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Nu är det snart dags!

N

u närmar sig årets höjdpunkt för
vår förening – Gastrodagarna – i
år sammanslagna med ”the XXXVII Nordic Meeting of Gastroenterology” i
Västerås 3–5 Maj. Huvudansvarig för mötet,
Stefan Lindgren, har tillsammans med organisationskommittén fått ihop ett riktigt
spännande program och till detta kommer
ytterligare ett 70-tal fria föredrag/posters.
Jag rekommenderar alla att gå in på www.
congrex.com/ngc2006 för detaljinformation
om programmet. Den som sett det kan inte
motstå frestelsen att möta upp i Västerås i
maj!
En nyhet är att vi, förutom den traditionella

produktion :

utgivningsplan

ordföranden har ordet

och uppskattade SILK-kursen i hepatologi,
har en kirurgikurs som denna gång arrangeras i samarbete med EAGE ( the European
Association for Gastroenterology and Endoscopy). I talarlistan finner man mycket
välkända internationella profiler som fördjupar sig i det senaste inom patofysiologi
och behandling vid sjukdomar i både esofagus och det anorektala området, vilket
borgar för en högtidsstund.
Detta är ett exempel på samarbete inom

2006:

Manusstopp

Utgivningsdag

10 maj
7 sep
2 nov

16 juni
12 okt
8 dec

postgraduateutbildning som lämpar sig väldigt bra att utveckla vidare. SGF:s styrelse
ser det som sin uppgift att framöver prova
olika samarbetsformer för att ytterligare
stärka detta fält.
Rolf Hultcrantz belyste i en artikel i förra
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numret av Gastrokuriren uppkomsten och
bildandet av OMGE (världsorganisationen
för gastroenterologi) samt dess regionala
motsvarighet med den omöjliga förkortningen ASNEMGE (”Association des Societes National European et Mediterranean
de Gastroenterologi”). Världsorganisationen
strävar framförallt efter att på olika sätt hjälpa till att stärka gastroenterologin i länder
med mindre väl utvecklade sjukvårdssystem,
bland annat genom ett ambitiöst program
kallat ”Train the trainers”. Det är mycket
uppskattade kurser med inriktning att förfina kunskapen om hur man på ett positivt
och pedagogiskt smart sätt skall överföra
teoretisk och framförallt praktisk kunskap
till yrkesmänniskor.
ASNEMGE har inriktat sig på en annan nisch,
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nämligen den kommande generationen gastroenterologer och även kommande fixstjärnor på den gastroenterologiska himlen. Man

Christer Staël von Holstein
Ordförande i SGF

söker vägar att sammanföra gastroenterologer under 35 år i olika utbildningsaktiviteter
och i skapande av nätverk, bl.a. med hjälp
av kurser i forskningsmetodologi. Här finns
stora möjligheter för medlemmar av SYG
och KIRUB, till spännande europeiska kontakter mot en mycket ringa eller ibland ingen
kostnad. Gå in på www.ASNEMGE.org och
sök vidare! En annan strävan för denna organisation är att fördjupa samarbetet mellan
föreningarna från de deltagande nationerna
från Europa och kring Medelhavet vilket
är lovvärt. Det låter kanske överdrivet att
tro man ska ha någon avgörande betydelse
i detta avseende, men då man i det praktiska
arbetet ser hur representanter från till exempel Serbien, Kroatien och Bosnien-Hercegovina vid möten söker sig till varandra och
återfinner de professionella kontakterna eller
att delegaten från Israel och Egypten söker
vägar för närmare samarbete, stämmer det
verkligen till eftertanke i dessa dagar av internationella kriser och motsättningar.
Är det internationella samarbetet något som

föreningen ska ägna resurser i form av tid
och pengar på? Vi betalar för närvarande
cirka 4500 kr per år till världsorganisationen men kostnaden för medlemskap i ASNEMGE kan inom kort förväntas öka till
betydligt större belopp. Vill vi vara med och
betala det?
Dessa, såväl som alla andra frågor som rör

föreningen, finns det möjlighet att ta upp på
det kommande årsmötet under det Nordiska Gastromötet/Gastrodagarna fredagen
den 5 maj kl. 13.00 på Aros kongresscenter i
Västerås. Det är alltså åter dags för medlemmarna att göra sin röst hörd och jag hoppas
att jag får höra synpunkter från många av er
på årsmötet! Välkomna!!
Christer Staël von Holstein



Från redaktörens bord

Bästa Gastro-vänner!

T

iden rusar fram och mars månad
är redan här, med ljus, begynnande värme och hopp om en
stundande vår. I dagens samhälle betonas ofta vikten av att alltid vara uppdaterad, ett fenomen som dock är tveeggat.
Diagnosen ”addicted to information” lär
stadigt öka i USA. Det dröjer väl inte
länge förrän vi har patienter som söker
för ömmande ”push mail”-tummar vid
landets vårdcentraler. Att i detta snabbt
föränderliga samhälle hinna få ut brådskande information som ansökningstider
för stipendier eller kurser i Gastrokuriren
är ibland svårt. Processen bakom en medlemstidning är betydligt mer långdragen
och komplex än att trycka på ”skicka”
knappen i e-postprogrammet. Som ett
led i samarbetet med Mediahuset arbetar vi inom SGFs styrelse därför med att
förnya föreningens hemsida. Tanken är på
intet sätt att hemsidan skall ersätta Gastrokuriren eftersom vi tror och hoppas att
tidningen fyller en viktig funktion. Däremot hoppas vi att hemsidan skall bli ett
värdefullt komplement till tidningen där
du som medlem har möjlighet att uppdatera dig om det senaste. Vår förhoppning
är att den nya hemsidan skall komma i
drift under innevarande månad.
traditionsenligt också
Gastrodagarna, i år sammanslagna med
”the XXXVII Nordic Meeting of GastroMed våren kommer

