studie
där man funnit att behandling av symptomatisk akut HCV med sofosbuvir/ledipasvir
var både säker och väl tolererad.
– En kort behandling – på endast 6 veckor
– var mycket effektiv med en SVR-12 (sustained virologic response vecka 12) på 100 %.
Studien fann också att en stor virusmängd
vid baseline var associerat med försenad virologisk respons – som emellertid ändå inte
ledde till att någon av behandlingarna misslyckades.
– Så sammanfattningsvis fann vi att ett
mycket snabbt biokemiskt behandlingssvar
observerades vid svår akut HCV, behandlad
med en interferonfri regim, summerade Prof
Wedemeyer.
I sina slutsatser påpekade han att den
höga påvisade effektiviteten av behandlingen
behöver konfirmeras för andra genotyper.
– Även ännu kortare behandlingstider
återstår att studera. Den korta behandlingstiden kan komma att visa sig kostnadseffektiv,
jämfört med behandling av kronisk HCV
– och även förhindra spridning av HCV i
högrisk-populationer, avslutade Prof Wedemeyer.
Per Lundblad
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ENDOSKOPI FRÅGAN

Endoskopifrågan
36 år gammal man som genomgick en
gastroskopi på grund av reflux besvär.

G

astroskopi visade en navlad cirka två
centimeter stor förändring i antrum
som är täckt med normal mukosa.
EUS visar denna bild till höger. Vilken sannolikhets diagnos ställer Du?
Vilka fynd ser du på bilden nedan?

gastrokuriren 4 · 2016
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IBD 2020 - från nationell strategi
till verktyg i praktiken
Ett satellitsymposium som sponsrades av
AbbVie under Gastrodagarna i Visby inleddes med ett litet teaterstycke, iscensatt
av föredragshållarna Henrik Hjortswang,
Susanna Jäghult och Jonas Eriksson. Det
illustrerade den frustration som kan inträffa när det är fullt av patienter i väntrummet, och det inte finns tillräckligt med
personella resurser att ta hand om dem.
Utveckla ett arbetssätt för bättre balans

Henrik beskrev sedan utvecklingen av olika
verktyg som sker inom ramen för IBD 2020
– en plan för ett optimalt omhändertagande
av personer med IBD, framtagen av inspirationsgruppen IBD 2020 Sweden, med stöd
av AbbVie.
Där är ett standardiserat vårdflöde, en
individuell vårdplan, patientstyrd monitorering via e-hälsa och appar samt det nationella kvalitetsregistret SWIBREG med sitt
beslutsstöd fyra centrala delar.
Henrik underströk också vikten av att man
skapar en balans i verksamheten – dvs. att
man identifierar behov av ett antal åtgärder,
men att man också har resurser till dessa
åtgärder.
– När vi talar om behov tänker vi automatiskt ”mer resurser”, men det kanske vi inte
alltid kan få, påpekade han.
Därför är det av stor vikt att vi utvecklar

ett annat arbetssätt för att komma i balans,
sa Henrik.
Flytta läkarresurser

Är behoven konstanta och påverkbara, kan
man nå lika bra resultat med mindre resurskrävande åtgärder – och kan man optimera
åtgärderna så man når bättre resultat? Det är
frågor som Henrik ansåg att man bör ställa
sig.
– Sjuksköterskemottagning och patienter
med en vårdplan som även innehåller egenvård är två exempel på hur man kan täcka
upp de behov som finns.
Åtgärder som flödesoptimering, att göra
rätt från början, treat-to-target, tight control
och rapid step-up kan ge resultatet att vi får
färre i aktiv sjukdom.
– Principen är att vi ska ha så få patienter
i aktiv sjukdom som möjligt. Men så ser det
inte alltid ut i verkligheten, konstaterade
han.
Henrik fortsatte med att vi idag lägger
mycket tid till patienter som är i remission.
– Därför skulle vi kunna flytta läkarresurser till de som har aktiv sjukdom.
Anpassa vården till dagens samhälle

Vem ska då ta hand om patienterna i remission?

– Det ska vi sjuksköterskor göra, sa
Susanna.
Sjuksköterskans roll i teamet är att göra
årliga rutinkontroller – oftast via telefonkontroller för aktiv sjukdom och ge information, utbildning och rådgivning vid ny
sjukdom, ny behandling samt vid behov,
fortsatte hon.
– Vi kan även ge olika behandlingar.
Hur ska då sjuksköterskorna räcka till?
Enligt Susanna kan det bli möjligt genom
att omfördela arbetsuppgifterna och bättre
använda den teknik som finns idag.
– Dessutom har vi en resurs till: Patienten
– eller vad säger du Jonas?
Jonas representerade Magtarmförbundet.
– Jag vill vara med i teamet – det är ju jag
som är sjuk, svarade han.
Susanna förklarade begreppet personcentrerad vård. Där är varje enskilt möte enskilt
och unikt.
– Mötet ska leda fram till behandlingsrekommendationer som är anpassade till just
denna patient!
Susanna konstaterade också att idag är våra
patienter uppkopplade hela tiden.
– Men i sjukvården har vi telefontider,
skriver brev mm. Vi behöver anpassa vården
så att den fungerar i dagens samhälle, slog
hon fast.
Prioritera, förenkla och kommunicera

Henrik beskrev sedan hembaserad vård för
personer med IBD, och presenterade vårdprocessen som de arbetar efter i Linköping,
där Henrik är läkare.
I sin sammanfattning uppmanade han
publiken att balansera planerade åtgärder
med resultat.
– Prioritera teamets åtgärder – när behöver
patienten oss mest? Frigör resurser genom att
förenkla. Låt sedan den profession i teamet
som gör det effektivast och bäst göra jobbet.
Han framhöll också vikten av att kommunicera tydligt och fastställa en vårdplan.
– Och kom i håg att utnyttja den resurs en
delaktig och aktiv patient utgör, summerade
Henrik.
Jonas Eriksson, Susanna Jäghult och Henrik Hjortswang
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SHORT BOWEL SYNDROME ROBERT LINDBERG

Short Bowel Syndrome, erfarenheter
av teduglutide, ett patientfall
Short bowel syndrome (SBS) utvecklas
när upptaget av näring, salter och vätska
har reducerats till en nivå som kräver nutritions- och/eller vätskebehandling för att
upprätthålla hälsa.

O

rsaken till SBS är ofta Crohn-inflammation som resulterat i
kirurgi.1 När parenteralt stöd
behövs är benämningen tarmsvikt, Intestinal
Failure (IF). I Sverige fanns 2004 uppskattningsvis 400 - 500 patienter med SBS, varav
hälften led av IF.2
Patienter med SBS och IF är en utsatt
grupp med låg livskvalitet enligt studier.3-4
Dödsorsaken är idag inte malnutrition och
dehydrering, utan istället CVK-associerade infektioner och tromboser men också
TPN-relaterad lever- och njursvikt.
2012 introducerades ett nytt preparat för
tarmsvikt – teduglutide (Revestive). Det
är en GLP-2 analog, vilken bl.a. hämmar
ventrikeltömningen, stimulerar blodcirkulationen kring tarmen och ökar närings- och
vätskeupptaget i tarmen. Mikroskopiskt ses
ökat kryptdjup och längre tarmvilli. Kliniskt
så reduceras behovet av dropp, dels antal liter
per vecka och dels antal dagar patienten
behöver dropp.5-6 Problemet med preparatet
är den höga kostnaden.
Patientfall - kvinna född 1953

Vår patient i fråga är född -53. Hon drabbades av Crohns sjukdom i ungdomen. Hon
har genomgått ett antal tunntarmsresektioner pga. inflammation och stenoser och
har även kolektomerats. Ca 1,7 m tunntarm
återstår och patienten har ileostomi.
Patienten hade många av de symtom som
är vanliga vid SBS, höga stomiflöden, kronisk buksmärta, uppkördhet och besvär med
sin stomi. Hon drabbades även frekvent av
infektioner och tromboser associerat till subkutana venportar. Att anlägga nya började
bli allt mer komplicerat. From maj 2013 till
februari 2014 erhöll patienten ca 2,4 l vätska
per dygn av avancerad hemsjukvård. Pga.
en kateter-associerad infektion avlägsnades
denna i februari 2014. Därefter fick hon tillföra sig vätska själv peroralt.
Hon var van vid sjukvård. Nedan ses
hennes vårdtider 2012-2015. 2012 vårdades
gastrokuriren 4 · 2016

hon inneliggande på ett annat sjukhus i
över ett halvår bl.a. pga. höga stomi-flöden. Endoskopi visade då ett fåtal aftösa
sår distalt i tunntarmen. Hon behandlades
med adalimumab och flödet gick i regress
så småningom. Adalimumab seponerades
sedermera pga. biverkningar.
Lång vårdtid

