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MARIE HAR ORDET

Kära Gastrovänner!
Efter en ovanligt varm och regnfattig
höst känns det närmast overkligt att vi i
skrivandet stund kommit till slutet av oktober. Ett säkert hösttecken är UEG Week
som i år gick av stapel i Wien.

I

samband med UEG Week arrangerade
SGF för andra året i rad ett vetenskapligt symposium, ”SGF Svenskafton”, för
en gemensam diskussion kring intressanta
ämnen som presenterats på kongressen.
Moderator var SGFs vetenskapliga sekreterare Björn Lindkvist och föredragande kring
höjdpunkterna inom endoskopiområdet
var AnnSofie Backman, Specialistläkare,
Karolinska Universitetssjukhuset. Vidare
presenterades intressanta nyheter kring esofagussjukdomar av Axel Josefsson, ST-läkare
från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och
höjdpunkter inom leversjukdomar presenterades av specialistläkare Emma Nilsson från
Skånes Universitetssjukhus. Evenemanget
möjliggjordes genom ett mycket gott samarbete med åtta företag. SGF Svenskaftonen
föll väl ut, och samlade i Wien ca 70 deltagare. Efter gemensam utvärdering hoppas
vi att konceptet kan bli ett återkommande
arrangemang i samband med UEG Week.
Att stärka samarbetet mellan klinisk och
preklinisk gastroenterologisk forskning inför
framtiden har varit en av målsättningarna
med Forskarskolan Forum GIMIICum. Som
belystes i en artikel i Gastrokuriren nr 3 tar
den tidsbegränsade VR-finansieringen slut
vid årsskiftet. Forskarskolan drivs nu vidare
i ett nära samarbete mellan Bengt Ihres fond
och SGF och har i samband med detta bytt
namn till Bengt Ihre research school. Kursstart för Bengt Ihre research school hölls
5-7/10 på Noors Slott utanför Knivsta. Till
nya kursen har 22 doktorander har antagits.
En engagerad grupp med såväl kliniska som
prekliniska doktorander som representerar
sju av de medicinska lärosätena. I kommande
nummer av Gastrokuriren får vi återkomma
med mer presentation av Bengt Ihre research
school.
SGFs hemsida har genomgått en del förändring för att få en bättre struktur och bli
mer lättöverskådlig. Även en Webbapp finns
att ladda ner. På startsidan presenteras nu
SGFs olika utskott: Utbildning, Endoskopi,
Luminal gastroenterologi och Lever-, gallvägs- och pankreassjukdomar. Under varje
gastrokuriren 5 · 2016

utskott finns länkar till arbetsgrupperna och
riktlinjer mm. Under fliken ”riktlinjer” har
undermenyer skapats och dokumenten är
uppdaterade och kategoriserade. Följande
nya riktlinjer har hitintills färdigställts under
2016: Dyspepsi, helicobacter pylori och
magsår; Tarmsvikt; Ascites och njursvikt vid
levercirros; Varicer i esofagus och ventrikel;
och idag publicerades Endoskopisk uppföljning efter kolorektal polypektomi. Jag vill
framför ett stort tack till Er alla som lagt ner
stort och mycket värdefullt arbete med våra
riktlinjer. Välkomna in på SGFs hemsida,
www.svenskgastroenterologi.se!
När detta nummer av Gastrokuriren når

Era brevlådor står Advent för dörren och jag
vill passa på att önska Er alla en God Jul och
ett Gott Nytt År!

Marie Carlson

Ordförande
3
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UEG Week i Wien 2016
Det var ett rekordstort antal deltagare –
cirka 13 300 från 114 länder – som kom
till årets upplaga av UEG Week, i Wien 15
– 19:e oktober. Där kunde de under fem
intensiva dagar gå på cirka 600 föreläsningar, välja och vraka mellan bortåt 1
700 postrar, alternativt några av de sammanlagt 2 132 utvalda abstrakt (av totalt
3 540 som skickats in) som presenterades.
UEG Week är det största europeiska mötet
för gastroenterologi och hepatologi, och
är sedan ett antal år i nivå med amerikanska Digestive Disease Week (DDW).

P

resident för UEG är professor Michael
Manns, Hannover, Tyskland och
ordförande i den vetenskapliga kommittén (och därmed ytterst ansvarig för det
vetenskapliga programmet) är professor
Magnus Simrén, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sverige. Det var de båda som hälsade välkomna till öppningssessionen.
Det var den enda sessionen som genomfördes enskilt – resten av kongressen kunde
upp till 17 olika sessioner löpa parallellt. Det
gällde därför att lusläsa programmet för att
sedan, under viss vånda, välja den session
som lockade mest.
Under öppningssessionen presenterades
traditionsenligt ett antal utmärkelser: UEG
Research Prize gick till professor Ernst J.
Kuiper, Holland. Han belönades för sin
forskning kring målinriktad övervakning och
intervention för tidiga gastriska neoplasier,
och de 100 000 Euro som priset består av ska
användas för fortsatt forskning inom prevention och upptäckt av tidig gastrisk cancer.
UEG Lifetime Achievement Award tilldelades år 2016 professor Günter J. Krejs,
Österrike.
Laparoskopisk resektion jämfört med infliximab vid Crohns sjukdom

Under veckan delades det även ut totalt fem
Top Abstract Prize på 10 000 Euro vardera.
Under öppningssessionen var det forskaren
Joline de Groof, från Holland, som fick ta
emot det. Joline presenterade resultat från
LIR!C Trial, en randomiserad, multicenter
studie där man jämfört behandling med
infliximab med laparoskopisk ileocekal
resektion vid Crohns sjukdom i terminala
ileum, med hänsyn taget till livskvalitet och
kostnad.
– Hypotesen för LIR!C var att för de
4

patienter som inte svarar på konventionell
terapi, så är laparoskopisk ileocekal resektion
mer effektivt än infliximab för att förbättra
deras livskvalitet – samt associerat med en
lägre kostnad, förklarade Joline.
143 patienter med ileocekalt engagemang
av Crohn som inte svarat på behandling med
steroider eller immunomodulerande terapi
deltog i studien. 70 av dessa randomiserades
till läkemedelsbehandling med infliximab,
och 73 till laparoskopisk resektion. Primär
endpoint var deras livskvalitet, mätt med
Inflammatory Bowel Disease Questionnaire
(IBDQ) som är sjukdomsspecifik.
Jämförbar livskvalitet

Man hade även ett antal sekundära endpoints
– morbiditet, endoskopi efter 12 månader,
livskvalitet enligt SF-36 och EQ-5D, dagar
med sjukfrånvaro eller dagar man inte
kunnat vara socialt delaktig, kosmetik samt
behandlingens totala kostnad.
– Vi fann att laparoskopisk ileocekal resektion var lika effektivt som behandling med
infliximab när det gällde att förbättra patientens livskvalitet, men inte signifikant bättre,
rapporterade Joline.
Hon berättade också att av de patienter
som fick infliximab, avbröt 32 % behandlingen och 20 % behövde kirurgi inom ett år.
4 % av dem som fick kirurgi startade behandling med infliximab inom ett år.
– För de patienter som genomgick laparoskopisk operation, kunde vi se att de hade
en signifikant lägre direkt sjukvårdskostnad
efter ett år.
– Här finns alltså ett utrymme för att
patienten är med och påverkar beslutet av

Joline de Groof belönades med Top Abstract
Prize.

vilken behandling denne ska ha. Det är
viktigt att patienterna blir informerade om
det laparoskopiska alternativet, summerade
Joline de Groof.
Ny studie länkar protein i vete till inflammation vid kroniska sjukdomstillstånd

Gluten och dess påverkan på matsmältningsapparaten har varit föremål för många
studier. Under öppningssessionen satte professor Detlef Schuppan fokus på en annan
familj av proteiner, som kallas amylas-trypsin
inhibibitorer (ATIs), och som finns i vete.
Den studie han presenterade visade att
konsumtion av ATIs kan leda till utveckling
av inflammation som går bortom tarmen –
till lymfnoderna, njurar, mjälten och hjärnan. Det finns även bevis som indikerar att
ATIs kan förvärra symtomen av reumatoid
artrit, multipel skleros, astma, lupus och
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD),
såväl som IBD.
ATIs utgör inte mer än 4 % av proteinet i
vete, men kan utlösa kraftig immunreaktiogastrokuriren 5 · 2016
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terad diagnos för människor som inte har
celiaki, men ändå får hälsofördelar med en
glutenfri diet, sa han.
Intestinala symtom som abdominell
smärta och oregelbundna tarmrörelser rapporteras ofta, och kan göra det svårt att skilja
denna patientgrupp från dem med IBS.
– Men extraintestinala symptom som
huvudvärk, ledvärk och exem kan hjälpa
till med diagnosen. Dessa symtom brukar
uppträda efter att ha intagit mat med gluten
– och förbättras snabbt efter att man går över
till en glutenfri diet. Ändå verkar det inte
som att det är gluten som orsakar detta tillstånd.
Professor Schuppen hoppades att framtida
forskning ska kunna hjälpa till att definiera
icke-celiakisk glutenkänslighet med en mer
lämplig term.
– Vi behöver ett mer precist namn för
sjukdomen. Namnet ”icke-celiakisk glutenkänslighet” antyder att det är gluten ensamt
som orsakar inflammationen, förklarade han.
Diet ändrar tarmens sammansättning av
bakterier

glutenkänslighet, men som inte har celiaki,
skiljer sig från dem som har celiaki.
– Vi tror inte att denna första grupp av
patienter har besvär som utlöses av gluten.
I stället har deras studie demonstrerat att
ATIs från vete aktiverar specifika typer av
immunceller i tarmen – och i annan vävnad
– och på så sätt förvärrar symtomen av en
redan existerande inflammatorisk sjukdom.
Extraintestinala symptom hjälp vid diagnos

ner som kan sprida sig till andra vävnader
i kroppen.
– Likaväl som att de bidrar till utvecklingen av tarmrelaterade inflammatoriska
tillstånd, tror vi att ATIs kan främja inflammation av andra immunrelaterade kroniska
tillstånd utanför tarmen, förklarade Detlef.
Han påpekade att den typ av tarminflammation man kan se hos patienter med
gastrokuriren 5 · 2016

Kliniska studier behöver påbörjas för att mer
i detalj utröna den roll som ATIs spelar vid
kroniska sjukdomar.
– Vi hoppas att denna forskning kan leda
till att vi kan komma att rekommendera en
ATI-fri diet, som i sin tur kan hjälpa oss
att behandla en mängd potentiellt allvarliga
immunologiska avvikelser, fortsatte Detlef.
Utöver att skapa inflammation utanför
tarmen, kan ATIs även bidra till att utveckla
icke-celiakisk glutenkänslighet.
– Detta tillstånd är nu en medicinsk accep-

FODMAPs är en akronym som uttydd står
för Fermentable, Oligosaccharides, Monosaccharides and Polyols. Doktorand Sean
Bennet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Göteborg, berättade att vid IBS kan en diet
som består av lågt intag av FODMAPs vara
mycket effektiv – för vissa individer, men att
det för närvarande inte är möjligt att identifiera just dessa individer.
– En diet med lågt intag av FODMAPs har
i en klinisk prövning nyligen visat signifikant
reducera symptomen av IBS för ungefär hälften av de personer som testade det, sa han.
Sean tillade att det är en krävande diet,
som innebär att man utesluter hela grupper
av mat.
– Därför har vi undersökt sätt att prediktera vilka som kan ha den största fördelen av
att pröva den, fortsatte han.
Interventioner med diet anses vara första
linjens behandling för patienter med IBS.
Traditionellt går en sådan diet ut på att man
fokuserar på att reducera sådant som är känt
för att förvärra symptomen. För att reducera
FODMAPs, ska man undvika vissa kolhydrater – vilket innebär vete, råg, lök och
grönsaker – mat med höga halter av fruktos
(vilket innebär många frukter) samt artificiellt sötade produkter.
– Vi vet att diet med lågt intag av FODMAPs är effektivt för många IBS-patienter,
men vi vet också att en diet kan ändra sammansättningen av bakterier i tarmen. Därför
ville vi jämföra effekterna av traditionell diet
5
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med lågt intag av FODMAPs och undersöka
om de bakteriella profilerna kan användas
för att förutse patientens svar på dessa båda
dieter, förklarade Sean.
Patienter som inte svarade hade annorlunda bakterieflora

Studien Sean presenterade innehöll en analys
av data från 61 patienter med moderata till
svåra IBS-symptom som hade deltagit i en
tidigare studie.
I den studien hade patienterna följt
antingen en traditionell diet, alternativt en
diet med reducerade FODMAPs, under 4
veckor. Faecesprover togs och sparades före
och efter dietinterventionen.
Den bakterieprofil som man fann i proverna visade skillnader på den inverkan de
olika dieterna hade haft avseende bakterieflorans sammansättning. Det visade sig även att
det var skillnad i profilerna mellan patienter
som svarade på lågt intag av FODMAPs, och
dem som inte gjorde det.
– Patienter som inte svarade på lågt intag
av FODMAPs, visade sig ha mer abnormali-

Sean Bennet fick också Top Abstract Prize.

teter i sin bakteriella profil innan de startade
sin diet, jämfört med dem som svarade på
dieten, sa Sean.
Detta visar på möjligheten att en bakteriell
profilering av faeces kan vara bra att göra
innan man bestämmer sig för en intervention med diet.
– Om man kan prediktera att en patient
troligen inte kommer att svara på en diet
med lågt intag av FODMAPs, så innebär det
att andra terapier kan diskuteras tidigare –
och besparas en diet som de inte kommer att
ha någon effekt av, eller t.o.m. förvärra, deras
symptom, avslutade Dr Bennet.
Detta abstrakt var det andra av de totalt
fem som belönades med utmärkelsen Top
Abstract Prize och 10 000 Euro.
Hyperspektral imaging

En ny bildteknik som syftar till att upptäcka
och karaktärisera tidiga gastrointestinala
cancerösa förändringar är under utveckling.
Tekniken, som presenterades under UEG
Week, använder sig av ett standardsystem
för endoskopi som utrustas med nya kamerafilter. Dessa filter ökar antalet färger som
kan visualiseras vid undersökningen, och har
därmed potentialen att upptäcka avvikande
celler i tarmens insida.
Det var Dr Sarah Bohndiek, Universitetet
i Cambridge, Storbritannen, som är ledande
i denna utveckling som presenterade tekniken i Wien.
– Vid traditionell endoskopi använder vi
vitt ljus och detektorer som återskapar våra
ögon – som ser ljus i rött, grönt och blått.
Det vi arbetar med kallas ”hyperspektral
imaging”, som kommer att öka antalet färger
som kan visualiseras från tre till fler än 50,
berättade Sarah.
Cellförändringar som associeras med

utveckling av cancer leder till färgförändringar i deras vävnad.
– Vi tror därför att hyperspektral imaging
(HSI) kan hjälpa oss att förbättra specificiteten vad gäller identifiering av lesioner, eftersom vi kan använda oss av dessa färger för
att identifiera abnorm vävnad, tillade hon.
HSI samlar in och processar information
från hela det elektromagnetiska spektrumet. I motsats till det mänskliga ögat som
ser färger i primärt tre band (rött, grönt och
blått), så delar tekniken upp färgspektrumet
i många fler band – och kan utvidgas bortom
synligt ljus räckvidd.
Stor potential men resurskrävande

Bilder som erhållits med HSI kan ge information om fysiologi och kemisk sammansättning av mänsklig vävnad. Tekniken tros
därmed komma att ha en stor potential för
icke-invasiv diagnostik och bildstyrd kirurgi.
– HSI är ett kraftfullt verktyg som kan
– tillsammans med olika fluorescerande
färgningar – identifiera ett antal biologiska
processer, fortsatte Sarah.
Hon förklarade att tekniken har stor
potential för cancerdiagnostik, med spännande resultat redan rapporterade för detektion av Barrets esofagus.
Sarah och hennes kollegor arbetar för
närvarande med att råda bot på några av de
begränsningar som finns för den utrustning
som används för HSI. Den är komplex, tar
stor plats, är dyr och därför inte passande för
omfattande kliniskt handhavande. Teamet
har redan utvecklat ett litet, billigare och
robust HSI-system som redan har använts
för att ta bilder av en räckvidd av färgningar
i vävnad.
– Vi tror att vårt nya fluorescerande
HSI-system, som enkelt kan inkorporeras i standardiserade kliniska endoskopier,
kommer att innebära att diagnostiken med
hjälp av HSI kommer ett steg närmare för
att användas för snabb upptäckt av tidiga
cancerösa förändringar i mag-tarmkanalen,
summerade Sarah.
Nytt läkemedel för PBC

Fler nyheter som presenterades: Professor
David Jones, Universitetet i Newcastle, Storbritannien, berättade om ett nytt läkemedel
för primär biliär kolangit (PBC). Sjukdomen
var tidigare känd som primär biliär cirros.
– Att diagnosen ändrade namn, beror helt
på patienterna. De ville inte ha ordet cirros
i diagnosen, för de ansåg att det ledde tankarna till alkoholmissbruk, inledde David
som arbetat med PBC sedan 1991.
6
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– Modern diagnostik har visat att den är
betydligt vanligare än man trott.
Ursodeoxycholsyra (URSO) är för närvarande det enda godkända läkemedlet för
behandling av PBC i Europa och utgör standardbehandling.
– När URSO kom, såg man att patienternas blodvärden blev bättre. Därför godkändes det, fast evidensen inte var övertygande.
En betydande andel av patienterna
behandlade med URSO fortsätter att uppvisa bestående ALP-värden, som har visat
sig ha ett samband med ökad risk för leversvikt, behov av levertransplantation och en
för tidig död. Patienter med PBC riskerar
också att drabbas av besvär när bilirubinvärdena är förhöjda.
– PBC har ett spann när det gäller hur
allvarlig sjukdomen är. URSO är effektivt
för dem som har den lägre graden av sjukdomsaktivitet. Men 30 % av patienterna
har allvarligare sjukdom och då hjälper inte
URSO, konstaterade David.

armarna, men 10 % för placeboarmen, berättade David.
Han tillade att tidig behandling förefaller
vara mer effektiv – sjukdomen ”gräver ner
sig” med tiden.