enterology” i Västerås 3–5 Maj. På www.
congrex.com/ngc2006 finner du mer information om mötet och där har du även
möjlighet att boka boende och anmäla
dig till mötet. Givetvis kommer vi i att
bevaka mötet och rapportera om det
framöver i Gastrokuriren. Per Lundblad
på Mediahuset är, som du säkert noterat, föreningen behjälplig med reportage
från möten och arrangemang. Per är också
en flitig fotograf. Av utrymmesskäl har
vi hittills dock enbart haft möjlighet att
publicera en minoritet av Pers bilder i
Gastrokuriren. Med den nya hemsidan
planerar vi dock en bildbank där du kan
gå in och ta del av de ögonblickshändelser
som Per fångat med sin kamera. Således
en möjlighet för såväl dig som var där och
vill minnas tillbaka som för dig som var
hemma men som är nyfiken på hur det
var och vilka som var där.
har vi vid upprepade tillfällen belyst fenomenet med icke
läkare som utför endoskopier. Sköterskor
som utför endoskopier förekommer ur
ett internationellt perspektiv i ett flertal
länder och utgör ofta ett steg i kolorektalcancer screeningprogram. Frågan om
sköterskor skall skopera har dock ett flertal aspekter och är på intet sätt ”oladdad”.
Personligen tror jag att det är av yttersta
vikt att de olika delfrågorna kommer
upp på bordet. Annars riskerar vi hamna
Under de senaste åren

Jonas Halfvarson

i en revirstrid – ett fenomen som ingen
vinner på i slutändan. Per-Ove Stotzer,
endoskopiansvarig i SGF har på sidan 10
i detta nummer av Gastrokuriren skrivit
en debattartikel om fenomenet där han
försökt beskriva och analysera de olika
delfrågorna. Skall skopi vara förbehållet
läkare? Vad tycker du? Vi som styrelse vill
veta hur just du tycker och tänker i frågan.
Skicka ett e-post meddelande till mig på
jonas.halfvarson@orebroll.se och framför
din synpunkt. Förhoppningsvis kan vi få
en dialog till stånd i Gastrokuriren!
kom ihåg att hålla ett
öga på vad som händer med hemsidan.
Gå in på www.svls.se och klicka på sektioner i vänster spalten där du under ”G”
finner SGF och vår hemsida.
Sist men inte minst,

Vi ses i Västerås!

Jonas Halfvarson, redaktör

Kallelse årsmötet
Årsmöte i Svensk Gastroenterologisk Förening äger rum i samband med
”the XXXVII Nordic Meeting of Gastroenterology”,  Aros kongresscenter i Västerås
fredagen den 5 maj kl. 13.00–14.00.  Ingen separat föranmälan krävs för årsmötet.
1. Frågan om lagstadgeenlig utlysning av
årsmötet
2. Fastställande av dagordning
3. Val av mötesordförande och sekreterare
4. Val av två justeringsmän
5. Genomgång av föregående årsmötesprotokoll
6. Genomgång av verksamhetsberättelse
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7. Redogörelse av facklig sekreterare
8. Kassörens rapport
9. Revisionsberättelse
10. Beslut om ansvarsfrihet
11. Val av ny styrelse
12. Val av revisorer
13. Val av valberedning
14. Övriga frågor
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Aspekter på behandling av
kronisk hepatit B virus infektion
Per Sangfelt, överläkare
Sektionen för gastroenterologi/hepatologi
Akademiska sjukhuset, Uppsala
Forskningen bedriven i samarbete mellan infektionsklinikerna på Karolinska
Universitetssjukhuset Huddinge och Akademiska sjukhuset, Uppsala
Per Sangfelt

Undertecknad disputerade i maj 2005
vid KI på ”prevention och behandling
av hepatit B virusinfektion”. Här redogör jag för aspekter på behandling av
kronisk hepatit B virusinfektion.

H

epatit B virus (HBV) är höggradigt infektiöst och orsakar
ett brett spektrum av sjukdomsmanifestationer i både den akuta
och kroniska formen. Infektionen är ett
stort globalt hälsoproblem med ca: 400
miljoner kroniska bärare vilka också har
en klar överdödlighet i levercirrhos och
hepatocellulär cancer.
Behandling av kronisk HBV infektion syftar till att i bästa fall eradikera,
vanligen reducera, virusreplikation och
leverinflammation och härigenom minska
risken för utveckling av komplikationer
som levercirrhos och cancer men även
minska smittsamheten.
I en pilotstudie utvärderade vi effekt och

säkerhet av interferon-alfa 2b (5 MU/m2
kroppsyta, tre gånger/vecka i 20 veckor)
till barn med hög-viremisk kronisk hepatit B. Elva barn, sex pojkar och fem flickor,
ålder 4–14 år med genotyp A, B, C och D
inkluderades. Alla barn fick under de två
första veckorna influenzaliknande biverkningar. Ett barn fick avsluta behandlingen
vecka 18 pga. nedstämdhet och trötthet
och hos ett andra barn halverades dosen
vecka 12 pga. neutropeni. Respons med
serokonversion och HBV DNA förlust
i serum (semikvantitativ metod) skedde
hos två barn med ”icke-asiatisk” genotyp
A respektive D. Båda dessa barn hade förhöjda ALAT-nivåer och låga HBV DNA
nivåer före behandlingsstart. Barn med
”asiatiska” genotyper (B och C) uppvisade sjunkande HBV DNA-nivåer under
pågående behandling.