Augusti 2014 lades patienten in på Gastroenterologisk avdelning på Danderyds sjukhus,
pga. höga tarmflöden. Hon skulle bli kvar
på sjukhuset till maj 2015 – totalt 9,5 månader. Initialt noterades ett tarmflöde på ca
4-5 liter/dag och en försämring av njurfunktionen. Via en ny subkutan venport (SVP)
rehydrerades patienten och behandling med
kodeinfosfat tillsammans med loperamid i
upptitrerande dos gavs.
Inga tecken till inflammation sågs via
endoskopi eller MRT-tunntarm. F-kalprotektin var normalt. Patientens njurfunktion
förbättrades successivt, men tarmflödet var
oförändrat på ca 3-4 liter per dag. Behandlingen bestod för övrigt i antisekretoriella
mediciner såsom Creon, Omeprazol och
antibiotika mot bakteriell överväxt. Dietisten gav också råd. Dessa åtgärder hade dock
endast marginell effekt.
Kontakt togs med Sahlgrenska Universi-

tetssjukhuset för eventuell tunntarmstransplantation, vilket patienten accepterades för.
I samråd med patienten valde vi att avvakta
med transplantation och valde istället
behandling med teduglutide.
Teduglutide

Första dosen teduglutide gavs dec 2014.
Innan behandlingen hade patienten ca 3 liter
avföring per dag och urinproduktionen var
ca 1 l. Vätsketillförseln under behandlingsperioden var ungefär likadan. Teduglutide
ges subkutant en gång dagligen.
Efter ca 2 veckor rapporterade patienten
formad avföring – för första gången på 15
år. Vi började trappa ner antidiarretikum.
Patienten drabbades nu av kraftig buksmärta
och blev uppdriven i buken. Kliniskt och
radiologiskt tedde det sig som subileus.
Tillståndet gick i regress när peroralt kontrastmedel gavs. Dessa smärtattacker var
frekventa och mycket svåra för patienten.
Efter 4-6 veckor började smärtattackerna
att avta. Tarmflödet blev då lägre och urinproduktionen ökade. Endoskopisk kontroll
av tarmen efter 4 månaders behandling
visade normal makroskopisk bild.
Fortum gavs pga. pseudomonasbakteriemi
vid ett par tillfällen. SVP:n kunde dock
avlägsnas då dropp inte längre behövdes.
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Urinproduktionen låg i slutet av vårdtiden
på ca 1700 ml/dygn och tarmflödet ca 900
ml/dygn.
Första patienten i Norden

Vår patient har stått på teduglutide i över
1,5 år och är den första patienten i Norden
som behandlats med detta preparat. Hon
har inget behov av närings- och vätskestöd
i hemmet idag, och sjukvårdsbehovet
begränsar sig, förutom behandlingen med
teduglutide, till laboratoriemässig och klinisk kontroll var tredje månad. Några svåra
biverkningar beskriver patienten inte, men
hon upplever uppkördhet i buken samt mer
huvudvärk. Patienten kan nu leva ett relativt
normalt liv; jobba, röra sig fritt och gå på
teater.
För vår patient har behandlingen inneburit
avsevärda förbättringar av livskvaliteten.
Hon har inget fortsatt behov av vätskestöd
och CVK, njurfunktionen har återhämtat
sig delvis. Behandlingsmässigt stod patienten
inför en tarmtransplantation som nu kunde
undvikas. Detta ingrepp är inte riskfritt och
innebär ju ett fortsatt liv med immunosupprimerande mediciner.
Robert Lindberg

läkare Medicinkliniken
Danderyds Sjukhus
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Medicinen förändrade Marias liv
Vi sitter hemma i köket hos Maria – den
patient som artikeln av Robert Lindberg
här intill handlar om. Det är alltså Maria
som är den första patienten i Norden som
har behandlats med teduglutide, och hon
har valt att ställa upp för en intervju med
Gastrokuriren för att berätta hur medicinen förändrade hennes liv. – Jag hoppas
det kan bidra till att hjälpa andra, förklarar hon.

M

aria är en mycket positiv, karismatisk och uppenbarligen synnerligen stark kvinna. När man
hör henne berätta sin historia, är det svårt
att riktigt ta in allt det hon har varit med
om – och framför allt det faktum att detta
inte har satt negativa spår i hennes personlighet. Istället förmedlar hon något som bäst
låter sig beskrivas som en envis och okuvlig
livsglädje.
Stomi, sammanväxningar och fistlar

Det var år 1969 som Maria – då 16 år – diagnostiserades med Crohns sjukdom.
– Den smala modellen Twiggy var på
modet, och jag gick ner så mycket att man
först trodde att jag hade ätstörningar, berättar hon.
Men det var alltså inte det. För sin Crohnsjukdom blev hon behandlad med kortison
och salazopyrin – som var den medicin som
fanns tillgänglig på den tiden – och initialt blev Maria bättre. Men under början av
80-talet fick hon ett kraftigt skov och blev
opererad. Flera reoperationer följde sedan.
I mitten av 80-talet fick hon en ileostomi.
– Det var jättejobbigt – och jag fick besked
om att jag skulle få stomi kvällen innan operationen, minns Maria.
Men det tillstötte komplikationer –
stomin lade sig inte tillrätta, utan fick byta
plats flera gånger.
– Man sade att det var sammanväxningar
som ställde till det.
Som om inte detta var nog, fick även
Maria flera fistlar, som innebar stora bandageproblem.
Kärlen ”tog slut”

På Akademiska sjukhuset i Uppsala lyckades
man till slut – efter att Maria legat inlagd
under nästan ett år – lösa fistelproblematiken.
– Sedan år 1980 har jag, totalt sett, bott
gastrokuriren 4 · 2016

Maria Gullberg

mer på sjukhus än hemma, fortsätter Maria.
Man hade konstaterat korttarmssyndrom
under mitten av 80-talet, men Maria förklarar att just det uttrycket hörde hon inte då.
Marias grundläggande problematik förklarar hon själv så här:
– Jag var ”för mycket opererad”. Flera
gånger drabbades jag dessutom av sepsis –
ibland med en oviss utgång, och jag har haft
otaliga katetrar. Det innebar att jag kom till
ett läge då jag också blev hänvisad till kärlspecialist. Jag fick besked om att ”kärlen var
slut”, och jag därför inte fick opereras mer.
Det var under mitten av 90-talet.
Men hon fick ett nytt skov, och var
tvungen att få en ny kateter. Denna gång
lyckades man hitta en ingång i ljumsken.
Maria blev utbildad i att sätta sitt dropp
själv. Hon hade en mikrodator i en ryggsäck
som drev droppet, vilket hon gjorde 3 gånger
per vecka.
– Jag blandade alla salter själv, och det fortsatte jag med till slutet av 90-talet.
Trots allt detta, ville Maria ut och resa,
vilket hon också gjorde.
– Jag skulle bevisa att jag var ”normal” –
som alla andra.
Kateter via levern

Det har hela tiden funnits en smärtproblematik med i sjukdomsbilden. Maria hade
väldigt ont i magen.
– 2004 fick jag sådana smärtor att jag
lades in på Danderyds sjukhus. Man öppnade mig, eftersom man trodde att jag hade
sammanväxningar och att tarmen låg klämd.
Jag blev bättre och hade efteråt mindre ont.
De följande tio åren lades Maria ständigt
in på sjukhus. Mest handlade det om försöka

komma tillrätta med smärtor och näringsförluster.
Hon berättar att hon fick antibiotika för
att behandla överväxningar i tarmen, och
hon tyckte att hon blev bättre då. Därför
prövade man att ge antibiotika konstant i
lågdos, men hon fick bekymmer igen efter
cirka en månad.
– Runt år 2013 blev det riktigt illa. Jag låg
inlagd på Norrtälje sjukhus över ett halvår
för smärtor och fick otaliga liter dropp per
dygn. De försökte med allt, men fick ingen
ordning på det. Jag tyckte det började bli
ohållbart – jag fick jaga en toalett hela tiden.
Eftersom kärlen var ”slut”, skickades åter
Maria till kärlspecialist på Södersjukhuset,
och det slutade med att de försökte sätta en
kateter via levern.
– Det var nog det värsta jag varit med om.
Och det fungerade inte...
Till slut fann man att i ena ljumsken fanns
ett kärl som inte var så skadat, så de fick in en
port där. Inom kort var även den obrukbar.
Transplantation – eller testa en ny medicin

Det var i detta läge som Maria fick frågan
om hur hon skulle ställa sig till en tunntarmtransplantation.
– Jag visste att det var riskfyllt, men kände
samtidigt att jag inte hade något val utan var
tvungen att göra det.
Därför for Maria till Göteborg för att
träffa transplantationsteamet på Sahlgrenska.
– Det var framför allt mitt kärltillstånd
som gjorde att de accepterade mig.
Dagarna innan hon reste, hade hennes
läkare kommit och frågat om hon ville pröva
en ny medicin (teduglutide).
– Jag berättade det för teamet i Göteborg,
och de blev väldigt förvånade. De hade fått
nej för sina patienter, och trodde att det var
ett missförstånd – att det bara var under
diskussion.
Men Maria hade redan fått träffa läkemedelsrepresentanten, och då talade de mest
om biverkningar.
– De intresserade inte mig så mycket –
ingenting var värre än den situation som jag
befann mig i, säger Maria.
Lyckan med fast avföring

Den 16:e december 2014 kom en sjuksköterska in till Maria med en bricka. Hon
beskriver det själv som att det var en hög37
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tidsstund. Hon fick injektionen (teduglutide
ges subkutant).
Sedan hände i princip ingenting de första
dagarna – men efter 10 dagar hände något
fantastiskt:
– Jag fick – för första gången på hur många
år som helst – fast avföring! Jag var överlycklig, och kan fortfarande komma ihåg den
känslan.
Sedan fick dock Maria 9 (!) tarmvred på
raken. Dessa löstes med kontrastmedel, och
120 ml morfin per dygn mot smärtorna.
– Men efter den nionde gången försvann
de. Jag började fasa ut droppet och morfinet,
och skrevs till slut ut den 9:e maj 2015.
Maria började ”pigga på sig”, som hon
själv beskriver det. Endoskopin såg bra ut,
och hon har alltså inte varit inlagd en enda
gång sedan dess.
Flera gånger under vårt samtal återkommer Maria till det fantastiska bemötande och
engagemang hon upplevt hos personalen på
de olika sjukhus hon har legat på.
– Jag lärde ofta känna dem – för jag var ju
”stamgäst”, säger hon.