Viktigt med tidig behandling

Stort medicinskt behov

Trots att PBC är en ovanlig sjukdom fortsätter den att vara en av de vanligaste indikationerna för levertransplantationer bland
kvinnor i Europa.
– Det finns ett stort medicinskt behov
som inte är uppfyllt, och ett verkligt akut
behov av nya behandlingar som kan hjälpa
de många PBC-patienterna som antingen är
intoleranta mot den enda existerande godkända behandlingen med URSO – eller som
inte svarar på behandlingen tillräckligt väl,
påpekade David.
Den europeiska läkemedelsmyndighetens
vetenskapliga kommitté för humanläkemedel, CHMP, har lämnat ett positivt utlåtande
och rekommenderar marknadsgodkännande
om ett försäljningstillstånd av obeticholsyra
(OCA) för PBC.
CHMP:s positiva utlåtande gäller om
bolaget tillhandahåller ytterligare data efter
godkännandet som bekräftar läkemedlets
kliniska fördelar.
Obeticholsyra är en agonist till farnesoid
X-receptorn (FXR), en nukleär receptor som
uttrycks i levern och tarmen. Läkemedlet
genomgår för närvarande även tester för
behandling av non-alcoholic liver disease
(NAFLD), men togs ursprungligen fram
för PBC.
– En Fas-III studie på 216 patienter – kom
ihåg att det här är en ovanlig sjukdom – randomiserade till tre armar: Placebo + URSO,
URSO + 10 mg OCA samt URSO + 5 mg
OCA som successivt ökades till 10 mg, visade
en svarsfrekvens på 50 % för de båda aktiva
8

Vi befinner oss nu i en era då vi behöver
behandla PBC.
– Det finns ett stort medicinskt behov
som inte är uppfyllt, och ett verkligt akut
behov av nya behandlingar som kan hjälpa
de många PBC-patienterna som antingen
är intoleranta mot den enda existerande
godkända behandlingen med URSO eller
som inte svarar på behandlingen tillräckligt
väl för att skydda deras levrar och förhindra
utvecklingen av cirros och behovet av transplantation, underströk David.
Andra läkemedel med samma verkningsmekanism är också under utveckling.
– Jag kan tänka mig andra kombinationer för PBC i framtiden – OCA i kombination med andra läkemedel. Men idag är det
URSO och OCA som gäller. Vad beträffar
monoterapi, så är det endast aktuellt om
patienten inte tål URSO.
Den biverkan som finns rapporterad är
klåda, och det förekommer hos 5 %.
– Det är kliniskt hanterbart.
I och med att OCA blir godkänt av EMA,
finns det en möjlighet att göra stor skillnad
för de patienter med PBC.
– Men det måste ske på ett vettigt och
utbildat sätt. Medvetandet om när man ska
påbörja andra linjens terapi vid PBC är inte
så stort idag, summerade David.
Rome IV kriterierna presenterade

Vid kongressen presenterades de nya
Rome-kriterierna för klassifikation av funktionella mag-tarmrubbningar, Rome IV.

David Jones berättade om ett nytt läkemedel
för PBC.

Douglas Drossman presenterade de nya Rome-kriterierna

Professor Douglas Drossman, Universitetet i North Carolina, USA, är president i
Rome Foundation.
– Vår mission är att förbättra livet för
personer med FGDI (Functional GI Disorders). Det gör vi genom att främja globalt
erkännande och legitimitet åt FGDI, samt
förbättra vår vetenskapliga förståelse av den
bakomliggande patofysiologin. Även genom
att optimera det kliniska handläggandet av
patienten, samt att utveckla och tillskapa
utbildningsinsatser för att nå dessa mål,
förklarade Douglas.
gastrokuriren 5 · 2016
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Den förra uppdateringen av kriterierna
(Rome II) publicerades år 2006.
– Under de senaste 10 åren har vi upplevt framsteg utan tidigare motstycke när
det gäller vår förståelse av FGDI, och vi har
idag även bättre behandling. När vi utvecklade Rome IV-kriterierna, ville vi inkludera
nya diagnoser, lägga tonvikt på vikten av
interaktionen som sker mellan tarm och
hjärna i patofysiologin för dessa tillstånd –
samt förbättra diagnosen för dessa samt dess
behandling.
Ändrade namn och nya diagnoser

Vad är då nytt i Rome IV? Douglas gick
igenom de viktigaste förändringarna.
– Vi har gjort en omformulering: Termen
”functional GI disorders” byts ut till ”disorders of the gut-brain interaction”. Det är
svårt att definiera vad ”funktionell” egentligen är, konstaterade han.
“Functional abdominal pain disorder”
heter nu “Centrally mediated abdominal
pain syndrome”, I begreppet ”Functional
faecal incontinence” har man strukit ordet
helt, och det kallas nu ”faecal incontinence”.
De nya kriterierna har fått fler diagnoser
– som opioid-inducerad obstipation, narkotiskt tarmsyndrom, cannabinoid hyperemisis
syndrom och reflux-hypersenitivitet.
– Vi har infört tröskelvärden i de diagnostiska kriterierna för att förbättra deras
kliniska användbarhet, reviderat kriterierna
för SOD (sphincter of Oddi). Och vi har
genomfört en ny utformning av IBS och
dess subtyper – där vi har tagit bort ordet
”obehag” från diagnoskriterierna, fortsatte
Douglas.
– Dessa förändringar reflekterar vår växande förståelse av många olika aspekter av
FGDI, och de kommer att stödja framtida
forskning och det kliniska handhavandet.
Webbaserat hjälpmedel för Rome IV

Det Rome Foundation nu vill göra är att
hjälpa kliniker i Europa och runt om i världen att förstå de nya kriterierna, integrera
dem i sin egen diagnostik och optimera
behandlingen av patienter.
För att hjälpa till med det, har ett utbildningsmaterial sammanställts i två böcker
om Rome IV, med tillhörande kompletterande kliniskt orienterade böcker. Dessa
innehåller algoritmer för diagnostik, multimodal behandling, såväl som pediatrik- och
primärvårdsinriktade böcker.
– På så vis kan den behandlande läkaren hitta den bok som är bäst för han eller
hennes specifika intresse, sa Douglas.
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Dessutom har man satsat på att en interaktiv hemsida som snart kommer att vara sjösatt. Där kommer man att kunna kombinera
Rome IV-kriterierna med Multidimensional
Clinical Profile (MDCP) guidelines. Det går
redan nu att se en demonstration av hur den
fungerar på YouTube (sök på Rome IV Interactive Clinical Decision Toolkit).
– Vi förväntar oss att behandlande läkare
kommer att få en mer allsidig kunskap, och
därmed kunna optimera vården av sina
patienter genom att använda sig av den
mest uppdaterade informationen som finns
– utvecklad av ledande experter i världen,
avslutade Douglas.
Håll därför utkik på www.romecriteria.
com.
Alarmerande rapport om IBS

En multidisciplinär expertgrupp presenterade på UEG Week The IBS Global Impact
Report, där de granskat 165 studier från 1992
till 2016 över de direkta och indirekta kostnaderna för IBS. Rapporten avslöjade att den
höga personliga och ekonomiska påverkan
som IBS har på patienterna motsvarar den
finansiella börda som orsakas av hjärtsvikt
(!).
– Rapporten visar en alarmerande bild
av den inverkan som IBS har på de drabbade individerna och ekonomin – och den
är mycket underskattad, sa Professor Maura
Corsetti, Universitetet i Nottingham, Storbritannien.
Han fortsatte med att uttrycka sin förhoppning om att rapporten skall stimulera till en diskussion bland hälsopersonal,
beslutsfattare och patienter som kommer
att syfta till att förbättra diagnostisering och
behandling av IBS.

Studier citerade i rapporten visar att det
i genomsnitt tar 4 år för en patient att få
en positiv diagnos av IBS. I Europa genomgår mellan 63 och 84 % av IBS-patienter
diagnosprocedurer som kan vara onödiga.
När diagnosen är ställd, finns det ingen
universellt accepterad behandlingsstandard
– behandlingen fokuserar ofta på att kontrollera specifika symptom, istället för hela
sjukdomen.
Mer än var tionde individ drabbad

Expertkommittén bakom rapporten kräver
följande förändringar:
• Mer enhetlig och effektiv behandling av
patienter med IBS
• Enkla evidensbaserade guidelines för
handläggning, för att hjälpa doktorer
att behandla IBS-patienter.
• Handläggning av IBS som en sjukdom
med en samling av symtom, istället för
att enbart fokusera på ett dominerande
symtom.
• State-of-the-Art studier som undersöker
gastrokuriren 5 · 2016
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handläggandet av IBS för att främja en
evidensbaserad handläggning av IBS i
framtiden.
• Fler multinationella forskningsprojekt
för att förse beslutsfattare med en exakt
bild av direkta och indirekta kostnader
för samhället av IBS.
• En större förståelse hos de i sjukvården
verksamma för den påverkan som IBS
har på patientens produktivitet på sin
arbetsplats.
• Ett större beaktande av modeller för
vård av IBS – med direkta resurser till
de patienter som har de högsta vårdbehoven.
Med en uppskattad global prevalens av 11,2%,
drabbar IBS till övervägande del vuxna i
arbetsför ålder. I rapporten understryker
man även att denna sjukdom sätter ett avsevärt tryck på hälsoresurser, och står för upp
till 50 % av gastroenterologiska konsultationer.

Fem experter bakom rapporten

Rapporten utgör ett konsensusdokument
från Expert Steering Committee där, förutom professor Corsetti, följande fyra nedan
citerade medlemmar ingår.
– Existerande guidelines – som inkluderar
de nya Rome IV-kriterierna – skänker större
klarhet och ledning när det gäller klassifikationen av IBS. Men det finns även ett behov
för enkla guidelines som kan användas av
doktorer i deras dagliga kliniska verksamhet,
sa professor Jan Tack, Universitetet i Leuven,
Nederländerna.
Professor Jean-Marc Sabate, Universitetet
Paris Diderot, Frankrike, konstaterade att
patienternas erfarenheter varierar beroende
på symptom och allvarlighetsgrad.
– Rapporten markerar behovet av ett
patientcentrerat sätt att diagnostisera och
behandla IBS. Patienten ska uppmuntras att
tala med sin doktor om sjukdomens påverkan på deras dagliga liv – arbetsplatsen inkluderat – eftersom det är ett viktigt mått på
svårighetsgraden av deras sjukdom, sa han.
– Det behövs göras mer för att identifiera var framsteg kan göras för att förbättra
utfallet för många patienter som lever med
denna sjukdom, summerade professor Nick
Freemantle, University College London,
Storbritannien.
Data från omtalad norsk statligt finansierad studie

Till sist kan vi berätta att resultaten från den
omtalade studien NOR-SWITCH presenterades för första gången på UEG Week.
Det skedde i form av ett late-breaking
abstract, under en session med titeln Impro-

ving therapy for IBD (även om resultaten är
lika relevanta för specialiteterna reumatologi
och dermatologi).
NOR-SWITCH är en norsk studie, finansierad av norska staten, designad som en 52
veckor lång, randomiserad, dubbelblindad,
non-inferiority Fas IV-studie.
Patienter med diagnoserna ulcerös kolit,
Crohns sjukdom, spondylartrit, reumatoid
artrit, psoriasisartrit och psoriasis – och som
stått på stabil behandling med original-infliximab (Remicade®) – var föremål för studien. De randomiserades 1:1 till att antingen
fortsätta med sitt originalläkemedel, eller
byta (switcha) till biosimilaren Remsima®,
med samma dosering. Data samlades in vid
infusionstilfällena.
Varken patienten eller den behandlade
läkaren visste huruvida det var Remicade
eller Remsima som patienten fick – endast
sjuksköterskan som blandade till infusionen
gjorde det.
Primär endpoint var att se om sjukdomen
förvärrades.
Inte sämre än originalet

En biosimilar är inte en exakt kopia av ett
läkemedel, utan en produkt som tagits fram
på samma sätt som original-läkemedlet.
Fördelen är naturligtvis att det blir mycket
billigare.
De studier som ligger till grund för EMAs
godkännande av Remsima (som marknadsförs även under namnet Inflectra®), skedde
enbart inom reumatologi. Data har sedan
extrapolerats till gastroenterologi och dermatologi. Detta har vållat stor debatt.
NOR-SWITCH fick snabbt mycket stor
internationell uppmärksamhet, eftersom det
var den enda studien med detta upplägg –
alltså på patienter som redan stod på fungerande behandling i alla tre specialiteter där
man använder sig av infliximab.
Eftersom man rekryterade patienter som
redan stod på framgångsrik behandling,
hade man förväntat sig att det skulle bli
svårt – men det lyckades man oväntat bra
med, trots viss initial nationell massmedial
uppståndelse.
När resultaten nu presenterades i Wien var
konklusionen att data från NOR-SWITCH
visar att en switch från Remicade till Remsima/Inflectra inte leder till en mindre väl
fungerande behandling, jämfört med fortsatt
behandling med Remicade.
Därmed är troligen det sista ordet sagt i
den frågan.
Per Lundblad

gastrokuriren 5 · 2016

11

MAG- TARMFONDEN PER LUNDBLAD

12

gastrokuriren 5 · 2016

RESESTIPENDIER SGF

Resestipendier Svensk
Gastroenterologisk Förening SGF

SGF utlyser stipendier till Kongressresor under 2017

Härmed ledigförklaras stipendier från
SGF. Stipendierna är avsedda för resor
till vetenskapliga kongresser inom
verksamhetsområdet och på som mest
12 000:-.
Vem kan söka?

Aktiv medlem i Svensk Gastroenterologisk Förening SGF.
Ansökningsförfarande

Skriftlig ansökan på högst en A4-sida
med planerad kongressresa, målsättning med resan och kostnadskalkyl
av den planerade resan. Till ansökan
bifogas ett kort CV inklusive medlemsnummer i SGF på högst en A4-sida.
Utdelning

Beslut tas löpande i samband med
SGFs ordinarie styrelsemöte. Sökande
meddelas mailledes.
Stipendiet utbetalas mot insänd
reseräkning med verifikationer. SGF
emotser en kort reseberättelse av stipendiaten
Ansökan

Ansökan skall skickas med e-post till
SGFs vetenskapliga sekreterare Björn
Lindkvist på adressen:
bjorn.lindkvist@vgregion.se
Välkommen med din ansökan!
Styrelsen SGF
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ASPIRE EVA NORDIN

Blekingesjukhuset är först ut
i Europa med Aspire
För cirka fyra år sedan bestämde sig Henrik Forssell, gastrokirurg vid Blekingesjukhuset, att utvärdera den fetmakirurgiska metoden Aspire. Resultat efter fyra
år visar att metoden fungerar, utan risk
för allvarliga biverkningar. Intresset för
metoden är stort och nu sprids den till
våra nordiska grannländer.

T

ill en början ställde han sig skeptisk till Aspire, en metod som har
utvecklats i USA och som i somras
blev godkänd av FDA, USAs motsvarighet
till Läkemedelsverket/Socialstyrelsen.
Aspiremetoden är i korthet en alternativ
behandling för obesa patienter som av olika
skäl inte kan eller vill genomgå traditionella
operationsbehandlingar, som exempelvis
gastric bypass.
– När jag först fick frågan om jag ville testa
Aspire, var jag väldigt kritisk. Men sedan
tänkte jag att det var viktigt att utvärdera
metoden på ett vetenskapligt sätt. Så 2012
startade vi en etikgodkänd studie som ett
forskningsprojekt med 25 patienter, säger
Henrik Forssell.
Han är överläkare och har under många år
arbetat med endoskopi. I tio år var han verksam på Sahlgrenska universitetssjukhuset,
men har sedan 1990 arbetat på kirurgkliniken vid Blekingesjukhuset. Han är disputerad och har en docentur i kirurgi.
Två-stegs-behandling

Behandlingen med Aspire görs i två delar;
först sätter man en specialdesignad PEG som
kallas A-tub och har en intragastrisk del på
14 centimeter med flera sidohål /traditionell pull-PEG-teknik. Ingreppet tar cirka 15
minuter och görs polikliniskt; patienten kan
gå hem samma dag.
– När vi satte igång med studien 2012,
var jag först orolig att det skulle vara en del
tekniska problem, exempelvis att komma
igenom en tjock bukvägg, men det var inga
problem visade det sig.
Den andra delen av behandlingen handlar om att patienten måste lära sig att tugga
maten ytterst väl; inga matbitar som sväljs
får vara större än innerdiametern på A-tuben,
det vill säga cirka 6 millimeter.
– Vi erbjuder patienterna en särskild tugg14

Figur 1. Aspire metoden med A-tub

skola och det finns även webbaserade
KBT-utbildningar för att träna in ett nytt
ätbeteende. Vi kallar numera metoden för
endoskopisk beteendeterapi vid sjuklig övervikt, säger Henrik Forssell.
Aspire-metoden går ut på att patienten
själv, cirka 20 minuter efter en måltid,
tömmer kvarvarande föda i magsäcken
genom A-tuben. Det görs med hjälp av en
slang som tillhör systemet och som förs ned
i toalettstolen.
– Ungefär 70 procent av det man äter går
den normala vägen, cirka 30 procent tömmer
man. Efter tömningen spolar man rent i
magsäcken och stänger sedan ventilen och
tar bort slangen. Det tar några minuter när
man väl har vant sig. Utrustningen får plats i
en liten väska som man bär med sig. Patienterna kan leva som vanligt, men behöver ha
närhet till en toalett efter måltiden.
Resultat från den första studien visar att
patienterna fick en viktnedgång på cirka 25
kilo det första året. Även blodtryck, blodfetter och levervärden förbättrades. Patienter
med typ 2-diabetes kunde trappa ned och
även sluta sin läkemedelsbehandling.
–
Det vi befarade var att patienterna
skulle drabbas av elektrolytrubbningar med
framförallt kaliumbrist. Men när vi analyserade blodprov och mätte patientens dygns-

Henrik Forssell

urin var värdena normala, säger Henrik Forssell.
I USA behandlade man tidigare patienterna med syrehämmande läkemedel och
kalium. Men resultat från utvärderingar vid
Blekingesjukhuset, visar att läkemedelsbehandlingen är onödig.
– I USA har man nu ändrat sig. Njurarna
är sinnrika och utrustade med en kaliumpump som återresorberar vätejoner. Så man
kan säga att naturen tar hand om den obalans som uppstår när man går på toaletten. I
vår studie såg vi att kaliumvärdet var stabilt
under hela året.
gastrokuriren 5 · 2016
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Allt fler intresserade

I Blekinge, med en befolkning på 160 000
invånare, beräknas cirka 4 000 personer vara
överviktiga med ett BMI över 35.
Enligt en prognos från Världshälsoorganisationen, kommer antalet att fördubblas
inom 15 år.
– Det är ett jättestort och växande problem som vi behöver kunna hantera, och
då är det bra om vi har tillgång till enklare
metoder.
Hittills har cirka 130 patienter genomgått
Aspire-behandling.
Det finns flera fördelar med metoden,
menar Henrik Forssell.
– Det är bra att det finns flera fungerande
metoder att behandla sjuklig övervikt. En del
behöver opereras för sin övervikt och andra,
som inte vill eller vågar bli opererade, kan
istället använda Aspiremetoden.
Efter önskad viktnedgång kan den specialdesignade PEG: en tas bort, under förutsättning att patienten varit viktstabil i två år.
– Obesitas är en vanlig orsak till NALFD,
Non Alcoholic Fatty Liver Disease, och då
är Aspire en bra metod eftersom åtgärden
är reversibel och förändrar inte anatomin
i buken. Detta diskuterades mycket på
Gastrodagarna i Visby i år.
För två år sedan startade en ny studie
(50/50-studien) där patienter som genomgår Aspire respektive gastric bypass jämförs.
Resultat hittills visar att de patienter som
genomgår gastric bypass i snitt går ned åtta
kilo mer än de som behandlats med Aspire.
Samtidigt har gastric bypass-patienterna en
tendens att åter gå upp i vikt igen med tiden,
enligt det nationella kvalitetsregistret. Ännu
finns ingen långtidsuppföljning för Aspiremetoden.
Vid Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi har man i en ännu icke publicerad
rapport, beräknat kostnaderna för de två
metoderna. Analysen visar att gastric bypass
under 2 år är cirka 16 000 kronor dyrare än
Aspire på grund av de komplikationer som
kan följa efter ingreppet.