Under senare år har genotyperna tilldragit sig ett ökat intresse avseende inverkan
på naturalförlopp och behandlingsbarhet.
Vid behandling med pegylerat interferon har en relation till behandlingsutfall
noterats på så vis att genotyp A infekterade individer har större chans till ett
svar mätt som e-antigen serokonversion
(genotyp A>B>C>D). Samma tendens
har inte setts vid nukleoside-/tidebehandling. När det gäller naturalförloppet och genotyperna talar senare studier
för att genotyp B kan ha ett mer aggressivt förlopp jämfört med genotyp C med
snabbare progress till levercirrhos och
dess komplikationer. Fortfarande saknas
dock tillräckligt med data för att kunna
rekommendera genotypbestämning i den
kliniska vardagen.
I en andra behandlingsstudie studerade

vi effekt och säkerhet av kombinationsbehandling med lamivudin och famciklovir under 6 månader med eller utan
tillägg av interferon-alfa 2b under de
sista tre månaderna till vuxna med hög-

viremisk kronisk hepatit B. Fyra av 19
patienter (21%) serokonverterade under
det första året efter avslutad terapi. Två
av dessa fyra reponders fick dock relaps
under det andra året efter behandlingens
avslutande. Interferon-alfa 2b ökade alltså
inte behandlingseffekten men orsakade
sedvanliga biverkningar.
Efter att denna kombinationsstudie slut-

fördes (2002) har flera nya kombinationsstudier med PEG-interferon och
lamivudine publicerats men hittills utan
bättre kvarstående behandlingsutfall med
kombinationerna jämfört med PEG-interferon som monoterapi.
Under de senaste åren har vi fått ytterligare en nukleotideanalog, adefovir dipivoxil, att tillgå. Detta preparat har klara
fördelar jämfört med lamivudine på så
vis att risken för resistens är betydligt
lägre. Dessutom är preparatet aktivt mot
lamivudinersistenta virusstammar. Kombinationsstudier med adefovir och PEGinterferon saknas fortfarande. Med nya
potenta antivirala läkemedel och ökande
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kunskap om virusmängdens betydelse för
risken att utveckla komplikationer som
HCC har det under de senaste åren allt
livligare framhållits att starta behandling tidigare än vad vi vant oss vid. De
svenska rekommendationerna (www.mpa.
se, 2004) framhåller att förstahandsvalet
vid behandling är interferon både till epositiva och e-negativa kroniska HBV
infektioner, Sedan dess har PEG-interferon α-2a godkänts för behandling av kronisk hepatit B, vilket kommer att ersätta

vanligt interferon som första linjens
terapi. Med PEG-interferon är behandlingstiden relativt väl definierad (upp till
ett år) och behandlingssvaret tycks vara
stabilt och man kan räkna med ett kvarstående behandlingssvar s.k. ”sustained
response”. Då PEG-interferon inte tolereras rekommenderas istället lamivudine
alternativt adefovir dipivoxil men i övrigt
med samma behandlingsindikationer som
för interferon. Ett problem är att vi inte
kan räkna med en väldefinierad behand-

lingsperiod utan det blir ofta fråga om
behandling på obestämd tid och utan att
vi kan räkna med ”sustained response”.
Med denna långvariga behandling tilltar
risken för resistens och därmed utebliven
behandlingseffekt. Även om nya och än
mer potenta antivirala läkemedel är på väg
in på marknaden står vi här inför ett nytt
dilemma och fortsatta studier av kombinationsterapier för att nedbringa resistens
och om möjligt öka ”sustained response”
är fortfarande högaktuellt. ■

Slow Transit Constipation –
Aspects of Diagnosis and Treatment
Erik Lundin
erik.lundin@surgsci.uu.se
Disputationsdatum: 05.05.24
Huvudhandledare: Urban Karlbom
Bihandledare: Wilhelm Graf
Fakultetsopponent: Anders Dolk
Erik Lundin

O

bstipation är ett symptom som
drabbar mellan två och 20 procent av befolkningen i västvärlden, beroende på definition. Kronisk
funktionell obstipation, refraktär till
medicinsk behandling, är betydligt vanligare hos kvinnor än män och innebär ofta
ett mångårigt lidande. Efter radiologisk
och fysiologisk funktionsutredning kan
patienterna klassificeras i fyra grupper: 1,
kolonmotorikrubbning, s.k. slow transit
constipation (STC); 2, defekationsblock
(outlet obstruction, obstructed defecation);
3, en kombination av de två ovanstående;
4, normaltransit obstipation (ofta del i
irritable bowel syndrome).
Funktionsutredningen innefattar oftast
transittidsmätning, defekografi, anorektal manometri och bäckenbotten-EMG.
Gastrointestinal transittid mäts vanligtvis
med markörröntgen. En alternativ metod
är kolonscintigrafi. Efter intag av Indium111-DTPA görs flera registreringar tills all
aktivitet tömts. Utöver total transittid kan
segmentell kolontransittid bestämmas.
Vanliga orsaker till defekationsblock
är paradoxal puborektalis- och sfinkterkontraktion, vilket kan behandlas med
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biofeedback-träning, och rektocele som
åtgärdas operativt. STC behandlas traditionellt med kolectomi och ileo-rektal
anastomos (IRA), med framgångsrikt resultat i 50 till över 90% av fallen. Bieffekter såsom diarré och avföringsinkontinens
samt komplikationer såsom adheransileus
är dock vanliga.
Med förfinad transitdiagnostik har man
identifierat olika mönster av segmentellt
nedsatt kolontransit. Detta skulle kunna
motivera en segmentell kolonresektion,
vilket teoretiskt borde kunna ge mindre
bieffekter. Det finns enstaka rapporter där
segmentell resektion gjorts, men denna
behandling är fortfarande inte generellt
accepterad.
Delarbete I

Tjugotre patienter med STC och 13 friska
försökspersoner genomgick colonscintigrafi. Transittiden i högerkolon skiljde sig
inte mellan patient- och kontrollgruppen.
Däremot hade patienterna signifikant
längre transittid i vänsterkolon (fig. 1).
Två enskilda patienter hade förlängd passagetid i högerkolon och relativt snabb
passage i vänsterkolon.