Sköter sig själv

Vill ha ett andrum

Maria är egentligen sjukpensionär, men när
möjlighet ges hjälper hon till lite i en guldoch uraffär.
– Jag kan ta pendeltåget in till stan – det
kunde jag inte innan. Jag kunde inte ens gå
runt kvarteret.
Hon har gått upp 9 kg – och behåller den
vikten.
Maria förklarar också att hon har börjat
tycka det är gott med mat, och för första
gången har hon behövt tänka på att hur
mycket hon ska äta för att inte gå upp för
mycket.
– Jag cyklar och promenerar – försöker
promenera bortåt en halvmil varje dag. Mina
värden är nu mer stabila, jag tog prover
senast förra veckan.
Hon har ingen hemsjukvård i dag, utan
doserar sig själv subkutant. En låda medicin
räcker i 28 dagar.
– Jag har direktkontakt med avdelningen
på Danderyd, kan ringa dem när som helst,
och går på kontroller när jag själv känner
för det.

Under början av juni reste Maria till Grekland, och det var första gången som hon
kunde resa utan att behöva uppsöka läkare
eller lokalt sjukhus. Hon ska åka tillbaka för
att hälsa på vänner i Grekland i september
igen.
Så det är ingen överdrift att säga att medicinen fullständigt förändrade hennes liv.
– Det som är jobbigt är att jag ska söka för
att få den ett år i taget – och att det är dags
att göra det nu igen, förklarar hon.
Maria berättar att det har talats om att
testa att minska dosen, och det är något hon
ställer sig negativ till.
– Jag vill inte det ännu, jag behöver ett
andrum och jag tycker de har experimenterat
med mig som patient hela tiden. Det är ju
jag som får ta konsekvenserna om det inte
går bra!

SADE 2017

19. - 20. JANUARY, COPENHAGEN, DENMARK

SADE 2017

19. - 20. JANUARY, COPENHAGEN, DENMARK

Welcome to the 34rd. SADE course

Per Lundblad

Welcome to the 34rd. SADE course

GASTROINTESTINAL
BLEEDING
GASTROINTESTINAL
BLEEDING
19-20 januari 2017
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COURSE VENUE:
Crowne Plaza Copenhagen Towers,
Ørestads Boulevard 114-118, 2300 Copenhagen
COURSE VENUE:
Please register at www.sade.dk
Crowne Plaza Copenhagen Towers,
Ørestads Boulevard 114-118, 2300 Copenhagen
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region halland söker

Endoskopist
till Kirurgimottagningen, Varberg
Vi söker dig som har endoskopist-utbildning.
Yrkeserfarenhet samt tidigare erfarenhet av
verksamhetsutveckling är meriterande. Du ska vara
kreativ, positiv, initiativrik och handlingskraftig. God
samarbetsförmåga, noggrannhet och flexibilitet
bedöms vara viktiga personliga egenskaper för
arbetet.

Mer information om
tjänsten hittar du på
www.regionhalland.se/jobb
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BARRETTS ESOFAGUS WORKSHOP

Workshop Barretts esofagus 17/11
Diagnostik, kontroll och behandling
Föreläsningssal 1, Blocket, SUS, Lund

Välkommen *ll workshop i Lund

Handläggning av Barre9’s Esofagus
9.00-10.00

•
•
•
•

Hanns-Ulrich Marschall
• How to identify dysplastic mucosa
endoscopically?
• Patients with Barrett’s oesophagus –
how are they surveyed in Sweden

Inbjudna föreläsare:
Erik Schoon, Catharina Hospital, Eindhoven
Hanns-Ulrich Marschall, Sahlgrenska
Peter Elbe, Karolinska
Esther Lörinc, Skånes universitetssjukhus

10.00-10.40

Esther Lörinc
• Definition of Barrett’s oesophagus
• Difficulties in grading dysplasia

Torsdagen den 17 november
kl. 9:00-15:00
Skånes universitetssjukhus Lund
Blocket, Föreläsningssal 1

10.40-11.00 Kaffe
11.00-12.30

Erik Schoon
• Malignant potential in low grade and
high grade dysplasia- should dysplasia
be treated and, if, how?
• RFA in Barrett’s oesophagus, Indications? How efficient is RFA? Equipment
needed? Case-presentations
12.30-13.30

Lunch

Norman R. Barrett 1903-1979

14.00-14.20

Erik Schoon
• Patients with Barrett’s oesophagus –
how we organize in Holland
14.20-14.50

13.30-14.00

Peter Elbe/ Pauline Djerf
• EMR and ESD. Indications? Case-presentations
• Experience with RFA, EMR and ESD
from KS-Huddinge and SUS

Vilka pa*enter ska kontrolleras?
Vilken grad av dysplasi ska behandlas?
Vilken typ av behandling kan erbjudas?
E9 na*onellt behandlingsprogram

Peter Elbe
• Management of early oesophageal cancer in Sweden
14.50-15.00

Deltagaravgi6 200 kronor
Anmälan sker via inbetalning på bank-giro
konto: 479-0911 (10/11 sista anm.dag)
Lunch, ﬁka och middag ingår i priset

15.00 Workshopen i kirurgens bibliotek på

plan åtta fortsätter. Där finns möjligheten
att ta upp egna patientfall eller problemfrågeställningar. Dagen avslutas med middag
för dem som vill. Anmälan till workshopen
via inbetalnings till bankgiro 479-0911,
märk inbetalningen 22201 RMES.
Sista anmälningsdag 9 november.
Om ni vill delta i middagen vänligen
anmäl detta till pauline.djerf@skane.se.

Pauline Djerf /Fredrik Swahn
Summary		

Pauline Djerf och Fredrik Swahn

Nu även som APP
Laddas ner gratis på App Store eller Google Play
Medicininstruktioner Sverige AB · 031-779 99 87 · info@medicininstruktioner.se

Annons-stripe_APP_2_2016_180x40mm.indd 1
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SWIBREG EVA NORDIN

SWIBREG - en nyckel för att nå
visionen för ”IBD 2020”
Den tydliggör även för patienten vilket
ansvar vården har och vilket ansvar patienten har.
– Vi har av traditionen varit ganska dåliga
på att prata om ansvar och att göra det tydligt
att vården kan inte göra allt, patienten har
också ett ansvar när det exempelvis gäller att
följa ordinerad behandling eller att komma
till avtalade tider för exempelvis koloskopi.
Det handlar också om att se över sin livsstil så
att man tar hand om sig på bästa möjliga sätt.

För drygt ett år sedan deltog Hans Strid
och Marie Andersson på mag-tarmmottagningen på Södra Älvsborgs sjukhus i
en utbildning för att stärka IBD-teamet.
Genom en tydlig åtgärdsplan och ett
personcentrerat teamarbete hoppas de
kunna nå intentionerna för en jämlik och
målstyrd vårdkvalitet för patienter med
inflammatorisk tarmsjukdom.