Henrik Forssell

Nya studier

Vid kirurgkliniken på Blekingesjukhuset har
ytterligare en studie startats i januari i år.
Den inkluderar patienter med BMI över 35
som av olika skäl inte kan genomgå gastric
bypass.
– Det handlar om patienter med komplikationer på grund av sin övervikt. Det kan
handla om patienter med högt blodtryck,
diabetes och svåra ledbesvär. Aspire kan
vara en bra metod för just den här patientgruppen. Och det är en metod som även
16

gastroenterologer kan använda sig av, säger
Henrik Forssell.
Aspire-behandling kan även vara av
intresse vid kronisk gastropares på grund
av svår diabetes. Flera centra vill nu ta upp
denna metod då vanlig PEG inte fungerar för
att tömma ut vätska från magsäcken.
Flera länder har nu hört av sig till Blekingesjukhuset och vill lära sig mer om Aspire-metoden.

– Det är självklart kul att det finns ett stort
intresse. När jag startade 2012 var det många
som höjde på ögonbrynen och var kritiska.
Nu är man mer positiv och många tycker
att det är spännande, även om vi behöver se
långtidsdata och följa patienterna på längre
sikt än vad vi hittills gjort.

Eva Nordin
gastrokuriren 5 · 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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EN MODERNARE IBD-VÅRD EVA NORDIN

Efterlysning: En modernare IBD-vård
med större helhet och tillgänglighet
Många som lever med IBD rapporterar
en hög grad av oro och ångest. Många får
även avsluta arbete och studier på grund
av sin sjukdom. Livskvalitet som behandlingsmål? Frågan diskuterades under ett
fullsatt seminarium på fartyget Briggen
Tre kronor i Almedalen.

D

et började med en gradvis trötthet, magsmärtor och viktnedgång.
Sofie Marton är doktorand inom
området energi och miljö på Chalmers
tekniska högskola i Göteborg. Hon var 19
år då hon började förstå att något var fel;
magsmärtorna höll henne vaken om nätterna
och på dagarna kämpade hon för att behålla
koncentrationen under föreläsningarna.
– Det dröjde ett år innan jag träffade en
läkare och sedan dröjde det ytterligare ett
och ett halvt år innan jag fick diagnosen
IBD. Det har varit en lång och tung resa i
ett stelbent och fyrkantigt hälso- och sjukvårdssystem, säger Sofie Marton.
Vägen fram till diagnos kantades av många
remisser, tester och lång väntan på koloskopi.
Även efter diagnos har mötet med vården
varit fyllt av utmaningar.
– Förra sommaren drabbades jag av ett
skov och hamnade på akuten där jag fick
ligga i 12 timmar i väntan på en kirurg som
inte kom, det slutade med att jag fick åka
hem igen.
Sofie Marton deltog i seminariet ”Vården

i kalejdoskopet- om splittrade och förvirrade
vårdsituationer” som arrangerades av Magoch tarmförbundet i samarbete med Takeda.
IBD-koll och livskvalitet

Seminariet inleddes av Wictoria Hånell,
kanslichef vid Mag- och tarmförbundet,
som presenterade upplysningskampanjen
IBD-koll.se.
Syftet är att sprida kunskap om IBD
genom olika frågeställningar: Vilka är de
olika typerna av IBD och vad karakteriserar dessa? Vilka är symtomen vid IBD? Hur
ställs diagnosen? Hur behandlas IBD?
– Upplysningskampanjen vänder sig
främst till personer med IBD, men även till
anhöriga, vårdpersonal och allmänt intresserade. Kampanjen omfattar fem delar med
tillhörande kunskapstest samt fyra informationsmejl till intresserade deltagare, säger
Wictoria Hånell.
Mag-och tarmförbundet har cirka 6 000
medlemmar, hälften av dem lever med sjukdomen IBD. I en färsk rapport ”Livskvalitet
trots IBD” har förbundet i samverkan med
Kairos Future, vänt sig till 850 medlemmar
för att ta reda på hur det är att leva med IBD.
Hur påverkar sjukdomen livet: att jobba, studera, umgås med vänner och bilda familj?
Hur hittar man glädjeämnen och handskas
med sorg och ångest?
I undersökningen fick deltagarna även

skriva ett brev från framtiden och ge sin bild
av hur man skulle vilja att livet med IBD ser
ut år 2020.
Peter Eneroth, ombudsman vid Mag-och
tarmförbundet presenterade resultat från
rapporten som fokuserar på fem områden:
vården, relationer, ekonomi, fritid, psykisk
hälsa.
– Många av de som svarat berättar om
dålig mental hälsa och bristande empati och
mänsklighet från vården. Många är också
hoppfulla om att detta kan förändras, men
det är också många som vittnar om uppgivenhet, att ha förlorat kampen mot trötthet,
smärta och ensamhet. Att värna om livskvalitet kan komma att kräva en mer holistisk syn
från vården, speciellt då IBD ofta genomsyrar samtliga aspekter av livet.
Några av resultaten visar att en tredjedel
av deltagarna upplever mycket eller ständig
oro. Psykisk ohälsa och andra besvär är vanliga; 67 procent av dem som lider av psykisk
ohälsa upplever att det är en direkt följd av
deras IBD-sjukdom. En fjärdedel av deltagarna uppgav även att de skulle vilja ha råd
och tips kring sex och samlevnad från sin
vårdgivare. Endast en minoritet får sådan
hjälp idag, särskilt efterfrågas den av unga.
Många, en fjärdedel, har också tvingats sluta
på ett jobb eller avbryta en utbildning på
grund av sin IBD.
– Rapporten har finansierats av Socialstyrelsen och projektet är en del av regeringens
kronikersatsning. Det är uppenbart att det
krävs ett större helhetsgrepp, IBD är mer än
en inflammatorisk tarmsjukdom. Den skär
igenom livets hela fält, säger Peter Eneroth.
Quadro Helix

I en efterföljande paneldebatt debatterades
frågan om ökad livskvalitet skulle kunna vara
ett behandlingsmål för människor med kroniska sjukdomar. Livskvalitet, menar Peter
Eneroth, skulle kunna fånga patientens situation på ett bättre sätt än att endast mäta
inflammation. Det är viktigt att även exempelvis smärtfrihet och remission finns med
som viktiga mått när vården utvärderas.
Stefan Lindgren, professor och överläkare
i gastroenterologi vid Skånes universitetssjukhus, tycker att fokus på livskvalitet som
behandlingsmål är ett steg i rätt riktning,
18
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ABSTRACT GASTRODAGARNA

Injektionspennor i 10 olika doser
Färdig att använda
Enkel att hantera1
Minskar risken för oavsiktliga
nålstick1

Metojectpen® (metotrexat)

Hög koncentration, vilket ger
låg volym

förfylld injektionspenna 50 mg/ml

Nyhet!
Finns nu även i
27,5 mg
Instruktionsfilm för subkutan injektion av
Metojectpen® 50 mg/ml finner du på
www.medicininstruktioner.se

En känsla av frihet...
Metojectpen® 7,5-30 mg injektionsvätska,
lösning i förfylld injektionspenna (metotrexat)
Indikationer: Metojectpen® är indicerat för behandling av aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter, polyartritiska former av svår, aktiv juvenil
idiopatisk artrit, när behandling med NSAID-preparat (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel) gett inadekvat svar, svår terapiresistent handikappande psoriasis som inte svarar adekvat på andra terapiformer såsom fototerapi, PUVA och retinoider och svår psoriasisartrit hos vuxna patienter.
Dosering: Metojectpen® ges som injektion 1 gång per vecka. Individuell dosering. Förpackningsstorlekar: Förfyllda injektionspennor innehållande 0,15 ml (7,5 mg), 0,2 ml (10 mg), 0,25 ml (12,5 mg), 0,3 ml (15 mg), 0,35 ml (17,5 mg), 0,4 ml (20 mg), 0,45 ml (22,5 mg), 0,5 ml (25 mg),
0,55 ml (27,5 mg) eller 0,6 ml (30 mg) lösning finns i förpackningar med 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15 och 24 förfyllda injektionspennor. Spritsuddar
ingår i förpackningen. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Metojectpen® ingår i förmånssystemet.
ATC-kod: L01BA01. Datum för översyn av produktresumé: 2016-04-21.
För fullständig produktinformation och priser hänvisas till www.fass.se
Referens;
1) Demary W et al., Subcutaneously administered methotrexate for rheumatoid arthritis, by prefilled syringes versus prefilled pens: patient preference
and comparison of the self-injection experience., Patient Preference and Adherence 2014:8 1061-1071.
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EN MODERNARE IBD-VÅRD EVA NORDIN

men han invände samtidigt mot begreppet.
– Livskvalitet är ett svårt begrepp. Mitt
förslag är att vi snarare använder begreppet
bästa möjliga hälsa, som omfattar såväl den
psykiska som fysiska hälsan, säger Stefan
Lindgren.
Det finns mycket kvar att göra, menar
han, för att förbättra flödesprocesser och som
strukturerar vården utifrån de behov som
människor med kroniska sjukdomar har.
– Det bör finnas ett team med olika kompetenser runt patienten och en kontaktssjuksköterska som ser till att patienten får en
konkret och tydlig vård- och behandlingsplan, säger Stefan Nilsson.
Det finns i dag så mycket bra kunskap
som skulle kunna implementeras i hälsooch sjukvården och förbättra situationen för
personer med IBD, menar Daniel Forslund
(L), innovationslandstingsråd i Stockholms
läns landsting,
– Tyvärr är många av våra arbetssätt omoderna och organiserade utifrån vårdens snarare än från patientens behov. Men mycket
är på gång och ett gott exempel är det arbete
som pågår på Karolinska universitetssjukhuset. Där prövar man nu att ta bort kliniker
och divisioner och arbetar istället utifrån ett
patientflöde.
Daniel Forslund påpekade även att hälsooch sjukvården sitter fast i tekniska lösningar
från 1990-talet då internet inte fanns. Även
här pågår ett omfattande arbete för att stödja
ett mer patient- och värdebaserat arbetssätt.
Reidar Gårdebäck, programdirektör för
strategiskt innovationsprogram vid Medtech4Health, lyfte fram betydelsen av se
människan bakom sjukdomen och att det i
regel finns ett nätverk med anhöriga och närstående som är viktiga att uppmärksamma.
– Nya innovationer och tekniska lösningar
öppnar obegränsade möjligheter att arbeta i
vårdteam runt personer med kroniska sjukdomar. Det skapar också förutsättningar för
att åstadkomma mer hälsa för pengarna. Jag
tror också att det är viktigt att på allvar inkludera patienterna i processerna. Man pratar
mycket om Triple Helix, men jag skulle vilja
prata om Quadro Helix där patienter och
deras närstående är en självklar samarbetspart i en samverkan mellan akademin, sjukvården och industrin.
Bort från stuprör

Sofie Marton är vid sidan av studierna även
förtroendevald i Mag-och tarmförbundet.
Hon berättade om upplevelserna av att
vara patient i vård som inte hänger ihop,
där öppenvården och specialistvården inte
gastrokuriren 5 · 2016
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kommunicerar särskilt väl och där patienten
ofta hamnar mellan stolarna.
– Jag fick vänta i sju månader på en större
tarmoperation. Inflammationen hade då
gått så långt att det blev ärrbildning. Jag var
student på heltid och visste inte när och om
operationen skulle äga rum. Under den här
tiden mådde jag väldigt dåligt och hade en
låg livskvalitet och lite energi.
Varför vården är uppdelad i öar med få
dockningsstationer och med stuprörsbudgetar som leder till att helhetsgreppet går
förlorat, det är en viktig fråga som behöver
lösas, menar Ingrid Lennerwald (S), ordförande i beredningen för framtidens sjukvård
i Region Skåne.
– Vi är väl medvetna om problemet och
vi diskuterar som bäst hur vi ska skapa nya
strukturer och arbetsformer som leder till en
effektivare och bättre vård, för både patienterna och för samhället. Vi har pratat länge
om patienten i centrum, nu tar vi steget även
på ett organisatoriskt plan, säger Ingrid Lennerwald.
Susanna Jäghult, forskare och sjuksköterska på Stockholm Gastro Centrum, har i
många år arbetat i den offentliga vården. Nu
har hon tagit steget över till privat sektor.
– Där jag arbetar nu är det förhållandevis
enkelt att införa ny teknik och nya arbetsformer, det var det inte i den offentliga vården.
Stockholms läns landsting kan liknas vid en
stor fabrik med knepiga beslutsvägar för att
få igenom förbättringar.
Sammanfattningsvis var enigheten stor
bland paneldeltagarna när de skulle lyfta
fram de viktigaste åtgärderna för framtidens
IBD-vård.
Det handlar om att utgå i från och bygga
organisationen och vårdteamet kring patientens behov. Och det handlar om att satsa
på individuella vårdplaner där patienten
är med i skrivna överenskommelser och en

Briggen Tre kronor

aktiv samarbetspart. En viktig del är också ett
framtida chefskap där ledare för vården arbetar med bredare perspektiv och överblick.
– Jag skulle vilja se en modernare vård med
större tillgänglighet, bättre kontinuitet och
att vården hjälper till att göra det enklare
för oss som har en kronisk sjukdom, säger
Sofie Marton.
Eva Nordin

Fotnot
Du kan beställa rapporten ”Efterlysning:
Livskvalitet trots IBD” på mag-och tarmförbundet.

Tips
På webbsidan IBD-koll.se kan man ta del av
kunskapstestet och lära sig mer om IBD och
dess behandling samt vad man själv kan
göra för att leva ett bra liv med sjukdomen.
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SGF HEMSIDA

Gå in på Svensk Gastroenterologisk
Förenings hemsida!

www.svenskgastroenterologi.se
22

gastrokuriren 5 · 2016

Holmberg (medinet.holmberg@telia.com)

Finnkampen i ERCP
Finnkampen i ERCP
Basic Course in ERCP
March 22-24, 2017

Finnkampen i ERCP
Basic Course in ERCP
March 22-24, 2017

Basic Course in ERCP · March 22-24 2017

A three-day residential course at Tampere, Finland, March 22-24, 2017 . The
course
will provide
interactive
training
residential course
at Tampere,
Finland,
March hands-on
22-24, 2017
. Theand comprehensive theoretical
lectures
about
ERCP. All
teaching
will be in English.
provide interactive
hands-on
training
and
comprehensive
theoretical
The course can accommodate up to 16 participants (8 from Sweden and 8 from Finland)
out ERCP. All teaching will be in English.
and is ideally suited for doctors and assistants who have already some basic experience
an accommodate up to 16 participants (8 from Sweden and 8 from Finland)
in ERCP.
y suited for doctorsThe
andcourse
assistants
who have already some basic experience
management will give preference to participants who register as a team
(doctor + assistant).
management will give
preference
participants
who register
as aSEK
team
Registration
fee:to8000
SEK for doctors
and 5000
for assistants (includes course fee,
sistant).
lunch and dinner)
fee: 8000 SEK for doctors
5000
SEK(Karolinska),
for assistants
(includes
course
fee,
Faculty: and
Urban
Arnelo
Fredrik
Swahn
(SUS-Lund),
Johanna Laukkarinen
nner)
and Antti Siiki (Tampere Univ Hosp).
an Arnelo (Karolinska),
Fredrik
Swahn
(SUS-Lund),
Johanna
Laukkarinen
We look
forward
to receiving
your
applications
which are to be sent to Bengt
ki (Tampere Univ Hosp).
Holmberg (medinet.holmberg@telia.com)
ward to receiving your applications which are to be sent to Bengt
medinet.holmberg@telia.com)

Temadag akut ÖGI-blödning
Fredagen den 17 mars klockan 9.30-15.00
Citykonferensen · Malmskillnadsgatan 46 · Stockholm
Under dagen kommer handläggning och behandling av övre gastrointestinal blödning att belysas ur olika aspekter av inbjudna nationella
specialister. Mötet kommer att behandla esofagusvaricer, blödande
ulcus och andra liknande tillstånd, dock inte blödning som postoperativ
komplikation. Detaljerat schema kommer att presenteras på SFÖAKs
hemsida: www.sfoak.se
Temadagen vänder sig till kirurger, gastroenterologer samt endoskopipersonal. För att öka interaktiviteten ber vi mötesdeltagarna att skicka
in filmer på olika endoskopiska tekniker, både lyckade och mindre
lyckade fall, till fredrik.lindberg@vll.se
Deltagaravgift: 200 kr för medlemmar i SFÖAK, 500 kr för övriga
Anmälan: eva.szabo@regionorebrolan.se
Välkomna!

Organisationskommittén/SFÖAKs styrelse

www.sfoak.se
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BENGT IHRE-STIPENDIUM BJÖRN LINDKVIST

Bengt Ihre-stipendium 2017
Nu ledigförklaras stipendium ur Bengt
Ihre-fonden om 100 000 kr. Stipendiesumman kan fördelas på ett eller flera stipendier.

S

tipendierna är avsedda för vetenskapliga projekt inom den kliniska
patientnära forskningen, som lön
för pre- eller postdoktoral vetenskaplig
utbildning företrädesvis utomlands eller
för metodutvecklingsarbete vid utländsk
institution.
Stipendiet utdelas till läkare/forskare,
vilka är medlemmar i Svensk Gastroenterologisk Förening och delas ut i samband
med Svenska Gastrodagarna i Göteborg den
18 Maj 2017.

2017” som ämne i e-postmeddelandet.
Stipendiekommittén utgörs av föregående
samt nuvarande ordförande i SGF. Ansökan ska innehålla beskrivning av planerad
forskningsverksamhet med kostnadskalkyl

om max 3 A4-sidor och curriculum vitae.
För ytterligare information kontakta Björn
Lindkvist, vetenskaplig sekreterare, Svensk
Gastroenterologisk Förening. E-post: bjorn.
lindkvist@vgregion.se

Ansökan

Ansökan, som inte kräver särskilt formulär, skickas via e-post till Björn Lindkvist
och skall vara honom tillhanda senast den
19 februari 2017. Ange ”Ihre-stipendium

BENGT IHRE RESEARCH FELLOWSHIP
Utvecklingen inom medicinsk forskning går idag mot ett ökat
behov av samverkan och samarbete för att därigenom samla
kompetens, resurser och patientkohorter. Bengt Ihre Research
Fellowship är en strategisk satsning inom Bengt Ihres Forskningsfond för att stärka svensk gastroenterologisk forskning
genom ökad nationell samverkan och nätverksbyggande. Bengt
Ihre Research Fellowship ger möjlighet till stöd för kliniska
forskningsprojekt under två års tid inom gastroenterologi och
gastrokirurgi.