Delarbete II

Tjugoåtta patienter med terapiresistent
STC genomgick segmentell kolonresektion efter nivådiagnostik med kolonscintigrafi (26 vänstersidig och 2 högersidig
hemikolectomi). Tre patienter fick tidigt
genomgå ytterligare kirurgi för sin obstipation. Efter i median 50 månader var
23 patienter (80%) nöjda med resultatet.
Tarmtömningsfrekvensen ökade från i
median en till sju avföringar per vecka.
Användandet av tarmreglerande läkemedel minskade signifikant och kontinensfunktionen var oförändrad. Symptom
såsom kraftig krystning, smärtsam tömning och meteorism minskade (tabell 1).
Nedsatt rektal sensibilitet vid preoperativ
manovolumetri korrelerade till ett dåligt
funktionellt resultat.
Delarbete III

Femtio patienter med obstipation och
långsam kolontransit samt 28 friska försökspersoner undersöktes med anorektal
manovolumetri. Analt vilotryck och frekvensen av slow waves (spontanaktivitet i
tarmväggen) var signifikant lägre hos patienterna (tabell 2). Tio patienter hade en
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sensibilitetströskel för rektal fyllnad över
den 95:e percentilen hos kontrollerna.
Rektal compliance (eftergivlighet) var högre hos patienterna.

Fig. 1  Kolonscintigrafi. Läget för geometriskt centrum av markör hos patienter med STC
och friska försökspersoner. NS, not significant. *P<0,05.
** P<0,01. *** P<0,001. Mann-Whitney U test.

Delarbete IV

Total och segmentell (ascendens, transversum, descendens, rekto-sigma) kolontransit bedömdes med markörröntgen
och kolonscintigrafi hos 31 förstoppade
kvinnor och relaterades till normalvärden
för respektive metod. Av 31 patienter hade
27 förlängd total transittid enligt markörröntgen och 26 enligt scintigrafi. Tjugonio patienter hade förlängd segmentell
transit endast i ett eller två (av fyra) kolonsegment enligt markörröntgen. Resultatet
av de två metoderna avseende total och
segmentell kolontransit skiljde sig endast
i kolon descendens.
Diskussion

STC är ett tillstånd med ofullständigt
känd etiologi och patofysiologi. Patienterna utgör sannolikt en heterogen grupp,
men med relativt konstant symptomatologi. I brist på kausal terapi inriktar vi oss
på att behandla symptomen.
I delarbete I kunde vi visa att majoriteten av patienterna hade nedsatt transit
i vänsterkolon och enstaka patienter i
högerkolon.
Arbete II visade att segmentell kolonresektion kan göras med bra resultat hos
majoriteten av patienterna. Symptombördan och användandet av tarmreglerande

medel minskade. Avföringsfrekvensen
normaliserades utan försämrad kontinensfunktion. Buksmärtor var dock vanligt även efter operationen, vilket även är
fallet efter kolectomi.
I delarbete III fann vi flera avvikelser i
analsfinkterfunktionen hos patienter med
förlängd transittid. Med tanke på risken
för avföringsinkontinens som beskrivits
efter kolectomi, kan en segmentell resektion vara att föredra. Nedsatt rektal sensibilitet ger viktig prognostisk information
inför kirurgi.

Tabell 1. Funktionellt resultat av segmentell resektion hos 25 patienter med STC.
Avföringsfrekvens (per vecka) *
Buksmärta
Meteorism
Kraftig krystning
Procent tid med krystning vid tömning*
Smärtsam tömning

Preoperativt
1.0 (0-7)
19
24
19
88.5 (10-100)
13

Uppföljning
7.0 (0-63)
14
18
13
52.5 (0-100)
5

P-värde
<0.001†
=0.074‡
=0.021‡
=0.041‡
=0.025†
=0.013‡

Tabell 2. Resultat av anal manometri hos 50 patienter med obstipation och långsam kolontransit
samt 28 friska försökspersoner.
Analt vilotryck (cm H2O)
Analt kniptryck (cm H2O)
Slow waves (antal/min)

Värden avser median (range). Mann-Whitney U test.



Kontroller
68 (35-100)
177 (65-423)
12 (6-17)

Referenser
I

Värden anger antal patienter eller *median (range). †Wilcoxon’s test. ‡McNemar’s test.

Patienter
54 (22-130)
147 (53-382)
9 (0-12)

I arbete IV skiljde sig resultaten mellan markörröntgen och scintigrafi avseende segmentell transittid endast i kolon
descendens. Röntgenmetoden har dock
flera möjliga felkällor vilket kan tala för
att scintigrafi ger en säkrare segmentell
transitdiagnostik. Förlängd segmentell
transittid i tre eller alla fyra segment var
mycket ovanligt, vilket ger stöd för segmentell kolonresektion vid STC.
Sammanfattningsvis kan sägas att när
man är hänvisad till kirurgi som kvarstående alternativ för att hjälpa patienter
med svår, terapiresistent STC, är det möjligt att nå goda resultat med segmentell
kolonresektion, dvs. ett betydligt mindre
ingrepp än kolectomi och IRA. Vikten av
en noggrann preoperativ utredning för att
selektera patienter för kirurgi kan dock
inte nog påpekas.

P-värde
<0,05
=0,09
<0,001

Lundin E, Karlbom U, Westlin JE, Kairemo K,
Jung B, Husin S, Påhlman L, Graf W. Scintigraphic
assessment of slow transit constipation with special reference to right- or left-sided colonic delay. Colorectal
Dis 2004; 6: 499–505.