D

et är sen eftermiddag. Marie Andersson, sjuksköterska på gastromottagningen på Södra Älvsborgs
sjukhus, SÄS, har jobbat natten och ska om
några timmar påbörja ytterligare ett nattpass. Hans Strid, överläkare och gastroenterolog vid mottagningen, har just avslutat
en IBD-teamkonferens för specialister; varannan vecka träffas gastroenterologer och
kolorektalkirurger för att diskutera olika
patientfall.
– Vi arbetar ständigt med att försöka effektivisera och förbättra omhändertagandet av
IBD-patienter så att de snabbare ska få diagnos och behandling, säger Hans Strid.
Förra hösten deltog han tillsammans med
Marie Andersson i en utbildning i Stockholm med syftet att stärka IBD-teamet.
Utbildningen hölls för första gången 2014 i
Göteborg och arrangeras för fjärde gången i
början av december i Stockholm.
– Det var en bra möjlighet att få tänka
till och fundera på hur vi arbetar och vad
som kan göras bättre. Det är också värdefullt
att få ta del av andra kollegornas tankar och
synpunkter, och att bli inspirerad att göra
den resa som vi länge velat göra, säger Marie
Andersson.
Individuell vårdplan

Utbildningen arrangeras i samarbete med
Abbvie och riktar sig till gastroenterloger,
sjuksköterskor och andra medlemmar i
IBD-teamet, som exempelvis kirurg, dietist,
stomiterapeut, patolog och radiolog.
– Det första vi gjorde var att inventera
och analysera vår verksamhet för att se vilka
åtgärder som vi behöver vidta för uppnå ett
snabbare omhändertagande av våra IBD-patienter, säger Hans Strid.
Det blev en insikt, menar han, att magtarmmottagningen på SÄS, har en bra bas
gastrokuriren 4 · 2016

Marie Andersson och Hans Strid

Nyttan med kvalitetsregister

att stå på för att nå målen i ”Vision IBD
2020”och att verksamheten i stora delar
ligger i framkant.
Det finns ett personcentrerat arbetssätt,
menar Marie Andersson, där vårdteamet
arbetar nära patienten. Varje morgon hålls
ett möte där läkare och sjuksköterskor diskuterar olika patientfall och remisser. En
gång i veckan hålls även ett fortbildningsmöte för mag-tarmmottagningens personal:
AT-läkare, ST-läkare, sjuksköterskor och specialister. Vetenskapliga artiklar och rön tas
upp under mötet som varar drygt en timme.
Varannan vecka hålls en teamkonferens för
gastroenterologer och kolorektalkirurger där
behandling av patienter med framför allt
IBD diskuteras.
– I samband med utbildningen förra året
gjorde vi en handlingsplan för att ytterligare förbättra och stärka omhändertagandet
av patienter med IBD. Vi är exempelvis i
startgroparna med att införa en individuell
utformad vårdplan som vi fått in i vårt datasystem och som ska tas i bruk under hösten,
säger Marie Andersson.
Den individuella vårdplanen kommer att
förtydliga vilka insatser som den enskilde
behöver och vem som ska samordna och
ansvara för de olika insatserna. Det kommer
även underlätta för vårdpersonal på avdelningen, mottagningen och på akuten när
det finns en tydlig vårdplan att utgå ifrån.
– Vi utgår från ett PAL-skap för patienten, men vid akuta situationer kan det vara
svårt. Då är det en trygghet för patienten
att vi som team utgår från den individuella
vårdplanen och följer nationella riktlinjer,
säger Hans Strid.

Det nationella kvalitetsregistret SWIBREG,
Swedish Inflammatory Bowel Disease
Registry, är ett viktigt verktyg och beslutsstöd för IBD-teamet i mötet med patienten,
menar Hans Strid (se illustration).
– Med hjälp av kvalitetsregistret kan vi
utveckla vården och skapa bästa möjliga
hälsa för personer med IBD. Men det förutsätter förstås att vi som arbetar i vården också
aktivt deltar och för in olika data i registret.
Före patientbesöket kan registret ge en bra
bild av patientens status, exempelvis när det
gäller effekten av läkemedelsbehandling.
En graf visar sjukdomskarakteristika och
behandlingar i relation till effekt i form
av minskande symtom och normaliserade
blod- och avföringsprover (CRP och fekalt
kalprotektin)
– I mötet med patienten kan olika grafer
från registret fungera som ett beslutsstöd,
samt ge patienten en direkt bild av sjukdomsförloppet över tid och hur väl patienten
svarar på olika behandlingar och insatser.
Det kan också vara en signal på att patienten
kanske inte följer ordinerad läkemedelsbehandling och då blir bilden en bra grund
att utgå ifrån i ett undersökande samtal med
patienten, säger Hans Strid.
Kvalitetsregistret kan även leverera statistik på klinik/gruppnivå där man kan jämför
den egna verksamheten mot andra i landet
när det gäller till exempel antalet inskrivna
patienter och hur många som står på biologisk behandling och andra behandlingar.
Förenklad inmatning

Förhoppningen är att patienter ska kunna
göra mer provtagningar hemma och rap41
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portera mag-tarmsymtom och livskvalitet
(PROM, patient related outcome measures) direkt till kvalitetsregistret med hjälp
av mobila e-hälsolösningar. Ett pilotprojekt
pågår där patienten själv kan analysera avföringsprov i hemmet och skicka in data via en
app i mobiltelefonen.
– Patienten får tillgång till ett kit med testmaterial och kan med detta analysera kalprotektinvärdet i avföringen. Patienten ser
själv värdet och det skickas direkt till registret
via mobiltelefonen. Patienten noterar dessutom symtom och livskvalitet i ett formulär
i appen och skickar det till SWIBREG, säger
Hans Strid.
Inom en snar framtid kommer det även

att finnas möjligheter för patienter att
direktrapportera PROM-data och PREMdata (patient reported experience measures
– patientens upplevelse av och tillfredsställelse med vården) till kvalitetsregistret via
1177 (tidigare benämnt Mina Vårdkontakter)
Det har initierats ett par stora nationella forskningsstudier för monitorering
av IBD-patienter som påbörjat behandling med nya biologiska läkemedel och
som är kopplade SWIBREG, SVEAH och
GO-SWIBREG . För att vara ett förhållandevis litet sjukhus, har SÄS en hög forskningsaktivitet, menar Hans Strid.
– Vi medverkar i ett par nationella studier,
en där patienter med nydebuterad IBD följs
longitudinellt och en annan där biologisk
behandling av patienter med IBD följs upp.
På sektionen drivs också lokala projekt,
bland annat har vår kollega Anders Lasson
startat intressanta studier på användningen
av fekalt kalprotektin.
Marie Andersson är stolt över den forskning som pågår på sjukhuset. – Det skapar
en trygghet för våra patienter att våra specialister har lång erfarenhet och håller sig
vetenskapligt uppdaterade, säger Marie
Andersson. Hon är också stolt över den
patientutbildning som ges fyra gånger per
termin vid mottagningen och som i regel
lockar ett 15-tal deltagare.
– Utbildningen riktar sig till patienter med
IBD. Den äger rum en eftermiddag och är
populär bland våra deltagare. Vi tar upp vanliga symtom, kost- och näringsfrågor, livsstil

och behandling. Hittills har vi nått ett hundratal deltagare, säger Marie Andersson.
Önskemål

Om Hans Strid och Marie Andersson skulle
kunna trolla, vill de gärna skynda på utvecklingen till en mer effektiv och förbättrad vård
av IBD-patienter. Det handlar bland annat
om att tillföra resurser i form utökad sjukskötersketid, men även teknisk utrustning i
form av sigmoideoskopi.
– Vi gör för närvarande rektoskopi och
remitterar patienter vidare för sigmodeoskopi. Men vi vill göra sigmoideoskopier
på mag-tarmmottagningen. Det skulle innebära stora vinster för oss och patienterna. De
pågår en process för att genomföra detta,
men det har gått långsamt, säger Hans Strid.
Marie Andersson skulle önska att det
fanns förutsättningar för en sjuksköterskeledd IBD-mottagning som kan avlasta specialisterna.
– I dag har vi endast en och en halv sjukskötersketjänst som ska ta hand om levermottagningen, ge läkemedelsinfusioner och
assistera läkarna när det gäller IBD-patienter
och andra ingrepp. Vi skulle kunna vara en
mycket större del av IBD-vården och jobba
mer aktivt med patienterna om bara resur- 3
serna fanns. Då skulle vi också nå visionen
för ”IBD2020” mycket snabbare, säger Marie
Andersson.
Tillgänglighet,
delaktighet, kontinuitet och optimalt resursutnyttjande
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En ny patient som kontaktar sjukvårdssystemet på någon nivå och där misstanke om IBD
uppkommit ska inom maximalt 2 veckor ha kontakt med teamet vid en IBD-enhet.

2

Inom
2 veckor

Ingången kan vara:
• Primärvård
• Akutsjukvård
• Annan ingång

2
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1

IBD-team

Person med
misstänkt IBD

0
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• Optimering av behandling/egenbehandling

4

3
Den fortsatta uppföljningen under terapioptimeringen fram till slutligt terapival sker
inom de tidsramar som framgår av bilden, i enlighet med de mål för utvärderingen som
man kommit
överens
Beslut om fortsatt
ska åtminstone
angivna
Framtagen
i samarbete
med:om.
Inspirationsgruppen
IBDterapival
2020, XXXXXXXXXXX,
med ske
stödvid
av AbbVie.

tidpunkter. Beslut enligt den upprättade individuella vårdplanen kan tas av patienten
enskilt eller i samråd med kontaktsköterskan. Vid behov av nya ställningstaganden och
beslut ansvarar PAL för att detta sker utan oskälig fördröjning.

Avsändare – namn och kontaktuppgifter.

4
Informationsutbytet mellan patienten och vårdteamet sker flexibelt, anpassat till
respektive IBD-enhets rutiner och förutsättningar. Kontaktvägarna kan vara digitala, via
telefon, eller i form av fysiska möten med kontaktsköterska eller PAL. Kontaktsköterskan
är kontinuerligt tillgänglig för patienten vid behov.