VAD INNEBÄR ETT FELLOWSHIP?
Ett forskningsstöd genom Bengt Ihre Research Fellowship ger
stöd till en läkare och klinisk forskare efter disputation att med
handlednings- och forskningsresurser kunna utföra kliniska
studier på sin hemklinik i samarbete med de inom Fellowshipprogrammet relaterade universiteten och etablerade nätverk.
Fellowshipet inkluderar även personlig utveckling, ledarskap och
gemensamma vidareutbildningsaktiviteter. Stipendieprogrammet
individualiseras efter sökande och kan komma att inkludera
del av lön samt finansiera de till projektet knutna kostnaderna
såsom statistikkonsult-tjänster, etiktillstånd, laborativa resurser
och analyser, forskningssköterskor, med mera som krävs på plats.
Projektperioden är två år.

gastrokuriren 5 · 2016
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UTLYSNING
Vem söker? Disputerad läkare med minst påbörjad specialisttjänstgöring inom gastroenterologisk eller gastrokirurgisk specialitet. Sökande ska ej ha uppnått docentnivå. Endast medlemmar
i Svenska Läkaresällskapet är behöriga att söka. Tidsgräns för
sökande efter disputation 10 år, undantag för föräldraledighet.
För vilken period? Fellowship-programmet löper under två år
och ska vara förenat med klinisk tjänstgöring. Fellowperioden för
denna utlysning startar 1 september 2017.
När? Sista ansökningsdag är 1 februari 2017.
Hur? Ansökan som ska skrivas på svenska ska innehålla:
• Komplett kontaktinformation
• Personlig motivering till sökt Fellowship
(inklusive kontaktuppgifter till två referenspersoner)
• Kort CV (max 2 sidor)
• Forskningsprogram (max 5 sidor inklusive referenser) ska
innehålla rubrikerna: Projekttitel, Vetenskaplig sammanfattning,
Övergripande mål, Frågeställning, Bakgrund, Projektbeskrivning,
Etiktillstånd, Budget, Framtidsplaner.
• Resursintyg från verksamhetschef (exempel finns på hemsidan)
Ansökan skickas elektroniskt i PDF-format som ett dokument till:
info@ihrefellowship.se
Läs mer om programmet och ansökan på www.ihrefellowship.se
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VARTHÄN ÄR IBD KIRURGIN PÅ VÄG?

PER J. NILSSON, ULRIK LINDFORSS OCH CAROLINE NORDENVALL

Varthän är IBD kirurgin på väg?
Kirurgi är ofta en omistlig del av behandlingen för en stor andel av patienter med
IBD. Vem ska operera framtidens IBD-patienter så att bästa möjliga resultat kan
uppnås till gagn för våra patienter? I
denna debattartikel, som också publiceras i Tidningen Svensk Kirurgi, jämförs
svenska resultat med bl.a. danska, och
utifrån dessa föreslås en omstrukturering
av både akut och rekonstruktiv kirurgi
för patienter med IBD. Färre enheter som
utför dessa ingrepp önskas för att uppnå
bästa möjliga utfall och kunna erbjuda
fler patienter stomifrihet efter kolektomi
än vad som är fallet idag.

S

vensk kolorektalkirurgi har stolta traditioner och håller i många avseenden
mycket hög kvalitet. Efter att i drygt
två decennier starkt fokuserat på kolorektal
cancer i allmänhet och rektalcancer i synnerhet kan vi rapportera utomordentligt goda
resultat på populationsnivå genom Svenska
Kolorektalcancerregistret1. Det kolorektalkirurgiska fältet omfattar dock även andra
områden än cancerdiagnoserna. Såväl de
proktologiska sjukdomarna som inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är centrala för
subspecialiteten.
Sverige brukar betecknas som ett hög-incidensland vad gäller IBD och prevalensen
har beräknats till 650/100 000 invånare².
Trots stora framsteg inom gastroenterologisk behandling behöver en del patienter
opereras. I litteraturen kan vi finna uppgifter att 10-28 % av patienterna med ulcerös
kolit (UC) genomgått kolektomi efter 10
års sjukdomsduration³,⁴ och för patienter
med Crohn-kolit har en ännu högre siffror rapporterats⁵. Vissa observationer ger
också vid handen att kolektomifrekvensen
bland IBD-patienter är relativt stabil över
tid - under åren 2000-2010 kolektomerades
drygt 300 IBD-patienter årligen i Sverige6.
Nivåstrukturering, centralisering och
koncentration av fall har diskuterats flitigt
under senare år och inom den onkologiska
kirurgin pågår en process i denna riktning. År 2015 opererades rektalcancer på
35 svenska sjukhus och koloncancer på 49
sjukhus¹. Vi är många som tror på principen att ”övning ger färdighet” och att hela
vårdlaget runt patienten blir bättre om man
är van vid patientkategorin, ingreppet och
vården efter ingreppet. Det kan vara rimligt att anta att detta inte uteslutande gäller
26

Tabell 1. Andelen rekonstruktioner efter kolektomi p.g.a. UC och antal sjukhus där de utförs i Sverige
och Danmark.

onkologisk kirurgi utan att även annan
kirurgi har att vinna på att inte vara ”sällan-händelser”.
Hur ser det då ut om vi försöker att titta på
svensk IBD-kirurgi?

De 3084 kolektomierna som ingick i vår nyligen publicerade studie under åren 2000-2010
utfördes på sammanlagt 60 olika svenska
sjukhus⁶. Nästan 700 av operationerna
utfördes på sjukhus med en årlig IBD-kolektomi frekvens på 1-5 patienter och endast
4-10 sjukhus kunde redovisa att mer än en
IBD-patient/månad genomgick kolektomi.
Kanske vill någon hävda att kolektomi vid
IBD många gånger är en akutkirurgisk åtgärd
och att det därför är viktigt att kompetens
för detta finns överallt i vårt stora land?
Sannolikt är en överväldigande majoritet av
kolektomikandidaterna transportabla och
även om de svenska resultaten inte kunde
påvisa signifikant förhöjd mortalitet efter
kolektomi på låg-volymssjukhus finns internationella data som pekar i den riktningen6.
De patienter som genomgått kolektomi
bör ju som regel erbjudas rekonstruktiv
kirurgi i syfte att återställa tarmkontinuiteten och bli av med sin stomi. Det är en
grannlaga uppgift att välja rätt operation
till rätt patient och att utföra kirurgin på ett
säkert sätt. Om en bäckenreservoir planeras
ska bäckendissektionen ske på ett sådant sätt
att riskerna för urin- och sexualdysfunktion
minimeras. Rekonstruktiv IBD-kirurgi kan
därför betraktas som helt elektiv högspecialiserad kirurgi. Den naturliga följdfrågan är
ju då om vi i Sverige betraktar rekonstruktiv
IBD-kirurgi på detta vis.
En genomgång av förhållandena i Sve-

rige 2000-2009 ger en annan bild7. Mindre
än hälften (44,7 %) av de kolektomerade
patienterna med diagnosen UC rekonstruerades och av de som inte rekonstruerades
primärt vid kolektomin var det enbart 30,4
% som rekonstruerades vid ett senare tillfälle.
Hälften av de rekonstruerade patienterna
fick en bäckenreservoar – den ur internationellt perspektiv vanliga operationen för
UC-patienter. Ileorektal anastomos (IRA)
var den vanligare tekniken, i synnerhet hos
kvinnor. Den rekonstruktiva kirurgin på
IBD-patienter utfördes på 59 olika svenska
sjukhus och mer än 35 sjukhus utförde färre
än 5 rekonstruktiva ingrepp/år (IRA eller
bäckenreservoar). Sannolikheten för att få
tarmkontinuiteten återställd var signifikant
högre om kolektomin utförts på ett högvolymssjukhus jämfört med på ett sjukhus med
färre IBD-kolektomier.
I vårt västra grannland Danmark har man
valt en helt annan strategi. Siffror ger vid
handen att omkring 80 % av de kolektomerade UC-patienterna genomgår rekonstruktiv kirurgi. Cirka 80 % av de som
rekonstrueras genomgår bäckenreservoarkirurgi och sedan ungefär ett decennium
utförs samtliga dessa operationer på fyra
(4) sjukhus i Danmark⁸. Bilden kan sammanfattas i en tabell (se tabell 1).
Utfall i olika populationer

Om man genomgår en stor rekonstruktiv
operation som anläggande av bäckenreservoar önskar man givetvis ett så bra och
långsiktigt resultat som möjligt. Utfall i olika
populationer kan vara svåra att jämföra men
vi har data på bäckenreservoar-”failure” i
Sverige baserat på 1809 patienter och danska
gastrokuriren 5 · 2016
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data utgående från 1991 patienter – data som
torde kunna ge en uppfattning om hur bra
det går för patienterna. I vårt svenska material finner vi en kumulativ ”failure-frekvens”
(definierat som förekomst av stomi) fem år
efter bäckenreservoaroperation på 12,5 %⁹.
I Danmark fann man vid analys av samtliga bäckenreservoarer anlagda mellan 1980
och 2013 en ”failure-frekvens” (definierat
som bortopererad reservoar eller ej nedlagd
stomi) på 9,0 % efter fem år. I Danmark
kunde man ha längre uppföljning än i det
svenska materialet och intressant nog så var
kumulativ ”failure rate” i Danmark lägre
efter 10 år än vad den var i Sverige efter 5
år (12,3 % vs.12,5 %). De danska siffrorna
visar dessutom att risken för ”failure” var
signifikant relaterad till sjukhusvolym med
en justerad hazard ratio på 1,64 (CI 1,19-2,25)
mellan låg – och högvolymssjukhus⁸.
Den utveckling som skett och fortfarande pågår vad gäller onkologisk kolorektalkirurgi har till största delen drivits av
professionen och samarbete mellan olika
discipliner som kolorektalkirurgi och onkologi har varit ett fundament. Koncentration
av patienter med rektal- och koloncancer
till färre enheter har bidragit till utvecklat omhändertagande för många patienter
och i Kolorektalcancerregistret kan positiv
resultatutveckling avläsas. Även IBD-vården är av multidisciplinär karaktär och
det torde finnas utrymme för förbättrade
resultat – inte minst avseende IBD-kirurgin. Utöver rekonstruktiv IBD-kirurgi kan
man misstänka att resultaten vid Crohn-kirurgi kan förbättras genom att fördelas på
färre händer.

PER J. NILSSON, ULRIK LINDFORSS OCH CAROLINE NORDENVALL

den kirurgiska strategin under lång tid. Att
mötas av läkare, sjuksköterskor och annan
personal med intresse, kunskap och erfarenhet borde vara viktigare än att operationen
utförs nära hemmet.
Genom RCC:s pågående nivåstruktureringsarbete koncentreras allt fler onkologiska diagnoser till våra universitetssjukhus.
Förutsättningarna skiljer sig säkert mellan
våra olika sjukvårdsregioner men i några
av dessa finns måhända förutsättningar att
koncentrera IBD-kirurgin till andra enheter än de stora universitetssjukhusen? Telemedicinsk utrustning, universitetsaffiliering
och öppet samarbetsklimat är alla förutsättningar som inte borde vara omöjliga att
åstadkomma.
Kort sagt: Är det dags att vi börjar
omstrukturera den kirurgiska IBD-vården
i Sverige?

Per J. Nilsson
Ulrik Lindforss
Caroline Nordenvall

Sektionen för Nedre Abdominell
Kirurgi, Gastrocentrum
Karolinska Universitetssjukhuset, Sthlm
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Jämförelse av siffror i olika länder

Analys av siffror från åren 2000-2013 visar
att vi i Sverige årligen utför omkring 70
sekundära IBD-rekonstruktioner efter
kolektomi⁹. I jämförelse med danska siffror
tycks potential finnas att öka denna siffra
och erbjuda fler patienter en möjlighet till
stomifrihet. Med telemedicinska konferenser torde gastroenterologer och högspecialiserade kolorektalkirurger kunna samverka
i patientens intresse. Genom tillskapande
av regionala IBD-center skulle högklassig
kirurgi i relevanta volymer kunna erbjudas
fler patienter. Förutsättningar för forskning
och utveckling vad gäller kirurgisk vård av
patientgruppen skulle etableras, liksom möjlighet till nationell samverkan. För IBD-patienter är utfallet av operationen viktigare än
mycket annat. Detta är i många fall en ung
patientgrupp som ska leva med följderna till
28
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CATHRINE EVERTS FORSKNINGSSTIFTELSE EVA NORDIN

Forskning som vill förbättra
behandling av koloncancer belönas
Årets stipendium från Cathrine Everts
forskningsstiftelse har tilldelats Parmida
Ranji, forskare vid avdelningen för kirurgi på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Hennes forskningsprojekt handlar om att
utveckla en metod för att tidigt kunna
identifiera patienter med aggressiv kolorektal cancer och som inte svarar på traditionell läkemedelsbehandling.

C

athrine Everts forskningsstiftelse delar varje år ut ett stipendium till en
framstående forskare som arbetar
för att förbättra diagnostik, behandling och
livskvalitet hos unga som lider av allvarlig
cancer (hematologisk cancer i allmänhet
samt akuta leukemier i synnerhet).
– Vår egen dotter Cathrine drabbades av
en svår cancersjukdom och när hon blev
frisk ville vår familj ge något tillbaka genom
att skänka pengar till cancerforskning. Vi
startade stiftelsen 2011 och varje år delar vi
ut ett stipendium för att främja medicinsk
vetenskaplig forskning och utveckling inom
cancerområdet, säger Bernt Everts.
I mitten av september var Bernt Everts
på plats på Göteborgs stadsmuseum tillsammans med sin fru Ann-Caroline Everts för
att under en skandinavisk konferens (Mana-

gement of Colorectal Lesions) dela ut årets
stipendium på 50 000 kronor till forskaren
Parmida Ranji.
– Jag är väldigt glad för stipendiet, det är
ett viktigt bidrag som hjälper oss att fortsätta
vårt forskningsprojekt. Jag är hoppfull. Vi
har spännande resultat som jag tror kan bli
en värdefull hjälp för patienter med kolorektalcancer i framtiden.
Parmida Ranji flyttade från Iran till Sverige
2009. I botten är hon utbildad molekylärbiolog och har en masterexamen i genetik.
Förra året doktorerade hon på Göteborgs
universitet på avhandlingen: ”Inhibition
of the mevalonate pathway in C. elegans:
Consequences and implications”.
– Jag ansökte till olika universitet i USA,
Kanada och Sverige och valde till slut att
flytta till Göteborg. Jag trivs väldigt bra här
och vill gärna stanna och fortsätta med min
forskning i Sverige, säger Parmida Ranji.
Skräddarsy behandling

Stipendiet får hon för forskningsprojektet:
”Identifiering av patienter med aggressiv
och drogresistent kolorektal cancer genom
bestämning av YES1 och TYMS genamplifiering”.

Varje år får cirka 6 000 personer i Sverige diagnosen kolorektalcancer. Det mest
använda läkemedlet vid behandling av cancerformen är 5-fluoruracil, 5-FU. Trots att
det använts under många år, finns det ännu
inga tester som kan förutsäga vilka patienter
som kommer att svara an på läkemedelsbehandlingen och vilka som inte kommer att
göra det. Vissa tumörer har en inneboende
resistens, medan andra kan utveckla det
under behandlingens gång, bland annat
genom att öka antalet kopior av genen
TYMS (genamplifiering). I anslutning till
TYMS sitter genen för YES1, vars aktivitet
är hög i polyper som utvecklas till elakartade tumörer. En hypotes är att läkemedlet
5-FU kan inducera en samtidig amplifiering
av både TYMS och YES1 och leda till mer
aggressiva och resistenta tumörer.
Parmida Ranjis forskargrupp har som mål
att kartlägga eventuella samband mellan
YES1/TYMS genamplifiering och utvecklingen av aggressiva tumörer. Förhoppningen
hos forskargruppen är att kunna utveckla
en metod som gör det möjligt att redan före
behandlingsstart identifiera patienter med
tumörer som kan vara resistenta mot 5-FU
och istället erbjuda alternativ behandling.
– Med tanke på det stora antalet patienter
som får 5-FU varje år, är nyttan av projektet
stort för såväl patienter som för sjukvården,
säger Bernt Everts.
Dottern insjuknade

Pristagaren Parmida Ranji tillsammans med Ann-Caroline Everts och Bernt Everts, grundarna av
Cathrine Everts forskningsstiftelse
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Det är det femte stipendiet som delas ut av
stiftelsen. Tidigare pristagare är organisationen Ung Cancer (2012), kurator Sara Natt
och Dag (2013), specialistläkare Christian
Kjellander (2014) och specialistläkare Stefan
Deneberg (2015). På stiftelsens hemsida kan
man läsa mer om pristagarna och deras forskningsprojekt, och även vilka kriterier som
ställs för att ansöka om bidrag från stiftelsen.
– Vi vill gärna sprida kunskap om att stiftelsen finns och vi ser gärna fler sökanden. Vi
hoppas också att stiftelsen ska växa och skapa
ännu större möjligheter för oss att kunna
bidra till utvecklingen av nya medicinska
behandlingsmetoder inom cancerområdet,
säger Bernt Everts.
Han är disputerad och specialist i interngastrokuriren 5 · 2016
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medicin, gastroenterologi och klinisk farmakologi och har tidigare varit verksam på
Sahlgrenska universitetssjukhuset. Han har
även haft ledande positioner inom läkemedelsindustrin och var under några år medicinsk chef på läkemedelsbolaget Meda AB.
I dag arbetar han som fristående konsult,
vid sidan av arbetet med att driva Cathrine
Everts forskningsstiftelse.
Det har gått sex år sedan yngsta dottern
plötsligt insjuknade i cancer. I en vecka hade
hon gått med blåmärken över kroppen och
känt sig ovanligt trött när hon plötsligt
ramlade ihop på jobbet. Cathrine Everts
fick beskedet att hon drabbats av en ovanlig
form av leukemi (akut promyelocytleukemi,
APL).
– Före 1985 var det inte många patienter
som överlevde, men tack vare framgångsrik
forskning finns det i dag effektiv behandling,
säger Bernt Everts.
Han och hustrun Ann-Caroline berättar
om en smärtsam och omtumlande resa från

att dottern insjuknade till att hon friskförklarades för drygt ett år sedan.
– Vi är så otroligt tacksamma för den fantastiska vård och behandling som vår dotter
har fått. I dag är hon tillbaka i livet igen och
satsar på en karriär i New York, det känns
helt fantastiskt, säger Ann-Caroline.
Innovativ forskare

De berättar om Zhu Chen, läkare och professor i hematologi samt chef för Shanghai
Center for Systems Biomedicine vid Shanghai Jiao Tong University. För drygt två år
sedan blev han utsedd till medicine doktor
vid Karolinska institutet.
– Han har utvecklat en metod som i dag är
en standardbehandling i Europa för patienter
med akut promyelocytisk leukemi. När han
först presenterade sin metod, som innebär en
kombinationsbehandling med toxiska doser
av A-vitamin och cytostatika, fnyste västvärlden. Men tack vare hans innovativa sätt att
tänka och bedriva forskning, kan de cirka

90 individer i Sverige som varje år drabbas
av APL, behandlas med goda resultat, säger
Bernt Everts.
När Cathrine Everts stiftelse grundades
2011, lade familjen Everts in en miljon
svenska kronor.
– Vi samarbetar med likasinnade eldsjälar
som liksom vi arbetar helt ideellt. I styrelsen
sitter, förutom familjemedlemmar, läkare,
professorer och ekonomer. Genom att hålla
nere omkostnaderna till ett minimum kan
minst 75 procent av den årliga avkastningen
gå till stiftelsens ändamål, nämligen utdelning av stipendier, säger Bernt Everts.
Eva Nordin
Fotnot

Vill du veta mer om Cathrine Everts forskningsstiftelse och hur du ansöker om bidrag?
Stiftelsen tar även tacksamt emot bidrag.
Läs mer på: cathrinesstiftelse.se

Kalendarium för Gastroskolan
13-16 mars

Basal endoskopi

Kontaktperson martin.lindsten@mail.com
Lund/Malmö
5-7 april

När tarmen sviktar

Kontaktperson per.hellstrom@medsci.uu.se
Uppsala
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ENDOSKOPI FRÅGAN

Endoskopifrågan
SADE 2017
SADE
2017 COPENHAGEN, DENMARK
19. - 20. JANUARY,

65 årig kvinna, tidigare frisk. Nyligen tagit
Diklofenak på grund av smärtor i axeln.
Inkommer ny med rektala blödningar
med färsk röd blödning senaste dygnet.
Vid rektoskopi ses blod uppifrån.