II Lundin E, Karlbom U, Påhlman L, Graf W. Outcome of segmental resection for slow transit constipation. Br J Surg 2002; 89: 1270–1274.
III Lundin E, Graf W, Karlbom U. Anorectal physiology
in the decision making before surgery for slow transit
constipation. Submitted.
IV Lundin E, Graf W, Garske U, Nilsson S, Karlbom
U. Segmental colonic transit studies – comparison of a
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Debattartikel endoskopi

Ska gastrointestinal endoskopi endast
utföras av läkare?
vsikten med denna artikel är att
starta en debatt om detta brännande ämne som kan komma att
utvecklas till en klassisk facklig revirstrid
mellan läkare och främst sköterskor. Det
kan också utvecklas till en revirstrid mellan kirurger och medicinska gastroenterologer. De flesta endoskopiavdelningar
leds idag av kirurger men de medicinska
gastroenterologernas verksamhet ökar
medan kirurger idag har svårt att hinna
med skopier i tillräcklig omfattning. Det
kan då vara frestande att utbilda endoskopiker hellre än att släppa ifrån sig en
del av kontrollen över verksamheten till
gastroenterologer (det omvända är ju förstås också möjligt).
Endoskopier utförda av andra kategorier än läkare har i olika former funnits
internationellt i ganska många år, framförallt i USA, England och Australien. I
Sverige är detta en ny företeelse som ännu
är mycket begränsad i sitt omfång men
utbildning ska nu startas på Ersta vilket
illustrerats i flera artiklar i Gastrokuriren.
I dessa artiklar har i huvudsak företrädare
för endoskopiker kommit till tals vilket
lett till en lite glättigt positiv bild av verksamheten. Flera brännande frågor har på
detta sätt hittills undvikits. Först dock en
del fakta:
1. Det finns inga formella hinder för denna verksamhet. Verksamhetschefen har
långtgående befogenheter att delegera.
Däremot finns idag inga möjligheter
till något generellt landsomfattande
tillstånd för endoskopiker att utöva
endoskopisk verksamhet.
2. Det finns inget som talar för att andra
personalkategorier skulle ha andra förutsättningar än läkare att rent tekniskt
tillägna sig endoskopikompetens.
3. Andra personalkategorier har inte samma teoretiska och praktiska kunskap
när det gäller medicinska överväganden
som läkare.
Den sista punkten ter sig kanske onödig
att påpeka men är oerhört viktig eftersom
denna skillnad utgör själva kärnan i diskussionen för eller emot endoskopiker.
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Varför har då
endoskopikerverksamheten startat?

Det finns många tänkbara skäl till detta.
Ur endoskopikerns synvinkel är det självklart att vissa som led i den personliga
kompetens utvecklingen känner att de
skulle vilja ta steget att själva lära sig utföra endoskopier. Ur verksamhetens synvinkel kan man också se fördelar:
1. Endoskopiker blir idag mycket billigare
än läkare.
2. Tillgången på endoskopister är begränsad och ökar då ytterligare personalkategorier tillförs verksamheten.
3. Endoskopiker blir mycket produktiva
då deras verksamhet inte ”störs” av andra åtagande som operationer, mottagningar, ronder, jourer och jourkomp.
4. Endoskopiker kan möjligen också antas
vara mindre flyttningsbenägna.
Vilka är då nackdelarna?

Idag är en endoskopi inte bara en rent
teknisk åtgärd utan inrymmer också,
visserligen i varierande omfattning, en
konsultation. Beroende på fynd eller
brist på fynd kan behandlingar avslutas
eller startas, utredningar kan initieras eller avslutas. Det är svårt att tänka sig att
endoskopiker ska klara denna verksamhet
utan det måste hela tiden finnas en läkare tillgänglig för konsultation. Vidare
uppkommer tillfällen vid endoskopin
där överväganden om val av terapi måste
grundas på betydligt fler fakta än bara utseendet på till exempel polypen. Patientens övriga sjukdomar, allmäntillstånd
och ålder måste ibland vägas in vid val av
terapi. Detta bekymmer minskas om endoskopikernas verksamhet begränsas till
screeningverksamhet såsom är fallet på en
del platser i världen. Detta är idag dock
inte aktuellt eftersom vi inte har några
screeningskopier i Sverige idag.
Utbildningsmässigt har det också
ansetts att en del läkare skulle ha svårt att
acceptera att bli upplärda av endoskopiker. Detta argument förtjänar dock ingen
ytterligare kommentar. Dock kan det bli så
att läkare under utbildning har svårare att

Per-Ove Stotzer

komma till på endoskopiavdelningar och
få den mängdträning som behövs för att
bli en duktig skopist. En annan intressant
poäng är endoskopiutbildningen. Medan
endoskopiker kommer att få en väl strukturerad formell utbildning har endoskopidokumentet som innehåller riktlinjer för
endoskopiutbildning av läkare har svårt
att vinna gehör bland ansvariga läkare.
Det kan således bli så att endoskopiker
är bättre utbildade än läkare. Blir detta
fallet kommer en hel del av argumenten
om läkares överlägsna kompetens att falla
platt till marken.
Således återstår flera frågor, var ska gränsen dras? vilka skopier kan sköterskor göra
eller ska det överhuvudtaget finnas endoskopiker i Sverige?
Jag emotser tacksamt kommentarer om
denna artikel. Dessa lämnas till redaktören för Gastrokuriren per E-post (jonas.
halfvarson@orebroll.se) eller brev.
Per-Ove Stotzer
Endoskopiansvarig styrelseledamot i SGF
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Gastroenterologi på Riksstämman
2005 års Riksstämma hölls i Stockholm mellan 30 november och 2
december.
Under de två första dagarna hade
Sektionen för gastroenterologi ett
omfattande program – sammanlagt
fyra symposier, tre företagssymposier (ett nytt, omdiskuterat inslag i
stämman), två föreläsningar och den
sedvanliga postersessionen.
Gastrokuriren var på plats och bevakade ett urval av dessa aktiviteter.

F

ett i levern – är det något vi skall
bry oss om?
Så löd rubriken för ett mycket uppskattat sektionssymposium som hölls på
Riksstämman.
Samband fettlever – övervikt

Första delen av symposiet bestod av föreläsningar. Stefan Lindgren talade om
leverns roll i det metabola syndromet.
Han inledde med att presentera siffror
för steatosförekomst i USA.
– 65% av den del av befolkningen i USA
som är överviktiga har fettlever (NAFLD),
och 100% av dem som är sjukligt överviktiga har fettlever, konstaterade Stefan.
När det gäller förekomsten av NASH,
så finner man att det inte är bara hos överviktiga, utan även hos 2,6% av den normalviktiga befolkningen, fortsatte han.