4

3

• Kontinuerlig inrapportering till SWIBREG (SHS, Hb, CRP, kalprotektin, klinisk aktivitet)
• Uppföljning enligt individuell vårdplan som uppdateras minst årligen

5

5
När remission uppnåtts upprättas en ny individuell vårdplan, där formerna för den
fortsatta uppföljningen tydliggörs. I de flesta fall är det lämpligt med ett nytt fysiskt möte
med PAL vid detta tillfälle. Kontaktsköterskan utgör förstahandskontakt för patienten
under remissionsfasen. Den individuella vårdplanen ska vid fortsatt remission uppdateras
årligen och dokumenteras i patientjournalen.

1
En ny patient som kontaktar sjukvårdssystemet på någon nivå och där misstanke om IBD
uppkommit ska inom maximalt 2 veckor ha kontakt med teamet vid en IBD-enhet.

2

6
Efter ytterligare maximalt 1 vecka ska sannolik diagnos ha fastställts och sjukdomen
karakteriserats. Vid ett fysiskt möte med patientansvarig läkare (PAL) upprättas en
individuell vårdplan för den akuta sjukdomsfasen och behandling inleds. Vid detta tillfälle
presenteras patienten även för sin kontaktsköterska.

Tillgänglighet, delaktighet, kontinuitet och optimalt resursutnyttjande
Vecka

6
Efter ytterligare maximalt 1 vecka ska sannolik diagnos ha fastställts och sjukdomen
karakteriserats. Vid ett fysiskt möte med patientansvarig läkare (PAL) upprättas en
individuell vårdplan för den akuta sjukdomsfasen och behandling inleds. Vid detta tillfälle
presenteras patienten även för sin kontaktsköterska.

Vid försämring av sjukdomen, där egenvårdsåtgärd enligt vårdplan ej är tillräcklig, ska
patienter med känd IBD ha fått kontakt med sitt team inom maximalt 2 arbetsdagar.
Vid behov modifieras vårdplanen, alternativt upprättas en ny vårdplan för skovet.
Patienten går därefter in i samma flexibla uppföljningsmodell som beskrivits tidigare.

Framtagen i samarbete med: Inspirationsgruppen IBD 2020, XXXXXXXXXXX, med stöd av AbbVie.
Avsändare – namn och kontaktuppgifter.
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Vid försämring av sj
patienter med känd
Vid behov modifiera
Patienten går däref
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UTBILDNING FÖR ATT STÄRKA IBD-TEAMET

Plats:
Sjöfartshuset, Skeppsbron 10,
Stockholm
Sista anmälningsdag:
7 november 2016. Notera att
antalet platser är begränsat till 20,
principen är först till kvarn.
För ytterligare information och
anmälan kontakta Cecilia Jädert,
cecilia.jadert@abbvie.com,
0720-77 00 81.
Kostnad: Ingen kursavgift. Resa och
boende betalas av deltagaren själv.
Inbjudan har skickats ut till
huvudmän på gastrokliniker samt
till läkemedelskommittéer.

Föreläsare:
Susanna Jäghult, IBD-sjuksköterska, Stockholm Gastro Center
Katarina Pihl Lesnovska, IBD-sjuksköterska, Linköpings Universitetssjukhus
Henrik Hjortswang, Gastroenterolog, Linköpings Universitetssjukhus
Kenth Hultqvist, Inspiratör och fd förbundskapten i bandy
Syfte och mål:
Att inspirera och ge verktyg till IBD-team för att kunna förbättra och effektivisera sitt omhändertagande av IBD-patienter. Under utbildningen kommer
teamet att identifiera relevanta åtgärder och utveckla en handlingsplan.
Uppföljning av handlingsplanen ingår i anmälan 6–12 månader efter första
utbildningstillfället.
Målgrupp:
Kursen är avsedd för gastroenterologer, sjuksköterskor och andra medlemmar i IBD-teamet som exempelvis kirurg, dietist, stomiterapeut, patolog
och radiolog. Minikrav för deltagande team är en gastroenterolog och en
sjuksköterska.

Välkommen med er anmälan!
Susanna Jäghult, Katarina Pihl Lesnovska, Henrik Hjortswang och
Cecilia Jädert (AbbVie)

SEHUG160286

Datum och plats:
1–2 december 2016

AbbVie AB, Box 1523, 171 29 Solna. Tel: 08-684 446 00. www.abbvie.se
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SVERIGES YNGRE GASTROENTEROLOGER
SYGs STYRELSE 2016

Bäste SYG-medlem
Förra veckan satt jag tillsammans med
resten av styrelsen i SGF på styrelseinternat och diskuterade framtiden inom
svensk gastroenterologi.

S

olen i Torekov lyste starkt när vi satt
inne och gick igenom framtida och
pågående nationella riktlinjer, hur vi
kan förbättra hemsidan och de nya utskotten
för SGF. De olika utskotten är: endoskopiutskottet, utbildningsutskottet, utskottet för
luminal gastroenterologi, utskottet för lever-,
gall- och pankreassjukdomar.
För oss ST-läkare kommer dessa förändringar innebära en mycket positiva utvecklingar. I varje utskott kommer en ST-läkare
att vara ledamot för att kunna framföra
ST-läkares intressen och önskemål.
SGF jobbar också ständigt med utbildning
och ökning av kursutbud. Gastroskolan och
dess kurser har under året organiserats mer
och vi har fått sponsring från flera läkemedelsföretag. Tyvärr har flera kurser ställts in
på grund av få kursanmälningar. För att vi
ska kunna ha kurser är det viktigt att planera
in dessa i våra ST-plan och anmäla oss.
Under hösten och våren kommer det
anordnas en del kurser som del av Gastroskolan. Titta gärna på SGF:s hemsida och
under SYG för att få information om mer
detaljer: www.svenskgastroenterologi.se. Vi

uppdaterar hemsidan regelbundet. Gå gärna
med i vår Facebook-grupp ”Sveriges Yngre
Gastroenterologer” för att också ta del av
olika länkar som alla medlemmar kan lägga
upp.
SYG kommer att i oktober ha ett styrelsemöte för att gå igenom frågor kring
utbildning, medlemskap och informationsförmedling. Är det något Du vill att vi tar
upp där ta kontakt med någon av oss styrelsemedlemmar eller maila info@syg.se.
Aiva Båve, den enda svenska gastroenterolog som har gjort europeiska gastroexamen i
våras, har i detta nummer av Gastrokuriren
skrivit om sina erfarenheter med att skriva
denna examen. Hon klarade detta prov och
vi gratulerar henne stort! Önskar er en härlig
höst!

Ghazaleh Mohammadian
(ordförande)
ST- läkare, doktorand
Gastrocentrum, Karolinska
Universitetssjukhuset
14186 Stockholm
ghazaleh.mohammadiankermani@karolinska.se
Ordförande i

SYG

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

	
  

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

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

Ghazaleh Mohammadian

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

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

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

Arvin Lashgarara
(suppleant)
ST-Läkare
Sektionen för gastroenterologi
Medicinkliniken
Hallands Sjukhus
Halmstad
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European Board of
Gastroenterology and Hepatology
I slutet av april månad i år, då jag precis
var färdig med min ST i gastroenterologi,
genomförde jag den europeiska gastroexamen. Jag har till detta nummer blivit
ombedd att berätta lite om upplägget och
min personliga erfarenhet.

E

uropean Board of Gastroenterology
and Hepatology (EBGH) examen i
gastroenterologi och hepatologi är
en internationell examen som ges en gång
per år. Examen erhålls efter godkänt resultat
vilket är ett bevis på uppnådd kompetens
enligt EBGHs curriculum.
Anmälningsavgiften är 600 EURO och
anmälan görs via EBGHs hemsida (ebghe.
eu) där ytterligare information kring de
praktiska detaljerna samt litteraturrekommendationer finns.
Examen är datoriserad och frågorna av
multiple choice karaktär, ett rätt svar av
fem alternativ. Inga minuspoäng ges vid
fel svar. Examen utförs på ett testcenter för
datoriserade skrivningar. Jag gjorde provet
i Kista i Stockholm. Totalt 200 frågor skall
besvaras under två 3-timmarspass med
lunchpaus emellan. Jag fick en dryg veckas
inläsningstid inför examen av min arbetsgivare. Jag bestämde mig för att först repetera
grundläggande fysiologi för magtarmkanalen och läsa igenom Gastroenterologi och
Hepatologi (Liber förlag). Därefter läste jag
internationella riktlinjer från bl.a. EASLE,
NICE, ASGE.
Jag gjorde även de frågor som finns att
tillgå via hemsidan vilka ger en vink om
vidden av vilka områden examen täcker.
Jag tyckte att examen var svår och jag tycker
inte heller att den riktigt mäter hur väl man
uppnått de kunskapskrav som ställs för en
godkänd specialistexamen i gastroenterologi i Sverige. Dels rörde den områden som
gastroenterologer i Sverige oftast inte primärt
handhar, t ex galla, pankreas och uppföljning
av tumörsjukdomar, dels en del tolkningar
av radiologiska bilder med ibland ganska
bristfällig kvalitet. Tyvärr får man inte reda
på de korrekta svaren i efterhand eftersom
frågorna återanvänds.
Jag är nöjd med att ha genomfört provet
och det gick trots allt bra. Jag tror att det är
46

bra att fler nyblivna specialister och seniora
ST-läkare genomför EBGH examen - den
ger ett internationellt perspektiv på vår
utbildning som känns bra att ha fått. Jag
tror inte heller det är en nackdel att kunna

visa upp examen om jag skulle söka nytt jobb
någon gång.
Alva Båve

Ersta sjukhue
gastrokuriren 4 · 2016
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Finns
PP!
även som A

gratis
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eller
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Google Play