V

19. - 20. JANUARY, COPENHAGEN, DENMARK

id koloskopin ses följande bilder
(bifogade) och seriebiopsier togs
från terminala ileum till rektum.

Svar på sidan 37.

Welcome to the 34rd. SADE course
Welcome to the 34rd. SADE course

GASTROINTESTINAL
GASTROINTESTINAL
BLEEDING
BLEEDING
19-20 januari 2017

COURSE VENUE:
COURSE
VENUE: Towers,
Crowne Plaza
Copenhagen
Crowne
Plaza 114-118,
Copenhagen
Towers,
Ørestads
Boulevard
2300
Copenhagen
Ørestads Boulevard 114-118, 2300 Copenhagen
Please register at www.sade.dk
Please register at www.sade.dk
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UEG WEEK PER LUNDBLAD

1,5 års planering inför UEGW
Efter att UEG Week är över för det här året,
träffade Gastrokuriren Magnus Simrén
som är ordförande i den vetenskapliga
kommitté som ansvarar för programmet
under veckan. Magnus arbetar till vardags vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, där han är professor i
gastroenterologi.

K

ongressen i Wien är till ända, men
Magnus förklarar att han nästan är
vid slutpunkten när det gäller planeringen för nästa års UEG Week i Barcelona.
– Det gäller de inbjudna föreläsarna, förklarar han.
Förarbetet med att sätta ihop programmet
tar alltså ungefär ett och ett halvt år.
– När vi nu snart är klara med de inbjudna
föreläsarna, så arbetar vi därefter med
abstrakten. Det programmet spikas först
i juni. Då fastställer vi baserat på bedömning av externa granskare, vilka som ska ha
muntliga presentationer, och vilka som ska
ha olika former av posterpresentationer. Det
är en process som tar resten av sommaren i
anspråk, fortsätter Magnus.
Antalet abstrakt som presenterades på
kongressen i Wien var 2 036, och utgör cirka
60 % av dem som har skickats in till kongressen.
– Den genomsnittliga poängen för abstrakten har ökat gradvis år från år, så man kan
därför konstatera att kvaliteten på dem har
ökat, fortsätter Magnus.
Tre granskare sätter poäng

Han berättar att de har en ”hel armada” av
experter som arbetar som granskare. Varje
abstrakt bedöms av minst tre externa granskare, som var och en är expert inom sitt
område. De betygsätter abstrakten enligt en
poängskala från 0 – 20, där 20 står för det
högsta värdet.
– Varje abstrakt får då en medelpoäng, och
det är den som avgör om det ska accepteras
eller inte.
Magnus förklarar att systemet ska ha
säkerhetsventiler, och det är orsaken till att
vart och ett av abstrakten blir granskat av
minst tre granskare.
– Råder det stor diskrepans mellan olika
granskare när det gäller deras bedömning av
ett abstrakt, så tittar jag personligen igenom
det. Det gäller för ungefär 300 abstrakts varje
gastrokuriren 5 · 2016
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år, och ska utgöra ett skyddsnät för att säkerställa att man blir rättvist behandlad – så
gott det nu går.
Late-breaking abstrakts kommer sist i processen – under september bedömer de 23
ledamöterna i den vetenskapliga kommittén
dessa själva – och ger besked om acceptans i
slutet av september. Till kongressen i Wien
var cirka 180 late-breakers inskickade.
Bättre balans i programmet

För några år sedan beslutades att UEG Week
under ett antal år skulle alternera mellan städerna Wien och Barcelona, och så kommer
det att fortsätta t.o.m. år 2019. Nästa år blir
det alltså Barcelona igen, 2018 är kongressen
tillbaka i Wien för att 2019 återkomma till
Barcelona.
– När det gäller var kongressen ska
anordnas från år 2020 och framåt, så är den
beslutsprocessen igång. Det är flera frågor
man arbetar med – ska det vara två, eller
kanske tre, städer – och i så fall vilka? Hur
lång tid ska man binda upp sig för?
Under sin tid som ordförande, tycker
Magnus att det har skett en utveckling när
det gäller själva innehållet i programmet.
– Jag tycker vi har hittat en bättre balans,
där alla områden presenteras på ett bra sätt.
Det är viktigt att vi täcker de områden där
det för stunden inte sker en stor läkemedelsutveckling – men som omfattar vanligt förekommande, gastroenterologiska sjukdomar.
Jag känner mig nöjd med den utvecklingen
av programmet.

från årets kongress.
– Jag tycker det var roligt att kunna konstatera att våra nya interaktiva format för
sessionerna börjar sätta sig, och hitta sin
form. Även de olika formerna av interaktiva
posterpresentationer är mycket uppskattade
av deltagarna, svarar han.
Post-graduate kursen (som ges två dagar
innan den ordinarie kongressen börjar) har
också fått en påtaglig ansiktslyftning med
ett nytt format.
– Den täcker olika områden inom gastroenterologin under en treårsperiod, och
innehåller mer interaktivitet än tidigare och
många sessioner är fallbaserade.
Vad anser då Magnus utgjorde vetenskapliga höjdpunkter i årets program?
– Det handlade mycket om IBD – stora
studier presenterades, och det kommer flera
nya läkemedel. Det handlade också om ”personalized medicine” – dvs. att vi med hjälp
av imaging och avancerade blodprover kan
skräddarsy behandlingen för den enskilde
patienten. Den utvecklingen är redan här,
och det kommer att hända mycket inom det
området under de närmaste åren.
Efterträdare utsedd

Båda dessa områden var i fokus under
öppningssessionen i form av ”State-of-the
art”-föreläsningar. Magnus förklarar också
att de abstrakt som presenteras där, är de som
har fått den allra högsta rankningen bland
alla inskickade abstrakt (och inte tidigare har
publicerats vid någon annan kongress).
– Vi attraherar fler amerikaner – deltagarantalet från USA är det som ökar mest av
alla, och det är ett kvitto på att vi har lyckats
väldigt bra, konstaterar han.
Nästa års kongress är den sista för Magnus
i rollen som ordförande för den vetenskapliga kommittén. Han berättar också att hans
efterträdare redan är utsedd.
– Det blir professor Herbert Tilg från Österrike som tar över fr.o.m. 2018. Han börjar
det arbetet i mars nästa år – eftersom, som
vi redan har konstaterat, det tar ett och ett
halvt år att planera för en kongress som UEG
Week, avslutar Magnus.

Vetenskapliga höjdpunkter i Wien

Vi ber Magnus sammanfatta några intryck

Per Lundblad
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Nya aspekter på Crohns sjukdom
Yaroslava Zhulina, överläkare på kliniken
för medicin och geriatrik i Karlskoga, försvarade framgångsrikt sin avhandling
”Crohns sjukdom, aspekter av epidemiologi, kliniskt förlopp och fekalt kalprotektin”
den 2 juni 2016. Hennes huvudhandledare var docent Jonas Halfvarson och bihandledare professor Curt Tysk, båda Örebro. Fakultetsopponent var docent Hans
Strid, Borås.

C

rohns sjukdom är en inflammatorisk
tarmsjukdom som drabbar patienter
relativt tidigt i livet. Sjukdomen går
ofta i skov, orsakar stora besvär och påtaglig
nedsatt livskvalitet. Crohns sjukdom finns i
alla delar av världen, men en markant ökning
av sjukdomen ses framför allt i västerlandet.
De framsteg som har gjorts inom IBD-forskningen tyder på att nyckelrollen i patogenesen spelas av ett disbalanserat immunförsvar
som angriper bakteriefloran på tarmens
insida. Arvsanlag och livsstil bidrar till
denna process på ett ogynnsamt sätt. De
senaste 50 åren har epidemiologiska studier
runt om i världen bidragit till kännedom
om naturalförlopp och sjukdomspatogenes.
Dock saknas kunskap om sjukdomsorsaker,
botande behandling och effektiv prevention.
I den första delstudien1 undersöktes
incidens, prevalens och sjukdomsfenotyp
vid diagnos hos patienter i Örebros upptagningsområde. Här har funnits en välorganiserad kolitmottagning sedan 1974 och
ett flertal epidemiologiska studier gjorda på
patienter med inflammatorisk tarmsjukdom
har publicerats. 2, 3
Vi fann ökad incidens och prevalens av
Crohns sjukdom under tiden 1963-2010
(Figur 1). Andelen patienter med icke-strikturerande, icke-penetrerande sjukdom vid
diagnos har ökat, vilket tyder på att patienter
med Crohns sjukdom diagnostiseras tidigare idag än förr. Alternativt att fenotypen
av Crohns sjukdom förändras med tiden. I
den andra delstudien4 undersöktes sjukdomens naturalförlopp, sjukdomsutveckling,
användandet av medicinska terapier och
kirurgibehov hos patienter i Örebros upptagningsområde över tid.
Vi fann minskad utveckling av komplicerad sjukdomsfenotyp, ökad användning
av immunmodulerande läkemedel och en
minskad frekvens av kirurgiska ingrepp 5
gastrokuriren 5 · 2016

Figur 1. Åldersstandardiserad incidens (A), punkt prevalens (B), sjukdomsutbredning vid diagnos (C)
och sjukdomsbeteende vid diagnos (D) av Crohns sjukdom i Örebros upptagningsområde uppdelat
i femårsintervaller.
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år efter diagnos (Figur 2). Minskningen av
kirurgiska ingrepp verkade förklaras i huvudsak av minskad tidig kirurgi (inom tre månader från diagnos), som troligen återspeglar en
ökad andel av patienter med icke-strikturerande, icke-penetrerande sjukdom. Vår slutsats blev att det är flera faktorer som bidrar
till minskad kirurgi och minskat lidande, så
som tidigare insatt medicinering och även
ökad andel av patienter med icke-komplicerad sjukdomsfenotyp.
Förbättrad behandling

Behovet av förbättrad behandling har ökat
då allt fler patienter idag upptäcks i ett tidigt
skede där medicinsk behandling kan ha effekt
och operation undvikas. Samtidigt ställer allt
intensivare medicinsk behandling ökade krav
på att kontrollera aktuella besvär och graden
av inflammation över tid. En inflammationsmarkör som vunnit ökat intresse på senare
tid är kalprotektin, som mäts i avföringsprov. Kalprotektin är ett cytosolisk protein
i neutrofiler och makrofager, som utsöndras
när cellerna aktiveras eller går sönder. Fekalt
kalprotektin är förhöjt hos friska förstagradssläktingar till patienter med inflammatorisk
tarmsjukdom. Det är dock okänt varför.
I det tredje delarbetet5 undersökte vi
ovanstående fråga. Detta gjorde vi genom
att använda klassisk tvillingdesign, dvs. jämförde förekomsten av förhöjt fekalt kalprotektin hos enäggs- och tvåäggstvillingar med
inflammatorisk tarmsjukdom i de par där
den ena tvillingen är frisk och den andra är
sjuk. Enäggstvillingar har identisk arvsmassa
och har i de flesta fall haft en gemensam
uppväxtmiljö. Tvåäggstvillingar delar däremot endast 50 % av sina gener och är således
inte mer lika än syskon i allmänhet. De har
likväl oftast växt upp i samma miljö. Om
en förhöjning av fekalt kalprotektin skulle
betingas av genetik enbart då skulle vi se en
markant skillnad mellan enäggs- och tvåäggstvillingspar. Med andra ord, fekalt kalprotektin skulle vara förhöjt uppemot 100 %
hos enäggstvillingspar, och uppemot 50 %
hos tvåäggstvillingspar.
Vi fann tecken till subklinisk inflammation hos friska tvillingssyskon i form av ökad
aktivitet av nukleär faktor kappa B (NFkB),
myeloperoxidas (MPO), och fekalt kalprotektin (FC) hos både enäggs- och tvåäggstvillingspar med inflammatorisk tarmsjukdom
(Figur 3). Detta stödjer hypotesen att subklinisk inflammation hos friska släktingar
till patienter med inflammatorisk tarmsjukdom inte orsakas av genetik enbart, utan
också till stor del av icke genetiska faktorer.
Faktorer som troligen är verksamma tidigt
36

Figur 2. Kaplan-Meier analys av progress i sjukdomsbeteende från okomplicerat (icke-strikturerande,
icke-penetrerande) sjukdom till komplicerad (strikturerande eller penetrerande) sjukdom hos alla
patienter med Crohns sjukdom (A), hos enbart patienter med icke-komplicerad sjukdom vid diagnos
(B). Användandet av Crohns kirurgi (C) och behov av immunmodulerare (D) hos incidenta patienter med Crohns sjukdom i Örebros upptagningsområde diagnostiserade 1963-1975, 1976-1990 och
1991-2005.

Figur 3. NFkB och MPO aktivitet i biopsier från högen colon och fekalt kalprotektin nivåer i avföringsprover, OR med motsvarande 95% CI från logistisk regression anpassad till små grupper.

i livet innan tvillingpar splittras. Om fekalt
kalprotektin är stegrad hos individer med
sjukdomspredisposition, så kan det också
stiga en tid innan sjukdomen bryter ut eller
skovet närmar sig hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom.
I det fjärde delarbetet6 studerades när
fekalt kalprotektin börjar stiga i förhållande

till skovet och hur mycket. För att studera
frågan i så nära vardaglig klinik som möjligt, inkluderades vuxna icke kolektomerade
öppenvårdspatienter med känd inflammatorisk tarmsjukdom och utan kända systemiska inflammatoriska sjukdomar. Genom
att i följd mäta fekalt kalprotektin var tredje
månad, kvantifierades den relativa risken för
gastrokuriren 5 · 2016
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skov av inflammatorisk tarmsjukdom associerad med förhöjning av fekalt kalprotektin.
Vi fann att ett fördubblat värde var kopplat till en fördubblad risk (HR 2.01, 95 %
CI 1.53–2.65) för nytt skov av sjukdomen
inom den kommande tremånadersperioden.
Risken var inte konstant över tid. Den avtog
med 20 % per varje tremånadersperiod sedan
provet erhölls (HR 0.80, 95 % CI 0.75-0.86).
Dessa resultat stärker kalprotektinets roll
som verktyg vid regelbunden övervakning
av sjukdomsaktivitet vid inflammatorisk
tarmsjukdom.

5.

disease: a population-based study of the natural history of Crohn’s disease in Orebro, Sweden
1963-2005. Scand J Gastroenterol 2016;51(3):30413.
Zhulina Y, Hahn-Stromberg V, Shamikh A, Peterson CG, Gustavsson A, Nyhlin N, Wickbom A,
Bohr J, Bodin L, Tysk C, Carlson M, Halfvarson J. Subclinical inflammation with increased
neutrophil activity in healthy twin siblings reflect

6.

environmental influence in the pathogenesis of
inflammatory bowel disease. Inflamm Bowel Dis
2013;19(8):1725-31.
Zhulina Y, Cao Y, Amcoff K, Carlson M, Tysk
C, Halfvarson J. The prognostic significance
of faecal calprotectin in patients with inactive
inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol
Ther 2016;44(5):495-504.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har vi kunnat studera
epidemiologiska data och naturalförlopp av
Crohns sjukdom i Örebros upptagningsområde under en observationstid på 48 år. Andel
patienter med icke-komplicerad sjukdom vid
diagnos har ökat, vilket tyder på tidig diagnos eller förändrad fenotyp. Andel patienter
som utvecklar komplicerad sjukdom minskar. Användandet av immunmodulerare har
ökat och införandet av nya behandlingsalternativ kan inte ensamt förklara minskningen
av kirurgi. Andra faktorer, som ökad andel
av patienter med icke-komplicerad sjukdom
spelar också roll.
Utifrån förekomsten av fekalt kalprotektin hos tvillingar kan man dra slutsatsen
att hittills okända miljöfaktorer bidrar till
ökade fekalt kalprotektin nivåer och subklinisk inflammation hos friska släktingar till
patienter med inflammatorisk tarmsjukdom.
Vi kan använda fekalt kalprotektin för att
förutspå risken för ett nytt skov. Mer övervakning kommer att ställa nya krav på både
sjukvårdens och patientens delaktighet.
Avhandlingen finns tillgänglig i sin helhet
på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:
oru:diva-49436.
Yaroslava Zhulina
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Endoskopifrågan
Svar till bildfrågan nr 4:

Bild 1. Välvaskulariserad submukosal tumör och sludge i gallblåsan.
Bild 2. Ektopisk pankreas
Svar till bildfrågan nr 5: Svår NSAID kolit.
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Välkommen till Post Congress UEGW
- Ett regionalt möte som samlar kollegor för att ta del av de senaste nyheterna
som presenterades under UEGW i Wien den 15-19 oktober.
Mötet riktar sig till läkare och sköterskor intresserade av gastroenterologi och
en uppdatering från kongressen UEGW

Mötet är kostnadsfritt, anmäl dig på svenskgastroenterologi.se

Program

Göteborg oktober 2016

Vi hälsar er hjärtligt välkommen till UEGW Post Congress möte i Stockholm den
19 januari 2017.
Datum:
19 januari 2017
Stad:
Hilton Slussen, Stockholm
Föreläsare: Ann-Sofie Backman
Perjohan Lindfors

Program
(med möjlighet till diskussion efter varje föreläsning):
17.30-18.00:
Samling med kaffe och smörgås
18.00-18.45:
Föreläsning 1
18.45-19.15:
Kaffe och kaka
19.15-20.00:
Föreläsning 2
20.00-21.30 ca: Mingelbuffé med öl, vin eller vatten
Mötet arrangeras i enlighet med LIFs regelverk avseende:

Programinnehåll, Inga sociala aktiviteter, Kostnad för måltider, Föreläsararvoden, Utställare kan ej påverka det vetenskapliga programmet.

Med förhoppning om trevlig kväll!
Anmäl dig direkt via länken på svenskgastroenterologi.se: www.svenskgastroenterologi.se/kurser-kongresser
Vid frågor kontakta Helen Semmelhofer, E-mail: helen@mediahuset.se, Telefon: 031-707 19 30, 0730-755 744

Arrangör: Mediahuset i Göteborg AB
Utställare:
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SVERIGES YNGRE GASTROENTEROLOGER
SYGs STYRELSE 2016

Bäste SYG-medlem
Hösten har startat med full fart för det
flesta kliniker och även för SYG har hösten
varit intensiv.