– Det är alltså ett enormt kvantitativt
problem. Men man får inte glömma bort
att risken för kardiovaskulära sjukdomar
hos den här gruppen överskuggar risken
för lever steatohepatit.
Okänt varför vissa utvecklar NASH

Riskfaktorerna för NAFLD är främst obesitas (särskilt bålfetma), typ 2 diabetes och
hyperlipidemi, sade Stefan och fortsatte:
– Hur vi än vänder och vrider på frågan,
så är det så att vi förstår hur steatosen
uppkommer. Det vi inte förstår är fortsättningen – varför utvecklar vissa NASH?

Stergios Kechagias, Stefan Lindgren och Rolf Hultcrantz satt i panlen och Ulrika Bromé var
moderator för ett uppskattat symposium om fett i levern.
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En åhörare ställde en fråga om varför
det alltid är amerikanska siffror man
använder – finns det inga europeiska?
– Jo, vissa. Men vi ser inte konsekvenserna ännu, svarade Stefan.
En annan frågeställare undrade om vad
som händer om en tänkt person med steatos bantar – går steatosen tillbaka då?
– Ja, om det bara är steatos man lider
av, svarade Stefan.
Misstänkt genetiskt samband

Rolf Hultcrantz ställde frågan: Vad kan
hända med fettlevern?
Han inledde med ett diagram som
beskrev en utveckling från NAFLD till
inflammation (NASH) till fibros till cirrhos till cancer.
– När jag började för 25 år sedan ansågs
NAFLD ofarligt, påpekade han.
– Fettlever ses hos c:a 25% av befolkningen i medelåldern, det är alltså ganska
vanligt.
Utvecklingen till inflammation och
fibros beskrev Rolf med att levercellskadan leder till aktivering av kupfferceller
som i sin tur aktiverar stellatceller.
– Fettleverpatientens lever har en ökad
känslighet. Alla patienter med fettlever har
en viss insulinresistens. Man vet inte varför
vissa går vidare till att utveckla inflammation och fibros, men man tittar på gener
– framför allt TNF-alfa, fortsatte Rolf.
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Överviktiga personer som också dricker
mycket alkohol har nästan alltid fettlever,
och det är en riskfaktor för hepatit C och
andra leversjukdomar.
Viktreduktion är en bra terapi, fortsatte
han och pekade också på bl.a. Metformin,
glitazoner och ursodeoxycholsyra.
Data för utvärdering av behandling
saknas

Stergios Kechagias berättade att en undersökning i Linköping visat på en ökad
mortalitet bland NAFLD-patienter jämfört med normalpopulationen.
– Vad dör de då av? Det visade sig att
det först och främst är av kardiovaskulära
orsaker, sa Stergios och fortsatte:
– Minst 80% av patienterna med kronisk ”oförklarlig” transaminasstegring har
NAFLD. Mortaliteten bland NAFLDpatienter är förhöjd, och 3–4,5% av dessa
patienter kommer inom 10–15 år att
utveckla komplikationer relaterade till
kronisk leversjukdom.
Fettlever är mycket vanligt, och fettleverpatienter kan få inflammation. Fettleverpatienter har en ökad risk att få cirrhos
och cancer, men än så länge saknas data
som visar att behandling är av värde, sammanfattade Stergios.
Uppskattat upplägg

De tre föredragshållarna tog sedan plats i
en panel tillsammans med Ulrika Bromé
som också var moderator för symposiet.
Ulrika presenterade olika patientfall. Utifrån dessa ställde hon konkreta frågor till
publiken – hur många vill göra ultraljud?
Leverbiopsi? Svaren blev olika från åhörarna och sedan kom panelen med sina
synpunkter.
– NAFLD är en uteslutningsdiagnos.
Glöm inte Wilsons sjukdom, sammanfattade Ulrika.
Modellen med tre föredragshållare och
en interaktiv del på slutet med konkreta
patientfall, diskussion och kommentarer
var mycket lyckad. Det bevisades av att
flera deltagare efter avslutat symposium
kom fram och uttryckte just detta.
– Det är roligt att symposiet lockade så
oväntat många åhörare, sa Ulrika efteråt.
IBD-register

Senare på onsdagseftermiddagen presenterade Per Myrelid, kir klin i Linköping,
sitt arbete med att skapa ett nationellt
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register för inflammatorisk tarmsjukdom.
Peter Andersson var moderator.
Meningen är att registret ska vara
åtkomligt via Internet, och de hade en
demoversion med sig som Per visade
upp.
– Vi har arbetat med registret ett par år
nu, och tror att vi ska ha ett fungerande
register till nyår, berättade Peter Andersson.
Registret ska finas i tre nivåer, så att
de ska vara anpassat för olika klinikers
önskemål.
• A-nivån är nationell med basala epidemiologiska data.
• B-nivån är nationell med kvalitets- och
uppföljningsparametrar.
• I C-nivån finns möjlighet att göra egna
moduler på valfri detaljerad nivå och
där ges också möjlighet till samkörningar i samband med projekt och
studier.
När man loggat in sig på registret ska
man under Patientdata kunna finna uppgifter om mediciner, om patienten är opererad och kontakter m.m.
– De som kommer att använda det är
nog i allmänhet ”vanliga” gastroenterologer, men vissa enheter kommer nog att
utnyttja det också, trodde Per.
Idag finns det c:a 1 000 patienter i
registret och det kommer in nya hela
tiden. Ett 20-tal sjukhus har också skaffat lösenord, berättade de.
Beträffande rådande aktivitet i registret
kan de i dagsläget inte se hur den ser ut
på sjukhusnivå, men de vet att barngastroenterologer är mycket aktiva.

Per Myrelid (t.v.) och Peter Andersson redogjorde för arbetet med ett nationellt register för IBD.

Professor David Adams från Birmingham.