Instruktionsfilmer för rätt användning av läkemedel
Kostnadsfritt stöd för vårdpersonal och patienter
Enkelt – inget inlogg eller lösenord

Beställ kostnadsfria påminnelsekort till dina
patienter via info@medicininstruktioner.se

Medicininstruktioner Sverige AB
Storgatan 4 · 411 24 GÖTEBORG · 031-779 99 87 · info@medicininstruktioner.se
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FSGSs STYRELSE 2016

Bästa medlemmar
Nu har vi höstmörkret över oss. Då passar det bra att krypa upp i soffan och läsa
Gastrokuriren. När jag skriver detta håller
vi på med förberedelserna till vår utbildningsdag i Linköping.

V

i arrangerar den som tidigare år tillsammans med SEGP och Tillott.
Detta år blir det på mer avancerad
nivå och fokus kommer att ligga på extraintestinala manifestationer. Nästa år blir
utbildningen på basnivå igen. Kom ihåg att
alla medlemmar i FSGS och SEGP har förtur
till platserna.
Vi har berättat tidigare om beslutet som
ni medlemmar tog i våras i Visby om att
upplösa FSGS och SEGP för att istället bilda
en ny förening. Detta arbete fortskrider och
i detta nummer av Gastrokuriren kan ni se
information om den namntävling vi dragit
igång. Passa på och var med och tyck till om
vad vår kommande förening ska heta.
Den nationella kompetensbeskrivningen
för sjuksköterskor inom gastroenterologi är
godkänd av Svensk sjuksköterskeförening
samt av FSGS. När ni läser detta så bör den
finnas att ladda ner på vår hemsida – www.

fsgs.se. Denna kommer att bli ett oerhört
viktigt verktyg både i det kliniska arbetet
men också vid planering och skapande av
utbildning.
I detta nummer av Gastrokuriren kan du
läsa två artiklar från våra stipendiater. Ulrica
Lovén Wickman presenterar sin studie med
syfte att utveckla och utvärdera en egenvårdsenkät för klinisk bedömning av egenvård
och utvärdera egenvård bland patienter
med IBD. Lena Aronsson berättar om sitt
studiebesök på transplantationsenheten på
Sahlgrenska sjukhuset. Mycket nöje!

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

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

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

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

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

Mats Granström
(suppleant)
Internmedicin av 83
och gastrodagvården
11883 Södersjukhuset
mats.granstrom@
sodersjukhuset.se
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Utbildningsrapport
På allt fler sjukhus har det startats sjuksköterskemottagningar för patienter med
leversjukdom. Det blir en kontinuerlig
kontakt som skapar trygghet för patienten, där hen kan får berätta om hur hen
mår i sin sjukdom och hur hen tar sina
mediciner samt hur hemsituationen ser
ut och hur det fungerar i det dagliga livet.

P

atienten tar blodprover, kontroll av
blodtryck och vikt, samtal om kost,
motion, alkohol. Det är också många
provtagning- och undersökningsresultat som
ska samlas in och skickas till Sahlgrenska när
patienten har fått tid för sina besök där.
Syfte

Syftet med stipendiet var att få ökad kunskap
om vården av patienter med leversjukdom
och levertransplanterade patienter, och hur
deras vård kan skötas i öppenvården på en
sjuksköterskemottagning.

ten (och hennes syster som var med) ang
sjukdom, mediciner, socialt nätverk, kost,
motion, och här gjordes även en test för att
bedöma symtom på encefalopati. Här får
patienten också lite information om vad som
händer innan och efter en eventuell transplantation. Vid detta besök får patienten
även träffa hepatolog, narkosläkare, dietist,
sjukgymnast och om behov finns, besöka
Beroendeenheten. Varje torsdag har läkare
och övriga i teamet konferens då alla data om
patienten sammanställs och man bestämmer
om patienten är lämplig för transplantation
eller inte.
Min tredje dag på Sahlgrenska tillbringade
jag på den öppna Transplantationsmottagningen. Sjuksköterskans uppgift är bl.a. att
samla in blodprovssvar och svar från undersökningar så allt är klart till läkarbesöket.
Detta är ett omfattande arbete eftersom
det är mycket provtagningar och mycket

undersökningar som ska göras. Hit kommer
alla patienter som har transplanterat något
organ. I början är det täta läkarbesök och täta
blodprovskontrollen men dessa kan glesas ut
efter hand. Patienter som bor i Göteborg tar
sina blodprover här de första 3 månaderna.
Är patienten mycket immunsupprimerad går
de kvar här för sin provtagning. Här på mottagnigen ger man också järninfusioner, blod
och patienter kommer hit inför biopsier.
Sjuksköterskorna går två gånger i veckan till
avdelningen för patientundervisning. Sjuksköterskan har också en Hepatit-mottagning
där hon startar behandling och följer prover
och även ger behandlingar mot hepatit.
Detta var tre mycket givande dagar och jag
är tacksam att jag har fått möjligheten att se
Transplantationsenheten.
Lena Aronsson

Medicinkliniken, Värnamo sjukhus

Vårdavdelning för transplanterade

Rapport från Transplantationsenheten på
Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg.
Första dagen var jag med på Transplantationsavdelningen där alla transplanterade
hamnar efter operation och vistelse på IVA.
Här sköts patienter som har fått hjärta,
lungor, lever eller njure transplanterat. Före
operationen kommer patienten till avdelningen och görs där iordning för operation,
ofta rings två patienter in från väntelistan
så de får också vara beredda på att få återvända hem utan operation. Alla organ finns
registrerade i ett skandinaviskt register, men
vid ”urgent”-larm kan organ fås från hela
Europa. Patienter som finns på väntelista
för transplantation finns också i ett register,
dessa register samkörs för att lättare kunna
få fram rätt organ till mottagaren. På avdelningen är mobilisering efter operationen
viktig och sjukgymnasten får vara mycket
aktiv när det gäller att få upp patienten på
sängkanten och lungorna tränas genom att
patienter blåser i en PEP tub. Det var mycket
intressant att få följa sjuksköterskorna som
arbetade där.
Andra dagen tillbringade jag med patientkoordinatorn. Denna dag kom en patient
för bedömning för ev transplantation. Det
var intressant att sitta med och lyssna på alla
frågor som koordinatorn ställde till patien50
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Utveckling och utvärdering av enkät
för egenvård av IBD-patienter
Inflammatorisk tarmsjudom (IBD) har ett
kroniskt förlopp och kan drabba slemhinnan i mag-tarmkanalens alla delar.

S

ymtom på IBD är beroende av vilken
svårighetsgrad och var sjukdoms engagemang finns i mag- tarmkanalen, i
första hand med smärta och ofta diarré som
orsakar begränsningar i livet med frågor om
framtiden som påverkar de psykologiska
och sociala aspekter av livet (Kaplan, 2015;
Pihl-Lesnovska, Hjortswang, Ek, & Frisman,
2010)
En studie om kritiska händelser har visat
att patienter med IBD upplever att tarmarna
styr det dagliga livet och orsakade att patienter undvek socialt sampel (Pihl Lesnovska,
Hollman Frisman, Hjortswang, & Börjeson,
2016). Ett beslut om att aktivt delta i vården
av en kronisk sjukdom är en förutsättning
för egenvård. En utmaning mellan patient
och hälso- och sjukvårdspersonal är att stödja
patienter till att bättre klara av att leva med
IBD genom att överväga patienternas möjligheter till och önskan om egenvård när de
ger råd om egenvårds aktiviteter. Kunskapen
om vilken typ av egenvård som patienter gör
är begränsad, dessa individer måste lära sig
att hantera de symtom som uppstår genom
att utöva egenvård.
Denna studies övergripande syfte var att
utveckla och utvärdera en egenvårdsenkät för
klinisk bedömning av egenvård och utvärdera egenvård bland patienter med IBD.
Studier om egenvård har genomförts och
genomförs fortfarande på mag-tarmmottagningarna i Jönköping, Linköping och
Kalmar under ett tidsintervall på fyra år.
I Sverige genomförs datainsamling konsekutivt vid respektive magtarmmottagning
genom att patienter tillfrågas om deltagande
skriftligt och ombeds att skriftligen besvara
enkäten. Drygt 300 patienter med IBD har
hittills deltagit i Sverige genom intervjuer
och genom att fylla i en egenvårdsenkät,
symtomregistrering samt demografiska data.
I USA har 67 patienter deltagit.
Är den utvecklade enkäten om egenvård
användbar för bedömning av egenvård hos
patienter med IBD? I den första artikeln
identifierades egenvård i fyra kategorier;
gastrokuriren 4 · 2016

uppmärksamma symptom, hantering av
symptom, planering av livet och att söka
nya alternativ. Patienter uppmärksammade
symtom, hanterade sina symtom och hanterade livet genom planering och att finna nya
alternativ. Det framkom i studiet att vara ett
steg före underlättar livet med inflammatorisk tarmsjukdom (Lovén Wickman et al.,
2016). I den efterföljande artikeln utvecklades den svenska versionen av egenvårdsenkäten med flera metoder (Tabell 1).