I

oktober hade SYG det första fysiska styrelsemötet för året där vi gick igenom ett
antal punkter för det kommande året.
Kärnfrågan för oss ST-läkare är att få utbildning och bekräftelse på kunskap under vår
utbildningsperiod. Ett sätt att få utbildning
inom olika områden är förstås kurser och vi
vet att det finns få kurser från Socialstyrelsen med gastroenterologisk vinkel och de
SK-kurser som finns är svåra att få. Därför
har SGF och utbildningsutskottet jobbat
med att arrangera kurser via Gastroskolan
och vi har också fått sponsring av kurserna
via industrin och det har blivit många bra
kurser med relevanta program för oss ST-läkare. Tyvärr har flera kurser under hösten
blivit inställda på grund av för få sökande
och sena avbokningar. Detta är därför en
fråga vi kommer jobba med och vi ska fortsätta att initiera och arrangera kurser som vi
ST-läkare inom gastroenterologi har nytta
av. Har ni idéer, tips och förslag till kurser
eller förbättringar, maila gärna oss på info@
syg.se. Just nu är hemsidan uppdaterad för
kurser som kommer ges i höst. Gå in på
www.svenskgastroenterologi.se och sök de
kurser som finns.
För att få bekräftelse på den kunskap som
vi förhoppningsvis tar till oss via våra kliniska placeringar och kurser har ESBGH
(European Section and Board of Gastroen-

terology and Hepathology) en examen som
vi kan göra. Denna har gjorts av en svensk
hittills, Aiva Båve, och hon skrev om detta
i förra gastrokuriren. Anmäl er till nästa års
examination, 27 april 2017! Anmälningsdatum är mellan 29 december 2016 till 26
januari 2017. För mer detaljer kan ni gå in
på hemsidan www.eubogh.org/exam/.
I detta nummer av Gastrokuriren har Valeria Castro skrivit om Young GI-meeting på
UEGW i Wien där nätvärkandet mellan
unga gastroenterologer tas upp. Axel Josefsson har intervjuat Sean Bennet som fick pris
på UEGW för bästa abstrakt, grattis Sean.
Dessutom har Georgos Tsapournas skrivit
om FIKA-studien, läs för att få veta mer om
detta. Och så har vi också en nyhet i SYG
delen på Gastrokuriren. Arvin Lashgarara
presenterar ett fall som ni kan få klura på.
Önskar er en härlig vinter och ett gott
avslut på 2016!

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

	
  

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

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

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

Ghazaleh Mohammadian

Ordförande i SYG

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

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

Arvin Lashgarara
(suppleant)
ST-Läkare
Sektionen för gastroenterologi
Medicinkliniken
Hallands Sjukhus
Halmstad
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UEG Week 2016 i Wien tillsammans
med Young GI Network
UEGW hölls i år i Wien, där mer än 13 000
personer medverkade, vilket gör UEGW
till Europas största årliga gastro- event!

U

EG, vars organisation består av fyrtioåtta olika nationella gastroföreningar, vilket i sin tur innebär
fyrtiotre olika länder runtom i Europa och
Medelhavet, anordnar varje höst denna vecka
med bl.a. föreläsningar i toppklass samt postgraduate kurser.
UEG har nu valt att satsa mycket på de
yngre deltagarna och har därför skapat en
grupp (YTG) med yngre läkare och biomedicinare som bl.a. har särskilt ansvar
över frågor som tillhör oss. Medlemmarna i
“Young Talent Group” (YTG), ansvarar över
”Young GI Network” och är även delaktiga
inom alla UEGs kommittéer.
Under UEGW anordnar YTG bland
annat ”Young GI Lounge” ett designerat
område där man som yngre kollega kan
träffa likasinnade, delta i ”Mentoring Programmes”, gå postervandringar tillsammans
och få den senaste informationen om UEG
och YTG- aktiviteter. Under UEGW håller
YTG i festen ”Let’s Meet” som även i år var
väldigt uppskattad.
YTG

YTG hade under UEGW styrelsemöte, där
vi bland annat diskuterade hur man ska locka
fler yngre kollegor till att delta på UEGW
samt de kurser som Education Committee
anordnar, och till att fler ska använda sig av
E-Learning, som finns på hemsidan. Många
intressanta förslag lades fram.
Ett annat centralt bekymmer som YTG
har uppmärksammat, är att alldeles för få
länder har en motsvarighet till SYG, alltså
en yngre gastroförening med representation i
den stora nationella gastroföreningen. Detta
betyder i praktiken att ST- läkare har mycket
mindre inflytande gällande sin utbildning i
många länder.
En grupp inom YTG har nu utsetts för
att göra en inventering om hur det faktiskt
ser ut i de fyrtiotre olika UEG- länderna,
samt till att bistå med med start av yngre
gastroföreningar, i de länder som fortfarande
42

saknar dem. Intresset var stort i den svenska
modellen för SGF och SYG, något vi ska vara
stolta över! Ett väldigt roligt arbete!
Vi har även haft samtal med The European Board of Gastroenterology & Hepatology (EBGH) om hur vi skall kunna
göra utbildningen till gastroenterolog mer
homogen inom UEG länder. Den europeiska
gastro-examen finns redan att ansöka, och
man kan även tidigt under sin ST- tjänst följa
det gemensamma gastro- curriculum i ”The
Blue Book” med tillhörande loggbok, för
att säkra en gastroenterologiutbildning som

är högt värderad inom EU- länderna. Mer
information om detta finner ni på EBGHhemsidan!
Med det sagt hoppas jag att kunna träffa
fler yngre kollegor nästa år under UEGW i
Barcelona. Boka in den 28 oktober-1 november 2017 redan nu!
Valeria Castro

ST- läkare, Göteborg
Medlem i YTG och
Education Committee inom UEG
(www.ebghe.eu, www.ueg.eu)
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Sean Bennet - en intervju
Ett starkt och givande UEGW 2016 är nu
över. Förutom hög vetenskaplig kvalitet
bjöd även mötet på andra intressanta
höjdpunkter såsom att en stor del av alla
sessioner lades ut på nätet nästan omedelbart för att se eventuella spännande
föreläsningar man missat (de finns tillgängliga fortfarande och för en tid framöver), en bra app till sin smartphone med
röstningfunktion för frågor under sessioner och möjlighet till att ställa frågor till
föreläsarna utan att behöva gå fram till
mikrofonen för att ställa sin fråga. Dessutom var det också en av våra kollegor på
Sahlgrenska sjukhuset som vann ett av
fyra pris för bästa abstract på hela kongressen.

S

ean Bennet är biokemist i botten och
kommer ursprungligen från Storbritannien men har bott i Sverige i 7 år
och har tagit en magisterexamen i ekologisk
Toxicology i 2012 och har sedan 2013 arbetat
med sin avhandling på Göteborgs universitet. På gastroenterologiska avdelningen har
Sean och forskargruppen han ingår i studerat bland annat mikrobiota och FODMAPs
vid IBS som var temat för det prisvinnande
abstraktet.
Hur känns det att ha vunnit pris för bästa
abstract på UEGW?

Det var ganska överraskande eftersom jag
inte hade några förväntningar när jag skickade in mina abstrakt. Erfarenheterna har
verkligen varit roliga, minnesvärda, och jag
känner mig stolt över att vara en del av gruppen som denna forskning började i. Jag tror
att detta kan ses som ett bevis på mycket bra
undervisning och stöd av mina handledare,
Lena Öhman och Magnus Simrén och jag
hoppas att jag kan fortsätta hålla samma
höga standard resten av min karriär.
Hur kändes det att presentera abstraktet
och frågorna du fick om det?

Det var en upplevelse! Jag var ganska nervös
innan och fann det svårt att fokusera på presentationerna tidigare i sessionen, förutom
de sammanfattande diabilderna av talare före
mig då jag visste att min tid var nära. Dock
när jag stod bakom podiet kände jag mig
lugn och när jag väl började ge presentationen som jag hade tränat på hundra gånger
blev det bekvämt. Jag fick en kort stunds
gastrokuriren 5 · 2016

panik dock när jag märkte att timern visade
sex minuter och jag var bara på min tredje
diabild. Jag insåg snabbt dock att klockan
räknat ned och inte upp som stoppuret gjort
när jag tränade och jag kunde andas ut.
Har du några tips för andra som skall presentera sin forskning som ett föredrag på
stor konferens?

Träna tills du är uttråkad av din presentation
eftersom detta är en indikation på att du kan
bilderna. Ge presentationen till små grupper
av människor som du känner dig bekväm
med. Från dessa övningskörningar kommer
bra kritik och de potentiellt utmanande
tidskrävande frågor som är mindre benägna
att kommer från en stor publik. Försök att
inte fixera på hur många människor som
kommer att vara där, bara andas lugnt och
låtsas att det är en annan av dina övnings
presentationer.
Kan du i några meningar beskriva innehållet i ditt abstrakt?

Vår forskning visar att patienter med IBS
som hade en stor minskning av deras symtoms svårighetsgrad efter att ha följt en
låg FODMAP diet (”responders”) hade
olika fekala bakteriella profiler före interventionen jämfört med dem vars symtom
inte förbättrades (”icke-responders”). Således kan vi matematiskt förutsäga om en
patient kommer att svara eller inte på en låg
FODMAP diet vid IBS symptom. Icke-responders till en låg FODMAP kost var mer
”dysbiotic” d.v.s. hade en bakterieprofil som
var mer olik en ”frisk komposition” (enligt
definitionen av ett fekalt mikrobiota test för
dysbios) än responders. Men responders och
icke-responders till en traditionell IBS kost
hade liknande bakteriella profiler och nivån
på dysbios före interventionen. Slutligen,
när en patient följer en traditionell IBS kost
förbättras en patients dysbios, men en låg
FODMAP kost förvärrar en patients dysbios
oavsett om symtomen de uppvisar förbättras
eller inte.
Vad är din framtida forskningsplan inom
detta fält och hur ska du spendera prispengarna?

Jag skulle vilja bekräfta denna studie genom
att utföra en blindad analys av avföringsprover från patienter innan de följer olika inter-

ventionsterapier, inklusive en traditionell
IBS och låg FODMAP kost. Det skulle vara
trevligt att kunna lämna ett kuvert med våra
hypoteser till någon och sedan se om våra
förutsägelser stämmer överens med vad som
faktiskt blev resultatet. Tyvärr dock denna
studie kommer att ta tid och kommer inte
att ske under min tid som doktorand student
så prispengar kommer att gå till att titta på
värdmikrobiella interaktioner på genetisk
nivå hos IBS-patienter.
Vad har du för planer för forskningen på
längre sikt?

Jag vill fortsätta på en post doc inom IBS
forskning men jag tänker fortfarande fundera i vilket område jag vill fokusera på och
var i världen detta kommer att ske. Möjligen
fokusera djupare på länken mellan mikrobiota och IBS.
Vad har du för bakgrund (utbildning och
anknytning till Göteborg)?

Efter att ha avslutat min kandidatexamen
2009 i biokemi vid University of Kent i
Canterbury, Storbritannien, ville jag utforska
världen och flyttade till Göteborg där jag
avslutade en magisterexamen i ekologisk
Toxicology i 2012. Eftersom min pappa
föddes i Göteborg har jag lite familj här
samt några vänner från när jag var på besök
som barn. Allt har gjort övergången enklare. Sedan dess har jag helt etablerat mig här
och har arbetat med min doktorsavhandling
sedan 2013.
Har du några tips för de som vill vinna priset i framtiden?

Uthållighet. Det är inte alltid så att du
kommer att få ett pris, men det är ok eftersom det inte bör vara ditt mål. I stället bör
det vara att arbeta till din bästa förmåga och
att hjälpa den grupp som du är en del av.
Genom att göra detta kommer du inte
bara förbättra och göra bättre vetenskap
som kommer att hjälpa dig på lång sikt och
karriärmässigt men det kommer naturligtvis
att göra det mer sannolikt för dig att få ett
pris någon gång i framtiden.

Axel Josefsson
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Klinisk nytta av faekal immunokemisk kvantitativ analys (FIKA I)
En studie pågår som undersöker klinisk
nytta av en ny metod för att detektera
ockult blod bland patienter som remitterats för koloskopi på grund av symptom
och presenteras här av Georgios Tsapournas, Örebro.

V

id diagnos av kolerektal cancer är
cirka 80 procent aktuella för kurativ
behandling. ”Alarmsymtom” såsom
järnbristanemi, palpabel bukresistens eller
rektaltumör, färsk blödning från tarmen och
förändrade avföringsvanor används för att
bättre identifiera de patienter som behöver
remitteras snabbt för utredning (1). Dessvärre har det varit svårt att utforma exakta
riktlinjer med både hög sensitivitet och specificitet för remittering av misstänkt cancer.
Det finns få möjligheter i dagsläget att avstå
från endoskopisk undersökning, även hos
patienter med vaga symtom.
Riktlinjer för SVF

Riktlinjer för standardiserat vårdförlopp
(SVF) av kolorektal cancer introducerades i
december 2015-av regionala cancercentrum
i samverkan. Samtliga steg i processen är
beräknade utifrån vad som är värdeskapande
tid ur patientens perspektiv.
Utredningsförloppet innebär att en koloskopiundersökning ska genomföras inom tio
kalendardagar sedan remissen ankommit till
endoskopienheten, om patienten uppfyller
vissa kriterier. Detta innebär en betydligt
ökad arbetsbelastning på endoskopienheterna som måste bedöma inkommande
remisser på ett adekvat sätt och prioritera
de undersökningar som utförs inom ramen
för SVF.
Tidigare försök att använda guaiac-baserade tester för att påvisa fekalt hemoglobin
vid utredning av kolorektal cancer var inte
framgångsrikt på grund av alltför låg sensitivitet (2). Immunokemiska tester (FIT)
detekterar humant globin och är därför mer
specifika för ockult nedre GI blödning än
den gamla guaiac baserade metoden (2). Det
finns idag en stor variation av olika FIT och
så mycket som 108 olika FITs har registrerats
hos amerikanska Food and Drug Administration (FDA).
44

Den första generationen av immunokemiska
tester var kvalitativa med ett förbestämt cutoff värde. Nyligen har dock möjligheterna till
kvantitativ bestämning av koncentrationen
av hemoglobin i faeces tillkommit. De allra
flesta studier avser dock screeningpopulation
och inte patienter som söker inom primäreller sjukhusvården för utredning av gastrointestinala besvär.
Sedan 2014 pågår därför FIKA-studien
i syfte att utvärdera nyttan av kvantitativ bestämning av ockult blod i feces med
immunokemisk metod ur ett kliniskt perspektiv. Studien vänder sig till patienter
som remitteras till koloskopi för utredning
av symtom. Patienterna lämnar information om symtom och skickar in tre fecesprov före undersökning. Proverna analyseras
med QuickReadGo från OrionDiagnostica
och Hb-koncentrationen anges i intervallet
icke-detekterbart till >1000 ng/ml. Endoskopienheterna i Örebro, Eskilstuna, Aleris
Handen och Hötorgets endoskopimottagning, Stockholm deltar i studien. Omkring
400 patienter har inkluderats och analys har
påbörjats.
Det finns bara ett fåtal studier som berör
kvantitativa FIT bland symtomatiska patienter och de inkluderade bara ett litet antal fall
med kolorektal cancer. Studierna har dock
visat hög sensitivitet och ett högt negativt
prediktivt värde för kolorektal cancer (3,4).
Därför är det sannolikt att FIT skulle kunna

användas i framtiden som en ”rule out test”
för kolorektal cancer, dvs att man i framtiden möjligen kan avstå från koloskopi hos
patienter med mycket låga koncentrationer
av fekalt hemoglobin.
De patientgrupper som kommer att inkluderas i FIKA-studien är inte väl kartlagda vad
gäller feces- hemoglobin över huvud taget
och att nu kunna göra det med en exakt,
kvantitativ metod gör studien viktig ur klinisk synvinkel. Förhoppningsvis kommer
studien att bidra till en optimerad användning av koloskopiresursen, vilket kommer
alla patienter till godo.
Georgios Tsapournas
Referenser
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EUROPEAN SECTION AND BOARD OF GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY
KNOWLEDGE EXAMINATION

Applications open: December 29th 2016
Last applications: January 26th 2017
Examination date: April 27th 2017

http://www.eubogh.org
http://www.ebghe.eu
You can also scan the
QR code below.
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Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige

FSGSs STYRELSE 2016

Bästa medlemmar
Efter en fantastisk höst går vi nu mot en
vinter, det har börjat bita i kinderna när
man promenerar till jobbet på morgonen.
Tiden går fort och snart är det jul.

V

ilket år vi haft med gott samarbete,
många bra utbildningar runt om i
landet. Jag är lite extra glad att vi
har fått igång ett levernätverk och att det
finns ett så stort intresse kring omvårdnaden
för dessa patienter. De sköterskeledda levermottagningarna växer sig allt fler i landet.
Bra jobbat!
Jag vet att vi alla gör ett fantastisk bra arbete
på våra enheter runt om i landet Både när
det handlar om IBD och leversjuka patienter.
Vi i FSGS tar gärna del av hur ni arbetar
och utvecklar era enheter. Kanske kan det
leda till en artikel i Gastrokuriren eller ligga
till grund för en kommande utbildning. Så
maila mig gärna!
När vi nu närmar oss årets slut är det
också dags för oss att fundera på nästa års
utveckling på våra enheter. Kanske skulle
ett stipendium kunna hjälpa till för att
komma i väg på det där studiebesöket man
länge funderat på men saknat möjlighet att
genomföra. Det kanske är så att det saknas

medel för att kunna slutföra den studie man
arbetar med eller är i startgroparna för att
påbörja. Kanske att man aktivt vill kunna
jobba med ett förbättringsarbete på sin enhet
mm. Ja, anledningen till att söka ett av våra
tre stipendier kan vara många. Så håll utkik.
Annonserna finns att hitta på FSGS hemsida, FB samt kommer det att komma mail
om detta till alla er som är medlemmar.
Vi i FSGS ser fram emot 2017 med allt
vad det har att erbjuda för oss sjuksköterskor som arbetar inom gastroenterologi och
hoppas ni känner det samma. Visst har vi ett
fantastiskt jobb!

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

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

Marie Andersson

Ledamot 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

gastrokuriren 5 · 2016

47

Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige

Linköpingsdagen 2016
För sjätte året i rad arrangerade FSGS och
SEGP i samarbete med Tillotts Pharma
AB en utbildningsdag för sjuksköterskor
verksamma inom gastroenterologi. Syftet
med årets utbildningsdag var att förmedla fördjupade kunskaper kring extraintestinala manifestationer vid IBD. Intresset i
år var stort – ett 50-tal sjuksköterskor från
olika delar av Sverige deltog. Stort tack till
Tillotts Pharma AB som gör den här dagen
möjlig!