Utvalda postrar

Följande morgon var det traditionsenlig
presentation av de inkomna postrar som
utvalts av SGF. (Se separat faktaruta för
fullständig information om dessa.)
P-O Stotzer och Erik Hertvig var
moderatorer, och som vanligt fick en av
de ansvariga för postern fem minuter på
sig för att presentera den.
Först ut var läkarstuderande Nogol
Rahbin, Stockholm. Hon presenterade
en studie om diagnos av hepatocellulär
cancer före och efter kontrastförstärkt
ultraljud hos hepatit C infekterade patienter med levercirrhos.
Det finns c:a 50 000 HIV-infekterade i
Sverige. 85% av dessa får en kronisk sjukdom där många utvecklar levercirrhos, som

Rolf Hultcrantz

är en riskfaktor för hepatocellulär cancer
(HCC). Sjukdomen har en dålig prognos
och en tidig diagnos är avgörande.
Frågeställningen i studien var: Förbättrar kontrastförstärkt ultraljud med
Sonovue karaktäriseringen av fokala lesioner? Resultaten pekar på det, och Nogol
rekommenderade följaktligen kontrastförstärkt ultraljud för diagnos av HCC.
– Under läkarutbildningen finns det
valfria perioder under vissa terminer,
berättar Nogol för Gastrokuriren.
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Lena Öhman, diplomerad posterpresentatör.

Diplom gick även till Per-Ola Park.

Nogol Rahbin

– Jag gick på min placering på medicin-/gastrokliniken på KS, och blev där
uppmuntrad att göra ett projekt. Jag hade
ingen forskarerfarenhet tidigare, men
märkte när jag började att det var väldigt
roligt – och tidskrävande.
– Det är fascinerande att upptäcka att
ett så enkelt hjälpmedel som kontrast kan
ha en sådan betydelse, fortsätter Nogol
som tillägger att det också fört med sig
ytterligare en upptäckt – att gastroenterologi är intressant!
– Jag har inte bestämt mig för vad jag
ska satsa på, men det finns definitivt med
på min lista, avslutar hon.

50-åriga kvinnor. Bakgrunden var att
var tionde år sedan 1963 har kohorter
av 50-åriga män undersökts. 2003/2004
genomfördes den för femte gången på
män, medan man för första gången (!)
även undersökte 50-åriga kvinnor. I den
här studien fokuserade man på kvinnor
med mag-/tarmbesvär.
Totalt hade 994 kvinnor inviterats och
av dessa kom 668. Av dessa uppgav 73,7%
att de inte hade sådana besvär – vilket
innebär att mer än var fjärde kvinna alltså
angav mag-/tarmbesvär.
Elsa hade funnit att symptomgrupperna i allmänhet var mer vegetativa, var
mer stressade och hade fler psykosociala
symptom. Hon sammanfattade med att
det fanns ett starkt samband med psykosomatik. Besvären bidrar till en ökad
grad av sjukskrivning och tidigarelagd
pensionering.
Dessa data understryker vikten av ett
mer psykosomatiskt förhållningssätt vid
behandling av patienter med mag-/tarmsymptom.
Johan Forshammar, Göteborg, hade
funnit ett minskat antal IgA+ plasmaceller i colon ascendes hos patienter med IBS
– vilket kan leda till en lägre utsöndring
av lgA i lumen. Då IgA spelar en viktig
roll i skyddet av tarmslemhinnan är en
eventuell minskning i frisatt IgA i lumen
en viktig aspekt att utreda vidare hos
patienter med IBS.

– Vår hypotes var att de inte skulle fungera, alternativt vara färre, förklarade hon.
Men studien visade att inflammationen
i tjocktarmens slemhinna hos patienter
med ulcerös kolit inte beror på minskad
eller defekt population av dessa celler. De
är funktionella, och ökar i frekvens med
sjukdomsaktiviteten.
– Det var en bra och intressant studie
att jobba med. Det var lätt att få med våra
kliniker, och det var en konkret frågeställning, berättar Lena för Gastrokuriren.
– Dessutom var det roligt för mig som
är immunolog att få jobba kliniskt!

Endoskopisk cardiasutur kontra
skenoperation

Fler postrar presenterades i rask takt.
Per-Ola Park, Göteborg, redogjorde
för en studie som jämfört endoskopisk
cardiasutur (EGP) och skenoperation i
behandlingen av vuxna patienter med
gastroesofageal refluxsjukdom. Resultatet
blev att 19 av 22 patienter som behandlats
med EGP fick återfall, medan motsvarande siffra för dem som skenopererats
var 25 återfall av 25 möjliga.
Efter 12 månader var det ingen skillnad
i förmåga att kontrollera refluxsymptom
eller behov av protonpumpshämmare
mellan EGP-gruppen och skenoperationgruppen. Därför var studiens slutsats att
EGP inte kan användas i behandlingen
av refluxsjukdom.

Funktionella T-celler hos UC-patienter
50-åriga kvinnor och antal IgA+ celler
undersökta

Elsa Eriksson, Göteborg, hade undersökt förekomst av mag-/tarmbesvär hos
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Lena Öhman, Göteborg, berättade om en
studie som berörde patienter med ulcerös
kolit och om de hade funktionella T-celler
i mukosa.

PPI-användningen på vårdcentralen

Rickard Ekesbo på vårdcentralen i Dalby,
Skåne var nästa presentatör. Han hade
undersökt protonpumpshämmare – råder
det en överförskrivning av dessa?
Huvudsyftet med Rickards undersökning var att kvalitetsutvärdera förskrivningen av PPI på vårdcentralen, samt att
identifiera andelen patienter med kvarvarande symptom trots behandling.
Protonpumpshämmare förskrivs oftast
under lång tid – flera år – så de bakomliggande besvären kan anses vara kroniska. 28%
av dessa patienter i undersökningen anger
kvarvarande besvär, trots PPI-behandling.
En konklusion i studien är att, mot bakgrund av att 72% av patienterna inte fått
någon symptomutvärdering det senaste
året, kan en strukturerad uppföljning av
värde för att förbättra omhändertagandet
av patienter med refluxsjukdom.
Vad har hänt efter tio år?