•
•

Tabell 1

Demografiska data såsom ålder, kön, civilstånd, utbildning, sysselsättning, diagnos,
antal år med IBD, genomgången kirurgi,
samt om patienten hade annan medicinskt
behandlad sjukdom inhämtades. Grad av
symtom hos patienten utvärderas med hjälp
av symtomregistrering om avföringsfrekvens,
antal lösa eller blodiga avföringar, buksmärta,
feber, extraintestinala besvär, trängningar till
avföring och allmänt välbefinnande (Stjernman et al., 2008; Walmsley et al., 1998).

Metoder för utveckling och utvärdering av
egenvårdsenkäten.
FAS I- Utveckling av enkäten
• Genomgång av litteratur
• Intervju studie med patienter (n=20)
• Utveckling av påståenden, version 1, 51
påståenden
FAS II- Tidig utvärdering av enkäten

•
•

Expertgranskning av forskargruppen
Expertpanel med läkare och sjuksköterskor (n=6)
Kognitiva intervjuer med patienter
(n=3)
Kvantifiering och ranking av patienter
(n=100), version 2, 22 påståenden

FAS III- Slutlig utvärdering
• Pilotstudie (n=30)
• Test-retest (n=50)
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Egenvårdsenkäten består av 22 påståenden
och den första versionen har utvecklats på
svenska språket (Tabell 2)
Tabell 2. Påståenden i egenvårdsenkäten

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

Uppmärksammar du symtomen från
din inflammatoriska tarmsjukdom?
(Uppmärksammar mina tarmsymtom/
kroppsliga symtom/psykiska symtom)/
aldrig/ibland/ofta/alltid/ej relevant)
Hur ofta känner du dig trygg i att kunna
tolka om dina tarmsymtom beror på
inflammatorisk tarmsjukdom? (aldrig/
ibland/ofta/alltid/ej relevant)
Hur ofta anpassar du ditt vardagsliv
när det gäller problem orsakade av din
inflammatoriska tarmsjukdom? anpassar min kost, undviker aktiviteter, undviker sexuell aktivitet, undviker alkohol,
planerar aktivitet med tanke på var det
finns toaletter, planerar vardagen utifrån
sjukdomen (aldrig/ibland/ofta/alltid/ej
relevant), eller annan egenvårdsåtgärd.
Hur ofta gör du egenvårdsåtgärder för
att undvika eller lindra symptom på din
inflammatoriska tarmsjukdom? (aldrig/
ibland/ofta/alltid)
Följer du ordinerad läkemedelsbehandling? (Aldrig, ibland, ofta, alltid, har
ingen ordinerad medicin)
Vet du vem du ska/kan vända dig till om
du får symtom från din inflammatoriska
tarmsjukdom? Ja/Nej
Hur väl känner du till vid vilka besvär/
symtom du bör söka sjukvården?
(Känner inte alls till, känner inte till särskilt väl, känner till ganska väl, känner
väl till)
Tobaksvanor: Röker du?/ Snusar du?
(ja, dagligen/då och då/nej slutade år/
aldrig)
Hur ofta upplever du att egenvårdsåtgärder hjälper dig att lindra symtom
från din inflammatoriska tarmsjukdom?
(aldrig/ibland/ofta/alltid/ej relevant)

Validitet och reliabilitet bekräftas med
medverkan av en expertpanel och patienter med IBD. Test-retest reliabilitet efter 3
veckor visade stabilitet (78-98%) utom för
ett påstående, gällande planering med tanke
på var det finns toaletter (38%) vilket ses av
forskargruppen som relevant för den här
patientgruppen. I tredje artikeln översattes
och utvärderades egenvårdsenkäten i ett
amerikanskt urval. Enkäten översattes till
amerikansk engelska och tillbakaöversattes
till svenska av professionell översättare. Data52

insamling har genomförts via en webenkät i
USA. Inklusionskriterier är vuxna patienter
(≥ 18 år) med IBD, samma urval vid både
svensk som amerikansk datainsamling. I
USA genomfördes datainsamling efter att
patienter intresseanmält sig till ResearchMatch.org och kunnat ta del av information
om studien och besvara egenvårdsenkäten via
en webenkät. En teori om egenvård användes
i resultatbearbetningen (Riegel, Jaarsma, &
Strömberg, 2012). En pilotstudie är genomförd och resultatet visar att patienter med
IBD, oavsett ålder, kön och civilstånd, som
utövar egenvård kan ha högre välbefinnande.
Sammanfattning

En svensk version av egenvårdsenkäten är
utvecklad och psykometriskt testad. Den
är professionell översatt till engelska och
använd för datainsamling i en amerikansk
population. Nu kommer egenvård i relation
till symtombörda att utvärderas i kommande
studie som del i min avhandling.

Namntävling

I

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

susanna.jaghult@gastrocenter.se
eller ingrid.m.karstrom@skane.se
Gunilla Hollman Frisman

CCRn, PhD, Anaesthetics, Operations
and Speciality Surgery Centre and
Department of Medical and Health
Sciences, Linköping University

Deadline

1 mars 2017
Hälsningar

SEGP & FSGS

Pia Yngman Uhlin

RN, PhD, Research and Development
unit in local Health Care, Linköping and
Department of Medical and Health
Sciences, Linköping University
Henrik Hjortswang

MD, PhD, Department of Gastroenterology and Department of Clinical
and Experimental Medicine
Linköping University
Barbara Riegel

RN, PhD, School of Nursing
University of Pennsylvania, US
Henrik Stjernman

MD, PhD, Department of Medicine,
County Hospital Ryhov
County Council of Jönköping
Marika Wenemark

RN, PhD, Centre for Healthcare
Development, Region Östergötland and
Department of Medical and Health
Sciences, Linköping University
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Hej alla medlemmar!
Vi har nu gått in i ett nytt verksamhetsår
och arbetet för en sammanslagning av de
två föreningarna SEGP och FSGS fortsätter.

V

i kommer att i detta nummer få
ta del av två reseberättelser från
Svenska gastrodagarna i Visby, även i
nästa nummer av kuriren kommer två berättelser att presenteras.
Under hösten är det som vanligt flera
event inom endoskopi. Endo-Club Nord
som hålls i Hamburg 4-5 november är väl
den som står närmast i tur.
Nätverksträffen för endoskoperande sköterskor var redan i september i år och vi
ser fram emot en rapport från den träffen
i nästa nummer av Gastrokuriren. Linköpingsmötet den 5 oktober som vänder sig
till IBD intresserade och ESGENA/UEGW
i Wien 15-17 oktober som också redan har
varit när ni läser detta och i flera kommande
Gastrokurirer kommer vi få ta del av reseberättelser från de som fick utbildningsbidrag

till ESGENA/UEGW. På vår hemsida www.
segp.nu kan ni ta del av publicerade reseberättelser, guidelines för hygien vid endoskopi
och årsmötesprotokollet. Ett tips är att titta
i kalendern där det står om olika event och
viktiga datum.
I år var det tyvärr inga sökande till rese/
utbildningsbidraget för SADE-mötet i januari 2017. I en egen ruta nedan hittar Ni vilka
rese/utbildningsbidrag som finns att söka nu.
Jag önskar er alla en trevlig höst.

15-18 februari 2017
Sista ansökningsdatum 1 november
Getinges kurs Endoskopihygien

Våren 2017 i Stockholm och Getinge.
Datum kommer senare i höst.
Sista ansökningsdatum 31 januari
Svenska Gastrodagarna i Göteborg

17-19 maj 2017
Sista ansökningsdag är 31 januari
Tänk på att ansökningen måste göras
personligen och kan ej överlåtas

Gå in på var hemsida www.segp.nu där hittar
du kriterier och anmälningsblankett, där
finns även en mall till hjälp när du skriver
din reseberättelse.
Välkommen med din ansökan!