F

örst ut på dagens program var Henrik
Hjortswang, överläkare på Mag- tarmmedicinska kliniken i Linköping som
föreläste om extraintestinala manifestationer
av IBD som hud, ögon och leder. Henrik
inledde med att göra oss uppmärksamma på
skillnaden mellan extraintestinala komplikationer respektive manifestationer. Extraintestinala komplikationer som är följd av
sjukdom och behandling som t ex anemi,
malabsorption, D-vitaminbrist och extraintestinala manifestationer som engagerar
leder, ögon, hud, mun och som både kan
vara aktivitets-beroende och aktivitets-oberoende. Manifestationer kopplade till
IBD-aktivitet är leder, perifer typ-1-pauciartikulär som artralgia, episklerit, erytema
nodosum, aftös stomatit. Manifestationer
kopplat till oberoende IBD-aktivitet är leder,
perifer typ 2-polyartikulär, som artrit, uveit,
sklerit, PSC. IBD-relaterade artriter räknas
till seronegativ spondylartropati (negativ
serologi för Reuma faktor). Epidemiologiskt
har ca 1/3 av IBD-patienterna extraintestinala
manifestationer. 25 % av de med extraintestinala manifestationer har fler än 1 manifestation. Det är en ökad risk för extraintestinala
manifestationer vid perianal Crohn, vid
kolonengagemang och rökning.
Patofysiologin är oklar, men en hypotes
är att den gastrointestinala inflammationen
triggar inflammation extraintestinalt genom
korsreaktion mellan bakterie-epitop och
epitoper i leder och ögon (Ardizzone S, et
al. Dig. Liver Dis 2008, Vavricka SR et al.
Inflamm Bowel Dis 2015). Det förekommer
även p-ANCA vid flera av tillstånden (PSC,
erythema nodosum, uveit) vilket talar för
bakomliggande autoimmuna mekanismer.
Även genetiska benägenheter spelar roll.
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Samvariation ses inom familjer och hos
tvillingar.
Leder

Vid IBD har 20-30 % ledbesvär. Det är lika
mellan könen. Det är vanligare med ledbesvär vid kolit och perianal sjukdom. Axiala
spondylartropatier har 3-5 % av IBD-patienter. Axiala spondylartropatier är oberoende
IBD aktivitet och föregår inte sällan IBD-diagnos. Den inbegriper klassisk ankyloserande spondylit och icke-radiologisk axial
spondylartropati. Ankyloserande spondylit
(Spondylarthritis ancylopoetica, Bechterews
sjukdom) är en långvarig ledinflammation
som i första hand angriper ryggraden, men
uppträder även i extremiteternas leder. Ankyloserande spondylit förekommer hos både
kvinnor och män, men sjukdomsbilden är
svårare hos män. Orsaken är inte känd, men
HLA-B27-antigen har betydelse så det finns
en ärftlig benägenhet. Det bildas överbryggande förbeningar från kota till kota med
framåtlutande hållning som följd. Vid långvarig sjukdom blir ryggraden stel. Diagnosen
bygger på ryggvärk i minst 3 månader före

40 års ålder och vid ankyloserande spondylit
sakroiliit på röntgen eller MRI eller HLAB27 positiv. Ju fler kriterier desto säkrare
diagnos. Vid icke-radial axial sponylartrit
har man inga synliga förändringar på röntgen, men MR kan påvisa inflammation
innan skelettpåverkan uppkommit. Viktigt
att man vid MR frågar efter inflammation.
Kronisk ryggsmärta och rörelseinskränkning är symtom oavsett om sjukdomen är
radiologiskt eller icke-radiologiskt stadium.
CRP och SR är höga och man kan fråga efter
HLA-B27-antigen i blodet. Reumafaktor
påträffas inte i blodet.
Målen med behandling är att reducera
symtom, förbättra rörlighet och hållning i
ryggen, begränsa komplikationer. Behandling med smärtstillande typ Paracetamol,
NSAID/COX2-hämmare i korta kurer och
antiinflammatoriska läkemedel. Sulfasalazin,
metotrexat och TNF-hämmare typ Stelera.
Perifer spondylartropati är inflammation
i leder i extremiteterna. Det är Artrit typ 1
– Pauciartikulär som är asymmetrisk med
smärtsamma, ömma, svullna leder (t ex en
arm, ett knä). Det är färre än fem leder och
gastrokuriren 5 · 2016
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ofta viktbärande leder typ fotled, knä, höfter.
Det ger ingen leddestruktion. Artrit typ 1 är
ofta relaterad till sjukdomsaktivitet och vanligare vid Crohn. Arthralgi hör hit. Perifer
spondylartropati, artrit typ 2 - Polyartikulär drabbar ofta många små leder, speciellt
MCP-leder. Denna ger ingen leddestruktion.
Den är oberoende sjukdomsaktivitet och kan
föregå IBD diagnos. Inflammationen kan
kvarstå i många år. Det är inte ovanligt i
kombination av ögoninflammation uveit,
men inte med övriga extraintestinala manifestationer. Artrit hör hit. Diagnos ställs
genom klinisk diagnos och genom att utesluta andra orsaker (artros, septisk artrit,
gikt, RA). Blodprover som blodstatus, CRP,
SR, anti-CCP och Reumafaktor. Behandling
i samarbete med reumatolog för att optimera
behandling för både tarm och leder. Behandling med Salazopyrin, NSAID i kort kur,
COX2-hämmare, lokal kortisoninjektion
eller peroral kortisonkur alt immunmodulerande och/eller TNF-hämmare.
Ögon

2-6 % får ögonmanifestation – episklerit,
sklerit och uveit. Detta är associerat med
led-manifestationer. Episklerit är vanligare
vid Crohn, Uveit vid ulcerös kolit. Episklerit är den vanligaste ögonmanifestationen
vid IBD. Sklera är ögonvitan. Episklera är
en genomskinlig hinna/rodnad som täcker
ögonvitan. Rodnaden kan vara över hela
ögonvitan eller i en fläck. Episklerit är
smärtfritt, men ofta irriterande och med
en brännande ömhet. Ger ingen synpåverkan. Episklerit är kopplat till aktiv IBD.
Vanligen räcker behandling för IBD aktivitet. Ögondroppar med steroider vid svårare besvär. Sklerit innebär inflammation
av skleran och kan ge synskada. Sklerit har
utseende som vid episklerit, men vanligen
svår smärta och palpationsömhet. Sklerit kan
uppkomma oberoende av IBD-aktivitet. Vid
misstanke om sklerit akut remiss till ögonklinik. Behandling med systemiska steroider,
immunmodulerande och TNF-hämmare om
steroidrefraktär. Uveit innebär inflammation
av uvean som består av tre delar, choroid, iris
och ciliarkroppen. Man kan ha inflammation i någon av dessa delar. Den främre uveiten ger ett rött öga, vilket ger ögonsmärta,
huvudvärk, ljuskänslighet. Uveit är fyra
gånger vanligare hos kvinnor. 75 % av dessa
har även artrit. Detta oberoende av IBD-aktivitet. Det är viktigt med snabb behandling
av främre uveit för att förhindra synförlust.
Viktigt med akutremiss till ögonläkare.
gastrokuriren 5 · 2016

Behandling med steroider mot inflammation och ögondroppar med mydriatika för
smärtlindring. Steroidsparande underhållsbehandling med azatioprin, metotrexate vid
recidiv. Cyklosporin A eller TNF-hämmare
om steroidrefraktär.
Hud

Erytema nodosum är inflammation i subkutant fett (pannikulit). Det är upphöjda,
ömma, rödvioletta nodulära förändringar
på 1-5 cm i diameter. Vanligtvis bilateralt på
framsidan av underbenen. Klinisk diagnos.
Erytema nodosum drabbar 4 % av IBD-patienter. Associerat med kolit, ögon- och
ledmanifestation, samt pyoderma gangrenosum. Kopplat till IBD aktivitet. Självbegränsande och läker spontant inom 6 veckor
eller vid behandling av IBD-skov. Läker utan
ärr. Behandling av Erytema nodosum är högläge, kompressionsstrumpor och analgetika.
Kortare kur med NSAID/COX-2 hämmare.
Kortikosteroider i svårare fall. Immunmodulerare vid recidiverande. Pyoderma gangrenosum börjar som en ensam rodnad
pustel eller noduli som snabbt sprider sig till
intilliggande hud. Djupt, smärtsamt sår med
steril central nekros och med oregelbundna
lilafärgade kanter. Såren kan vara solitära,
multipla, unilaterala eller bilaterala och kan
breda ut sig på stora ytor. Pyoderma gangrenosum uppkommer ofta på plats för tidigare
trauma, ibland minimala t ex efter blodprov
eller biopsi. Det sitter ofta på benen, i tidigare ärr och vid stomi, men kan drabba all
hud. Läker långsamt och med ärrbildning.
Pyoderma gangrenosum drabbar ca 1 % av
IBD patienter. 50 % av de med Pyoderma
gangrenosum har IBD. Kopplat till ulcerös
kolit och speciellt total kolit och om permanent stomi. Behandling är systemisk och
lokal kortikosteroid och lokal tacrolimus.
Förbättring förväntas efter dagar, men läkning tar veckor-månader. Undvik kirurgisk
debridering eftersom trauma förvärrar.
Mun

Aftös stomatit är runda till ovala, ytliga
smärtsamma fibrinbelagda sår med rodnad
randzon. Typiskt på läppar och kindslemhinna, men även tunga och gom. Svåra att
skilja från idiopatiska munsår eller Herpes
simplex virus typ 1 infektion. Förekommer
både vid ulcerös kolit och Crohns sjukdom.
Aftös stomatit varar 10-14 dagar och läker
utan ärr. Följer underliggande IBD aktivitet
och svarar på sjukdomsspecifik behandling.
Lokal symtomatisk behandling med anti-

septisk munsköljning och xylocain. Pyostomatitis vegetans är svullnad, erytem, pustler,
ytliga erosioner och ulcerationer, fissurer i
munnen. PAD visar abscesser i slemhinnan. Följer underliggande IBD aktivitet
och svarar på sjukdomsspecifik behandling.
Lokal symtomatisk behandling med antiseptisk munsköljning, lokal xylocain, topikala
steroider och orala steroider.
Efter lunch fortsatte Pia Loqvist, forskningssjuksköterska på Hepatologsektionen,
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
att prata om Primär skleroserande kolangit
(PSC). Här nedan följer en sammanfattning
av hennes mycket uppskattade föreläsning.
PSC är en kronisk kolestatisk leversjukdom av oklar genes. PSC karaktäriseras av
inflammation och fibros i de intra- och/eller
extrahepatiska gallgångarna. I de flesta fall
är PSC associerad till inflammatorisk tarmsjukdom, oftast i samband med ulcerös kolit
(70-80 %) och Crohns sjukdom (5-10 %).
Prevalensen är 8-10 per 100 000. PSC är vanligare bland män och de flesta får diagnosen
innan de fyllt 40 år. Orsaken är okänd och
PSC är inte ärftlig. De flesta som får diagnosen är asymtomatiska. Misstanke om diagnos
skall väckas hos patient som har patologiska
leverprover med kolestatiskt mönster. Merparten har samtidigt inflammatorisk tarmsjukdom. Tarmsymtomen är ofta lindriga,
och oftast förekommer en lindrig total kolit.
PSC med IBD har ofta ett lindrigare förlopp.
Lab fynd som ALP är nästan alltid förhöjt
i kombination med lindrig transaminasstegring (ALP, Bilirubin, GT). Symtom som
klåda, trötthet, ikterus, kolangitattacker
med feber och hållsmärta under höger arcus.
Diagnosen ställs med kolangiografi. MRCP
visar typiska förändringar med multipla
fokala förträngningar och kaliberväxlingar
i de intra-och/eller extrahepatiska gallgångarna. Leverbiopsi kan inte ensamt bekräfta
PSC, men däremot leversjukdomens fibros/
cirros grad. Koloskopi bör utföras på alla
patienter som får diagnosen PSC för att
utesluta inflammatorisk tarmsjukdom, då
det vid PSC och samtidig kolit på sikt finns
en ökad risk för kolangiokarcinom. ERCP
används för att utröna om det föreligger konkrement hos patienter med patologiska leverprover och kolangitsymtom. Vid ERCP finns
det en risk för komplikationer som infektioner och kolangitattacker. Komplikationer
kan vara kolestatiska, som klåda, trötthet,
steatorré, brist på fettlösliga vitaminer A,
D, E och K. Dåligt upptag av dessa vitaminer leder till osteoporos. Det kan även vara
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cirrosrelaterade med portal hypertension,
varicer, ascites, leversvikt, mjältförstoring,
spontan bakteriell peritonit, encefalopati
och komplikationer till associerade tillstånd
som IBD-komplikationer med utveckling
av kolorektal cancer och dysplasi, men
det kan även vara sköldkörtelproblematik.
PSC specifika komplikationer är bakteriella
kolangiter, gallblåse- och gallgångsstenar,
dominerande gallvägsstriktur, buksmärta
och kolangiocarcinom.
Det finns ingen effektiv behandling för
PSC. Det man gör är att behandla symtom.
Syftet är att förebygga eller behandla
komplikationer, minska symtom, hämma
sjukdomsprocessen, optimera tiden före
levertransplantation. Ursodeoxycholsyra
(Ursofalk) har en dokumenterad effekt vid
Primär biliär cirros (PBC), men inte vid
PSC. Det finns en del mindre studier som
visar förbättrade levervärden av Ursofalkbehandling vid PSC, men det är oklart om det
påverkar överlevnaden eller hämmar sjukdomsprocessen. Behandling riktas därför
främst mot symtom, d v s mot klåda med
kolestyramin, naltrexon, rifampicin. Kolestyramin ökar dock risken för fettmalabsorption. Patienternas skelett bör undersökas och
osteoporos ska tidigt behandlas på sedvanligt
sätt, även tillförsel av vitamin A, D, E och
K. Vid PSC-specifika komplikationer så som
kolangitsymtom så kan dessa försvinna spontant inom några dagar utan behandling. Vid
kroniska kolangitsymtom kan kontinuerlig
behandling med ciprofloxacin ges (uppnår
en hög koncentration i galla) och eventuell
ERCP med dilatation med stentinläggning
(om dominant striktur).
För patienter med svårartad PSC är
levertransplantation det enda terapeutiska
alternativet. PSC är den vanligaste enskilda
orsaken till levertransplantation i Skandinavien. Resultaten av transplantation är goda
med 5-års överlevnad på 85 % och 10-års
överlevnad på 70 %. Ca 20 % får tillbaka
sjukdomen i transplantatet. Svårigheterna är
att bedöma tidpunkten för transplantation.
Vid cirrosutveckling bör levertransplantation
övervägas tidigt.
Den mest fruktade komplikationen vid
PSC är risken för utveckling av kolangiocarcinom (gallgångscancer). Denna
komplikation förekommer hos 10-15 % av
patienterna. Diagnosen kan misstänkas vid
plötslig klinisk försämring och plötsligt
försämrade leverprover. Kolangiocarcinom
kan vara mycket svår att diagnostisera hos en
patient med känd PSC då denna cancerform
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smyger i gallvägarna och ERCP-utseendet
är likartad med avancerad PSC. Diagnos
ställs genom MR/MRCP och ERCP med
upprepade borstprover av gallgångarna. De
mest använda tumörmarkörerna är Ca-19-9
och CEA, men tyvärr kan även kolangitattacker åstadkomma förhöjda värden. Rejält
förhöjda värden bör dock föranleda att man
aktivt letar efter kolangiocarcinom.
Sjuksköterskemottagningar för patienter
med PSC

Idag är omhändertagandet vid PSC främst
inriktad på de medicinska komplikationerna.
I samband med PSC Surveillance studiens
start, 2012 på Gastrocentrum i Huddinge,
föddes idén om sjuksköterskemottagning för
patienter med PSC. Då det saknas medicinsk
behandling som bromsar sjukdomsförloppet
och minskar risken för cancer och den enda
kurativa behandlingen om levercirros med
komplikationer uppstått är levertransplantation, så kan man förstå att det finns ett
ökat behov av information, rådgivning och
stöd hos denna patientgrupp. Sjuksköterskan
här har en viktig roll att fylla. Det finns inte
många omvårdnadsstudier på PSC, men det
finns ett par som visar att patienter med PSC
har en ökad oro för hur sjukdomen kommer
att progrediera och oro över eventuell förkortad livstid (Cheung, A.C., Patel, H.,
Meza-Cardona, J. et al. Dig Dis Sci, 2016)
och att graden av symtom påverkar HRQoL

och att det är viktigt med upprepad adekvat information för att minska patienternas
stress, depression och oro (Haapamäki J et
al. Liver Int. 2015).
Tack Pia för en fin föreläsning! Det skall
bli spännande att fortsätta följa ditt arbete
med denna patientgrupp. Det är verkligen
högaktuellt, då man på många sjukhus i
landet idag håller på att starta upp sjuksköterskemottagningar för patienter med leversjukdomar.
Sist ut för dagen var Antoni Zawadzki,
kolorektalkirurg på Bäckenbottencentrum,
Skånes universitetssjukhus, Malmö. Ämnet
var anala fistlar. Här följer en sammanfattning.
En analfistel är en falsk gång från anal kanalen till huden vid anus. Fistelgång är oftast
orsakad av en inflammation i kryptokörtlarna i analkanalen. Patienter med Crohns
sjukdom utvecklar oftare analfistlar än normalpopulationen, och fistelbildning hos
dessa patienter beror oftast på ulcerationer
i analslemhinnan. Majoriteten av fistlarna
debuterar som analabscesser. Anala fistlar
indelas i höga och låga fistlar beroende på
fistelgångens förlopp i förhållande till analmuskulaturen. Låga (enkla) fistlar involverar inte sfinktermuskulaturen. Höga fistlar
(svåra) involverar sfinktermuskulaturen och
går trans-, supra- eller extrasfinkteriskt.
Perianala abscesser och fistlar är vanliga
komplikationer vid Crohns sjukdom och
gastrokuriren 5 · 2016
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förekommer någon gång under sjukdomsförloppet hos 30-50 % av patienterna. I upp
till 45 % av fallen förekommer analfistel som
debutsymtom. Perianala abscesser debuterar
ofta akut med mycket symtom och kräver
akut handläggning. Initial behandling är
kirurgiskt dränage med seton/gummiband.
Antibiotika vid feber. Vid proktit är fistelutvecklingen hög.
En IBD-patient med fistel skall alltid
bedömas av kirurg. Fistelsystemet är ofta
utbrett och komplicerat vid Crohns sjukdom och skall därför utredas med endoanalt
ultraljud eller MR för att kartlägga fistelns
förlopp. MR är bra, men det är dyrt och
inte alltid tillgängligt. Endoanalt ultraljud
används allt mer och har den fördelen är
undersökningen kan utföras både på mottagning och vid operation. Klinisk diagnostik
i form av inspektion och rektal palpation
skall utföras. Lokalisation av den externa
öppningen är viktig. Det är oftast svårt att
palpera eller se den interna öppningen. Den
kliniska undersökningen utförs i narkos då
detta är smärtsamt. Patienten ligger antingen
i vänster sidoläge eller i gynställning (litotomiposition). I narkos kan man känna,
klämma, göra prokto- rektoskopi och sondera fistelgången med tunna, mjuka ledare
och spruta vatten/luft. Att sondera fistelgång
skall utföras av kirurg och ingen annan!
Behandling vid låga analfistlar: 1). Dränera
med gummiband/lös seton. Detta ger en bra
dränering och kan i många fall vara den enda
behandlingen som krävs. Vid denna metod
förs gummiband/lös seton genom den yttre
fistelöppningen, genom fisteln, ut genom
den inre fistelöppningen och sedan dras
seton ut ur analöppningen och knyts ihop
med den yttre setondelen. Setonändarna
knyts ihop i en löst slagen seton. Gummi-

band/seton fungerar som dränage för fisteln,
lugnar inflammationen i vävnaden och förhindra återfall av abscessen. Den stora frågan
är hur länge gummiband/seton skall sitta?
Många patienter får ofta ha kvar sina gummiband länge, i månader. 2). Klyva, d v s
den yttre öppningen och den inre öppningen
avlägsnas alt fistelgången klyvs mellan yttre
och inre mynning. 3). Stänga med kollagenplugg. Den kollagena pluggen är framställd
av tunntarm ifrån gris. Patienten ska vara
dränerad med gummiband/lös seton före
plugginläggning. Fisteln spolas och därefter förs pluggen på plats med hjälp av tråd.
Pluggen sutureras och slemhinnan dras med
hjälp av suturerna över öppningen.
Behandling av höga analfistlar: 1). Dränera med gummiband/seton. Kombination
av seton och immunomodulerande behandling alt anti-TNF-behandling är bättre än
vardera för sig. 2). Stänga med kollagen
plugg. Klyvning har här inte plats då detta
kan leda till omfattande muskelskador med
inkontinens som följd. Viktigt att patienten
är optimalt Crohnbehandlad med samtidig
anti-TNF. Viktigt med upprepad uppföljning för att utvärdera effekt av behandling
och om fortsatt behandling. Svåra fistlar
(höga fistlar) kan leda till avlastandestomi/
permanentstomi för att den rektala fisteln
skall kunna opereras. Detta innebär ett tvåstegsförfarande: stomianläggning med fisteloperation och nedläggning av stomin. Vid
bristande behandlingseffekt, med symtom av
fistlar och tarminflammation trots optimal
Crohnbehandling, tas ställning till proktektomi som sista utväg. Tack för en fantastiskt
bra dag! På återseende nästa år!