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

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

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

Åsa Jirvelius

sekreterare i SEGP

Resebidrag att söka
NECCO/ECCO i Barcelona

SEGPs STYRELSE 2016

Kassör:
Gill Bergh
Endoskopimottagningarna på
Skaraborgs Sjukhus.
Endoskopimottagningen
Falköping/Skövde/Lidköping
gill.bergh@vgregion.se
Tel 0761-48 48 00, 0515-874 33
0500-43 25 40, 0510-855 88
Ledamot:
Catarina Lövgren
Mag-Tarmmottagningen
Akademiska sjukhuset
Uppsala
catarina.lovgren@akademiska.se

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

Ledamot:
Gunilla Strand
Endoskopienheten
Ersta Sjukhus
Box 4622, 116 91 Stockholm
Tel: 08-714 63 09
gunilla.strand@erstadiakoni.se

www.segp.nu
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Reseberättelse från
Svenska Gastrodagarna
Jag och min kollega anlände till Visby
redan på tisdagen. Vi är endoskopiassistenter från kirurgoperation Södersjukhuset och vår inriktning är först och främst
ERCP, EUS och terapeutiska gastroskopier.
Fint hotell bara 5 minuters gångväg från
kongressen som ska äga rum på Visby
Strand Congress och Event.

E

fter registreringen fick man gå till
”pysselhörnan” för att pussla ihop
sin namnskyllt.
Utställningen var uppdelad på 2 våningar
som var ganska bra då man hade en överblick
vilka företag man skulle besöka. En våning
i taget.
Plocka ut guldkornen

Efter öppnandet av Svenska Gastrodagarna
för 2016 drog alla föredragen igång. Det
gäller alltid att plocka ut ens egna guldkorn.
Efter lunchen gick vi på fria föredrag
med bl.a. Endoskopiskt ultraljud EUS och
finnålsbiopsi. FNA skall övervägas tidigt i
utredningen av misstänkt GIST-tumör. En
ordentlig kartläggning i ett tidigt läge underlätter diagnostisering och rätt behandling.
Sen blev det dags för en promenad till
Donners för presentation av nytt vårdprogram för esofagusvaricer. En mycket bra presentation på ett annorlunda sätt. Kul med att
skifta talare hela tiden med olika infallsvinklar om vad som är bäst och i vilken ordning
man ska gå. Allt med ett fingerat patientfall
som röd tråd.
Om man misstänker levercirros måste man
göra en gastroskopi tidigt i utredningen. Man
måste även hitta orsaken till esofagusvaricer
för att undvika blödning då mortaliteten är
15-20%. Medicinsk behandling ska ges för att
reducera den portala hypertensionen och på
så sätt minska varicerna.
Vid akut varixblödning gäller det att ha en
bra akutlogistik:
• Akutläkare som kan göra en akut
bedömning.
• Tillgång till operation med prioritering.
• Endoskopikunnigt team för snabb
behandling.
• IVA/anestesispecialist för intubation
och organstödjande behandling.
• Någon som förstår sig på levern och kan
gastrokuriren 4 · 2016

bedöma sannolikheten för blödning och
gradering av cirrosen. Det gäller ju att
få kontroll på blödningen.
Nu är ligering med gummiband förstahands metod. Sedan kommer Histoacryl
(svår metod fast jag har erfarenhet av den)
och sist sclerosering. Det sistnämnda är det
vi använder oss av mest
Vid gastriska varicer är det Histoacryl som
gäller. Danis stent och TIPS används mer
sällan och endast för att tillfälligt få blödningskontroll. Sen gäller det att upprepa
behandlingen till varicerna är borta.
Koffeinbrist

Tillbaka till kongressen och kaffe….. nej!,
det var redan bortplockat. Dagens program
avslutades med årsmöte för SEGP.
Mingel

Välkomstminglet inleddes med samling
utanför kongressen. Sen var det bara att
följa riddaren till häst på promenaden genom
Visby till S:t Nicolais kyrkoruin. Där serverades olika sallader med grillspett och ett
glas vin. Tyvärr var det väldigt kallt ute och
inte blev det bättre av att vara inne i en ruin.
Men det var trevligt ändå. Vi fick en liten
historik men man hörde inte riktigt vad som
sas. Gycklare uppträdde och man minglade
runt lite om inte annat för att hålla värmen.

Förmiddagens program dag två passade oss.
Pancreassjukdomar och pancreascystor har
vi ju en del hos oss.
Man gick igenom olika typer av pancreascystor och vad det beror på att man får
dem. Om det är tumörer eller pancreatiter.
Vilka cystor man ska punktera, vilka man
med hjälp av EUS ta FNA på och även vilka
typer av prover vid olika diagnoser.
Kaffepaus och sen problem när patienterna är överviktsopererade med GBP, sleev
eller liknande. Hur gatroskoperar man och
ännu värre ERCP. Enkel eller dubbelballong
enteroskopi diskuterades och även laparoskopiassisterad transgastrik ERCP och PTC
rendezvous. Det kan vara av stor vikt att
gastroskopera patienten för att kartlägga och
även läsa den tidigare operationsberättelsen
innan man drar igång något. Det var många
intressanta synvinklar på problemen.
Utställningsbesök före lunchen

Sen blev det rundvandring i Visby, Botaniska
trädgården och massor av olika ruiner.
Kvällens aktivitet var Gastromiddagen
på Donners Hotell. Hur ofta sjunger vi en
psalm på en sådan här middag? Men det
gjorde vi. Den Blomstertid nu kommer på
gotländska. Kul inslag och alla sjöng för fullt.
Dag 3 hade ett bra program nästan hela
dagen.
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Vi var lite sena så vi tittade på lite E-posters och hittade 2 st. från vårt eget sjukhus
SÖS.
Livesändning från Visbys lasarett är alltid
intressant och leddes av Urban Arnelo och
Fredrik Swahn. Man får se hur andra jobbar
och höra diskussioner runt problemen och
naturligtvis även fundera på hur vi skulle
gjort. Hedersföreläsningen om Endoskopisk
diagnostisering och behandling av gastro-

intestinal blödning hade jag nog förväntat
mig mer av.
Efter lunchen diskuterades läkarnas utbildning till skopister. Kurser hålls i Lund och
Stockholm med teori, simulatorträning och
fallbeskrivningar. Kriterier måste fastställas
om vad man ska kunna för att få ”körkort”.
Endoskopiutskottet arbetar med det.
Programmet avslutades med Endoskopi-quiz som alltid är lika kul även om jag

inte fick igång det på min tröga mobil.
Årets Svenska Gastrodagar hade mer
endoskopi som är intressant för mig än det
har varit de sista åren. Stort tack till alla
inblandade arrangörer, sponsorer och fram
för allt SEGP för stipendiet.
Suzanne Lord

Undersköterska/endoskopiassistent
Kirurgoperation, Södersjukhuset

Reserapport från
Svenska Gastrodagarna
Jag heter Elisabeth Brunius och arbetar
som sjuksköterska på endoskopimottagningen på NÄL i Trollhättan.

J

ag sökte SEGPs resebidrag för att jag
ville öka mina kunskaper inom gastroeneterologi. Behålla min kompetens och
utvecklas samt att få informera andra på
hemmaplan.
Var på en hel del mycket bra föreläsningar
och fria föredrag.
Det var mycket intressant om övervikt.
Bl.a. en speciell PEG som man tömmer ut
det som finns kvar i magsäcken, 20 minuter
efter måltid. Där pågår en studie med 50
patienter i 5 år. Efter ett år hade vikten gått
ner i genomsnitt 20 kg. ( Gastric bypass ger
bättre resultat, men har mer komplikationer
och biverkningar.) Det pratades också om
sleeve resektion som ökar.
Det diskuterades även vilka endoskopiska
problem som kan uppstå efteråt. Exempelvis
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är det lättare att göra gastroskopi med ett
duodenoskop efter en sådan operation.
En inspirerande föreläsning hade en
sjuksköterska som jobbade på en livsstilsmottagning. Hon pratade om vikten av att
röra på sig, minst 150 min/vecka, samt ta en
bensträckare var 30 minut. Hon fick alla att
ställa sig upp 10 gånger.
En annan sjuksköterska pratade om bemötande. Hur viktigt det är att lyssna, bekräfta
och reflektera. Hon talade också om hur man
kan få patienten att känna sig sedd, trygg
och delaktig.
Det var en del föreläsningar om fettlever,
som är världens vanligaste leversjukdom. Det
är en stor orsak till skrumplever och kan även
orsaka levercancer.
Spännande var det också att följa en
ERCP live. Lättast var det att komma in i
gallgången om patienten låg på rygg. Tyvärr
hann vi inte se hur det hela slutade.
Gastrodagarna avslutades med ett endo-

skopiquiz, kul och lärorikt med mycket fina
endoskopiska bilder.
Nytt för i år var de elektroniska posters
som visades digitalt på skärmar. Lätt och bra.
Visby hade mycket att erbjuda vid sidan
av konferensprogrammet. Bl.a. Buffèmingel
i S:t Nicolas kyrkoruin där en gycklargrupp
och en riddare underhöll oss. Det serverades
en god middag på Hotell Donner med dans
och levande musik efteråt. Ett fantastiskt fint
väder var det också.
Kände mig väl uppdaterad när jag åkte
hem. Kommer att redogöra för några av
föreläsningarna för mina arbetskamrater på
vårt nästa APT.
Önskar slutligen tacka SEGP för stipendiet som gjorde den här resan möjlig för mig.
Tack!
Elisabeth Brunius

Sjuksköterska, Näl, Trollhättan
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