Namntävling

I

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

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

1 mars 2017
Hälsningar

SEGP & FSGS

Ann Tornberg

för FSGS & SEGP

Dags att söka stipendier
Inför 2017 har FSGS tillsammans med läkemedelsföretagen AbbVie, Ferring och
Tillotts tre olika stipendier att söka.

F

ör att kunna söka stipendierna krävs
det att du är medlem i FSGS. I ansökan vill vi som beviljar stipendierna
ha ett tydligt syfte och mål med vad du/ni

vill göra för stipendiet. Stipendieannonserna
kommer ni att hitta på vår hemsida och på
FB. Ett mail kommer även att skickas ut till
alla medlemmar om stipendierna.
Sista dagen för ansökan är den 20 januari
2017. Välkommen med din ansökan.

www.swenurse.se
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Hej alla medlemmar!
Det närmar sig advent och vi alla förbereder oss för den kommande julen. Sommarblommorna på balkonger och i trädgårdar har bytts ut mot hösten flora, vilket
inte är så dumt det heller.

K

anske kan det då vara skönt att ”kura”
inne en stund och läsa i ”kuriren”,
som denna gång har flera reseberättelser från Svenska gastrodagarna i våras.
Maarit Kokkonen från Uppsala och Anette
Svensson från Värnamo är de som har skrivit
dessa. Vi inte hunnit få någon berättelse från
de som var på ESGENA/UEGW ännu, de
kommer att publiceras i första numret av
Gastrokuriren 2017. Årets nätverksträff för
endoskoperande sköterskor hölls i september
i år. Pia Gallardo, Mia Pengel och Natalja
Dastranj har lämnat en rapport från den och
finns att läsa i detta nummer.
Föreningen vill passa på att framföra ett
stort tack till Olympus Sverige AB, Kungshusen Medicinska AB, Boston Scientific
Nordic, Getinge Sverige AB, Neovitalis ApS,
Fuse, SIS innovation och Tillots Pharma
som varit våra samarbetspartners under det
gångna året.

Medlemsavgiften för nästa år 2017 är densamma som den varit i många år, 200 kronor
att betalas in på bankgirokonto: 5828-8945
senast 31 januari 2017.
Om du vill gå ur föreningen uppskattar
vi om du meddelar Gill Bergh gill.bergh@
vgregion.se eller Åsa Jirvelius asa.jirvelius@
sodersjukhuset.se så vi kan ta bort ditt namn
från medlems- och maillista.
Vi i styrelsen vill tacka alla medlemmar för
året som gått och önska Er alla en riktigt god
Jul och Gott Nytt År.

Våren 2017 i Stockholm och Getinge.
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!
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Reseberättelser från soliga
Gastrodagar 2016 i Visby!
Mitt namn är Anette Svensson och jag
jobbar som undersköterska på Värnamo
Sjukhus. Hos oss är endoskopienheten
integrerad på kirurgmottagningen och
det är endoskoperande sjuksköterska,
kirurg och medicinläkare som utför våra
endoskopier.

V

i utför koloskopier, sigmoideoskopier, gastroskopier samt har nybesök
och återbesök på mottagningen. På
mottagningen jobbar sjuksköterskor, undersköterskor och vårdadministratörer, vi jobbar
i team för att bedriva vår verksamhet. Jag har
jobbat alldeles för länge på samma arbetsplats men det är förmodligen ett kvitto på
att man trivs i verksamheten. Arbetsuppgifterna har också varierat under åren, beroende
på vilka läkare som arbetat hos oss. Dr Bo
Joelsson introducerade PH mätningar och
Esofagus manometri, de görs inte längre
hos oss. När Dr Arild Stubberöd och Dr Kai
Melén var verksamma så gjorde vi mycket
läkemedelsstudier och vi möter fortfarande
patienter som är stolta över att ha varit med
och utvecklat magsårsmediciner. Under Dr
Per-Ola Parks tid så började obesitaskirurgin
ta form hos oss, då med lite andra metoder
än idag. Numera bedrivs vår GBP-verksamhet i Dr Torbjörn Eriksson och Dr Tomas
Kjellins regi.
Nurse practitioner

Detta år satsade kliniken på att få med våra
NP (nurse practitioner) Elisabeth Wilke och
Carina Grundh på Gastrodagarna, då de har
gjort ett arbete med djupintervjuer på våra
GBP patienter under sin utbildning, och det
fanns mången föreläsningar i detta ämne i
år. Jag blev därför extra glad att få tilldelat
resestipendier från SEGP så att jag också fick
chans att åka till Visby. Gastrodagarna är ett
arrangemang som alltid levererar det senaste
i branschen och där man knyter kontaktnät
för resten av året. Det är naturligtvis väldigt
intressant att lyssna på alla föredrag och se
alla nyheter på produktsidan, men givetvis
är de sociala kontakterna minst lika viktiga,
speciellt för oss som jobbar på ett mindre
sjukhus.
Det som var nytt för i år var E-posters
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presentationer, som var ett smart sätt att presentera postrar, där man kunde gå runt och
klicka sig fram på skärmen för att ta del av
informationen. Kul med lite nya idéer. Vid
presentationerna var det ganska mycket folk
och lite svårt att höra de som presenterade,
då det var många parallella presentationer
som var intill varandra. Jag lyssnade bl.a. på
det som framfördes från Screesco-studien,
då vi medverkar i den nationella screeningstudien på vår enhet.
När det var dags för scenpresentationer,
valde jag att lyssna på Robert Lindberg
från gastrokliniken Danderyds sjukhus som
talade om behandlingsstrategier för patienter
med tarmsvikt han tog upp ett patientfall
med korttarmssymptom och dess behandling, ett intressant föredrag.
Intressanta ämnen och duktiga föreläsare

Det vetenskapliga programmet innehöll
många intressanta ämnen och duktiga föreläsare. Det jag minns bäst är nog live-ERCP
med teleguidance , det var spännande att
se och få vara delaktig under hela skopin,
dessutom var Urban Arnelo en otroligt inspirerande ciceron som hade många lösningar
på uppkommande problem . Det är också
bra att få se hur det fungerar i verksamheten
på andra enheter och man får hög igenkän-

ningsfaktor. Detta inslag bevisar att tekniken
verkligen går framåt hela tiden, och det är
kul att få ta del av den.
En annan fängslande föreläsning var den
om Vårdprogrammet för esofagus varicer där
Per Stål, Daniel Klintman, Antti Oksanen
och Per-Ove Stotzer turades om att ge sin
syn på saken, ur respektive synvinkel, detta
blev en väldigt varierande föreläsning som
höll igång ämnet på ett intressant sätt.
Jag valde sedan att gå på de föreläsningar
som handlade om Obesitas och Övervikt då
vi har den patientgruppen på vår mottagning, det talades om övervikt och GI-cancer.
Och om endoskopiska problem efter operationen, vilket är ett intressant perspektiv,
hur kommer denna patientgrupp att åldras,
kommer de att ha specifika symptom? Vilka
operationsmetoder ska vi välja och är detta
framtiden? Eller vad kommer att ersätta detta
stora kirurgiska ingrepp? Är det faecestransplantation? Aspire metoden?? Det finns
många frågor i detta ämne. Här blir SoReg
registret extra spännande att följa över tid.
Livsstilsmottagningar är ett intressant
ämne och där de säkert kommer att ha
en mer framträdande roll i framtiden då
vi märker att detta efterfrågas mycket och
vi numera alltid remitterar GBP-patienter
till livsstilsmottagning innan vi utför ope53

rationerna. Här kommer också mycket ny
teknik med appar för att följa hur viktkurvorna utvecklas och mäta födointaget. Nya
världar öppnas.
Polypuppföljningsprogrammet med nya
riktlinjer och en fantastisk föreläsning av
Esther Lörinc som tog oss till en helt annan
värld sett ur patologens ögon. Det var otroligt spännande.
Föreläsningen Barnsjukdomar hos vuxna
patienter - hur ska man tänka? innehöll
mycket bra information som kanske är självklar men man behöver uppdateras, dessutom
var det kul att föreläsarna var arbetskamrater till vår nya medarbetare som flyttar från
Stockholm för att jobba hos oss, ibland blir
världen väldigt liten.

koloskopiundersökningarna, samt förmodligen börja använda Hemospray. Ja väskan
var fylld med inspiration och nya produkter som ska testas och utvärderas. Dessutom
genomgår vi en organisationsförändring, där
vi bildar region tillsammans med Eksjö och
Jönköping, då är det extra viktigt att hitta
forum till gemensamma aktiviteter och här
är Gastrodagarna ett bra tillfälle.
Tack för detta möte kära gastrovänner och
hoppas vi ses i Göteborg 2017.
Anette Svensson

Undersköterska
Endoskopienheten/Kirurgmottagningen
Värnamo Sjukhus

Nationella möten

Förmånen med att få åka till Gastrodagarna
innefattar också att man kan gå på de nationella möten som ordnas, vi var på Screesco-mötet och kunde utbyta erfarenheter med
de andra centren som deltar. Det är till stor
hjälp att få feedback och diskutera problem
som uppstår samt även få information om
hur det gått med inkludering samt ta del av
presentationer och statistik av vilka typer av
polyper det är vi hittar. Jag ser fram emot
när vi får mer info om hur patienter upplevt
undersökningarna och förberedelserna samt
vilka vanor som eventuellt har ett samband.
Årsmöte hölls för SEGP och FSGS och
den största frågan som hanterades var en
eventuell sammanslagning av dessa föreningar. Det röstades JA för att bilda en
gemensman förening, så det blir spännande
vad det kommer att bli för samarbete och
namn på föreningen, detta kommer vi säkert
att få svar på i Göteborg på 2017 års gastrodagar.
Endoskopi-quiz är ett perfekt avslut på
en perfekt kongress och en tradition som vi
gillar, så spänningsfyllt att få sitta och klura
på frågorna utan att behöva avslöjas offentligt om man hade helt fel.
Vi kan summera att vi tar med oss en positiv upplevelse hem, känslan att få gå efter
riddaren mot S:t Nicolai kyrkoruin och där
möta eldartister och andra medeltida personer som underhöll oss var fascinerande,
Gastro-middagen som bjöd på god mat och
trevlig gotländsk underhållning samt ett fantastiskt tal av programansvarig.
Och när vi är tillbaka på jobbet igen så
kommer vi ha ny energi att ta itu med Scressco-studien. Vi kommer att ha nya fräscha
skyddsrockar som vi hittade på mässan.
Prova de nya endocuffarna till endoskopen på
54
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Nätverksträff för
endoskoperande sjuksköterskor
Catharina Wallenkampf från KS Huddinge
hade med hjälp av Fariba Sandoughichi
och Peter Thelin Scmmidt ordnat årets
nätverksträff. Vi var i år tjugotvå stycken
närvararande från hela Sverige.

V

i hälsades välkomna av Peter T-S
som berättade om Endoskopiverksamheten på KS. Därefter fick vi
av Rein Seensalu höra hur verksamheten är
uppbyggd på den privata endoskopienheten
Stockholm Gastro Center Sophiahemmet.
Vi fick en informativ och intressant föreläsning från Monika Stålnacke från KS
Omvårdnadsakademi.
Susanna Jäghult föreläste om kompetens
och arbetsbeskrivning som är under utarbetande i FSGS (föreningen för sjuksköterskor
inom gastroenterlogi i Sverige).
En uppskattad presentation var av Niklas
Myrin från Olympus av deras koloskop. Han
visar bl.a. det kortare koloskopi som är 130
cm långt. Man får med det bättre kontroll
och skopet svarar bättre på vridning än ett
långt skop då det inte är så långt till spetsen.
Han rekommenderar att utgå från patientens
kroppsbyggnad samt information från remissen, om patienten har kända divertiklar etc.
Vi fick information av Niklas Blomqvist
från Norgine. Han presenterade endocuff
och Movprep. Endocuff placeras på koloskopets spets. Studier har visat att intubationstiden till caekum blir kortare och att spetsen
hålls mer stabil. När man backar ut instrumentet viker den ner slemhinnevecken. På
detta sätt kan fler polyper upptäckas.
Movprep är ett alternativ till Laxabon. Det
är en PEG-lösning liksom Laxabon men man
har tillsatt askorbinsyra för att få en ökad laxerande effekt. Skillnaden och fördelen mot
Laxabon är att man dricker två liter istället
för fyra liter.
Sist på dagen presenterade Johan Sonesson
och Katharina Thuresson från Karlskrona
sjukhus Aspiremetoden för viktminskning
Det är ett reversibelt alternativ till gastric
by pass eller sleeveoperation. En peg läggs
in i magsäcken. Tjugo minuter efter att
man har ätit tömmer man själv ut en del
av det man ätit. Men detta är bara en del av
Aspirebehandlingen. Man får genom en app
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hjälp med kognitiv beteendeterapi, mindfulness mm som gör att man kan förändra sitt
ätbeteende och tankesätt kring mat. Man får
också en mentor som kan var ett bra stöd.
Resultaten är mycket goda. Blekinge är först
ut i landet att erbjuda denna behandling och
kan ta emot patienter från hela landet.
Dagen avslutades med en trevlig middag
på Beirut bistro på Hornsbergs strand.

tarmscancer är en central fråga i Dekkers
forskning, och hennes forskargrupp. De studerar screeningmetoder för tarmcancer, kvalitet och avancerad teknisk utveckling inom
koloskopi. Här ingår även behandling av
polyper, tidiga stadier av tarmcancer, ärftlig
tarmcancer och polypos syndrom.
Prof. Rolf Hultcrantz föreläste om SCREESCO-studien (screening of Swedish colons)
för vilken han är studieledare. Han fick
uppdraget att organisera och genomföra en
nationell studie där två metoder skulle jämföras. Vid screening undersöks en befokning
utan symtom för att tidigt diagnostisera en
sjukdom. Avsikten är att minska lidande
och död. I denna studie är det koloskopiundersökningens effekt på tarmcancer som
undersöks samtidigt med ett nyare och bättre
test (FIT) för blod i avföringen. Det finns
inga studier som har visat vad en undersökning direkt med koloskopi har för effekt och
ingen studie är gjord som jämför vilken av
dessa metoder som är bäst. Denna studie
är först ut.
Träffen avslutades med en allmän diskussion där vi bestämde att vi fr.o.m nästa år
ska ha en föreläsning till minne av Kristoffer Mellander. Kristoffer utbildade sig till
endoskopist med Karlskronagruppen och
gick bort i somras.
Karlskronagruppen firar i år 5-års jubileum
och meningen var att vår eminente kursledare Henrik Forssell skulle närvarat vid vår
träff och presenterat Aspire-metoden men
så blev det inte.
Anders Widmark från Sophiahemmets
högskola informerar om den nya endoskopikursen som precis har startat. Han informerar också om att vi kan lägga till kurser i
forskningsmetodik.
Träffen avslutades med en rundvandring
på KS Endoskopienhet. Tack för intressanta
och givande dagar! Nästa års träff gå av stapeln hos Jimmy och Susan i Växjö.

Dag 2

Nästa dag hade vi en spännande föreläsning av Evelien Dekker professor i Gastrointestinal Oncology från Holland och Jan
Björk från KS om kvatitetsindikatorrer för
koloskopi och polypuppföljning. Tjock-

Pia Gallardo
Mia Pengel
Natalja Dastranj

Stockholm Gastro Center
Sophiahemmet
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Intressant kurs på Gotland
Jag heter Maarit och arbetar på endoskopimottagningen, Akademiska sjukhuset i
Uppsala som undersköterska. Jag har jobbat i 22 år på kirurgmottagningen och endoskopimottagningen de sista fem åren.

J

ag sökte bidraget för att det är intressant
av få ta del av nyheter inom endoskopin
och att få dela erfarenheter med andra
medarbetare från olika mottagningar runt
om i Sverige och att få utbyta tankar och
idéer.
Vi kom fram till Visby redan på tisdagskvällen jag och min kamrat Mona och vi
fick ett jättebra rum på hotell Best Western
Strand. Helt underbart.
På onsdag morgon, efter frukost, promenerade vi efter strandpromenaden och Hälsans stig. Det var härligt vid havet. Sen var
det dags för inregistrering och välkomsttal av
Marie Carlson. Efter en god lunch lyssnade
vi på två olika föreläsningar.
En om esofagus varicer, med fallbeskrivning med mycket bra föreläsare som turas
om att förklara oss genom patientfallet.
Nästa föreläsning handlade om kolorektal
endoskopisk submucosa dissektion, hur man
skalar av olika lager, det var lite nytt för mig.
På välkomstminglet i St Nicolaus ruiner
var det trevligt med gycklargruppen Pax som
hade föreställning med eldar och akrobatik.
Det var trevlig stämning med plockmat och
vin samt mycket prat och skratt.
Vackra Visby

Torsdagen var åter en vacker dag i Visby som
började på Donner med att lyssna på Opiater
vid IBD och IBS. Tänk att opiater kan ge
en sådan smärtproblematik. Smärtan bara
ökar med morfin. Föreläsningen handlade
om avgiftning och nya tankar inom detta
smärtproblem.
Därefter lyssnade vi på i Sal Viklau som
var överfull av lyssnare, vi fick stå i trappen.
Bra föreläsning av Edgar Jaramillo om slemhinneförändringar vid IBD. Hur man skopar
med NBI och Nice kvalificering av polyper
i kolon, hur man lyfter polyper och slyngar
dem. Indigo Carmin gör att polyper syns
bättre, vattnet färgas blått. Man använder
även NBI-ljus.
Vid fyratiden var jag och min kompis
Mona trötta efter så mycket intryck. Vi tog
en vandring runt Visby ringmur, härligt!
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Tyvärr hade vi inte fått plats på gastromiddagen. Vi beställde bord på restaurang
Bolaget på stora Torget och åt en fantastisk
tre rätters middag som var jättegod.
Den sista dagen

Fredagen var vår sista dag. Efter en god frukost lyssnade vi på live ERCP och teleguidance med Urban Arnelo. Han guidade oss
på en ERCP på Visby lasarett.
Det var spännande att se hur Urban guidar
från en annan plats var skickligt. Han stod
och visade hur man styrde duodenalskopet
med sina händer och vilket håll man skulle
vrida skopet. Fascinerande!
E-posterna var bra. Man kunde guida sig

själv. Tyvärr tycker jag att postervandringar
är svåra att lyssna på delvis på grund av min
nedsatta hörsel.
Jag lyssnade också på interventionella
endoskopier från nybörjare till expert. Marie
Carlson avslutade fint med tal och tack.
Vilka givande dagar, mycket att ta med
hem och tänka på. Kaffe och saffranspannkaka på Café Kärlen var gott. Sol och trevligt sällskap före hemresan. Tack Visby och
gastrodagarna. Tack SIS Innovation AB och
Maria Winther för er sponsring av mina
dagar.
Maarit Kokkonen
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