Anders Gustavsson från Örebro berättade
om en studie man gjort som handlade om
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en tio års uppföljning av patienter behandlade för svår attack
av ulcerös kolit.
Man hade särskilt intresserat sig för långtidsprognosen efter
stereoidbehandlad svår attack av UC.
Studien understryker den höga kolektomifrekvensen efter en
svår attack av UC behandlad med intravenösa kortikostereoider
och med enbart aminosalicylater som underhållsterapi. Denna
höga frekvens belyser inte bara behovet av förbättrad ”rescue”terapi utan även av förbättrad underhållsterapi.
Mäta vätsketransport genom esofagus

Vilken betydelse har ineffektiv peristaltik för transit i esofagus? Så
löd rubriken på den poster som Magnus Simrén, Göteborg,
presenterade.
Magnus redogjorde för ny teknik som kombinerar manometri
– för att mäta tryck – och impedans – för att mäta transport av
vätska genom esofagus.
En slutsats i studien var att ingen optimal definition av ineffektiv peristaltik med både hög sensitivitet och specificitet för
att påvisa inkomplett bolustransit, kunde identifieras. Ineffektiv
kontra effektiv peristaltik bör baseras på transitmätningar och
ej på manometri.
Två diplom

Efter genomgången av de utvalda postrarna presenterade SGFs
ordförande Christer Staël von Holstein de två som styrelsen
utsett för ett särskilt hedersomnämnande.
Det är Svenska Läkarsällskapet och Riksstämmans organisation som står bakom hedersutmärkelsen, och uppdraget att
utse de två överlåter de till SGFs styrelse.
– Ett mycket svårt uppdrag, konstaterade Christer innan han
namngav vinnarna. Det blev Per-Ola Park (som jämförde EGP
med skenoperation) och Lena Öhman (T-celler i mukosa hos
patienter med UC). Deras postrar försågs med diplom för god
vetenskaplig och pedagogisk presentation.
Fantastiska filmbilder

Därpå följde Bengt Ihre-föreläsningen.
Den hölls av professor David Adams från Birmingham, Storbritannien. Rubriken för föreläsningen var Interaction between
the gut and the liver.
Professor Adams talade om det komplicerade signalsystem
som styr T-celler till ”rätt” vävnad. Han visade också filmer som
– med häpnadsväckande kvalitet och detaljrikedom – visade
dessa T-celler, och blodets passage genom levern.
Vid IBD hamnar T-celler i levern – och under vissa omständigheter kan de framkalla en inflammation.
Han redogjorde därefter för det pågående arbetet med att
försöka svara på frågan om hur det kommer sig att T-celler från
tarmen hamnar i levern.
– Det finns andra som har visat på förekomsten av lymfocyter från tarmen i levern, sa Ulrika Bromé när vi bad henne att
sammanfatta professor Adams föredrag.
– Det David har gjort är att – via receptorer – ta reda på de
olika steg som leder till att vi hittar dessa lymfocyter där.

Postrar utvalda av SGF:
Diagnos av hepatocellulär cancer för och efter kontrastförstärkt
ultraljud hos hepatit C infekterade patienter med levercirrhos.
Nogol Rabin (3), Anna-Karin Siösteen (2), Anders Elvin (2),
Karin Hagen (1), Rolf Hultcrantz (1) och Soo Aleman (1).
Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet (1), Institutionen för
radiologi, Karolinska Institutet (2), Karolinska Institutet (3).
En prospektiv, multicenter, randomiserad enkel blind, parallell
grupp fas IV studie som jämför endoskopisk cardiasutur och
skenoperation i behandlingen av vuxna patienter med gastroesofageal refluxsjukdom – CHOICE.
Per-Ola Park (5), Marianne Hall-Angerås (4), Hans-Olof Håkansson (3),
Bo Ohlin (1) och Folke Johnsson (2).
Kirurgkliniken, Blekinge Sjukhuset, Karlskrona (1), Kirurgkliniken,
Lunds Universitetssjukhus (2), Kirurgkliniken, Länssjukhuset, Kalmar
(3), Kirurgkliniken SU/Mölndal (4), Östra Sjukhuset Centralkliniken
GEA (5).
Mag/tarmbesvär hos 50-åriga kvinnor uppvisar ett starkt samband med psykosomatik. Studien 1943 års män och kvinnor.
En fortsättning på studien ”1913 års män”.
Elsa Eriksson (2), Saga Johansson (3) Marianne Wallander (3),
Catharina Welin (1), Göran Kurlberg (4) och Henry Eriksson (5).
Avd för Preventiv Medicin, SU/Östra Göteborg (1). Enheten för
Funktionell Gastroenterologi, SU/Östra Göteborg (2), Epidemiology,
AstraZeneca R&D Mölndal (3), Kirurgkliniken SU/Östra Göteborg (4),
Medicinkliniken SU/Östra, Göteborg (5).
Minskat antal IgA+ plasma celler i colon ascendes
hos patienter med IBS.
Johan Forshammar (2), Stefan Isaksson (1), Magnus Simrén (2),
Henrik Sjövall (2) och Lena Öhman (3).
Kliniks Immunologi, Göteborgs Universitet (1) Sektionen för Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Medicinkliniken, Sahlgrenska
Akademin, Göteborg (2) och (3).
Patienter med en aktiv ulcerös kolit har en ökad frekvens regulatoriska T-celler i tjocktarmnmens mukosa i jämförelse med
patienter i remission.
Nathalie Holmen (3), Anna Lundgren (2), Samuel Lundin (2),
Anna Rudin (1), Henrik Sjövall (3) och Lena Öhman (4).
Avdelningen för Reumatologi & Inflammationsforskning, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet (1), Institutionen för Medicinsk mikrobilologi och immunologi, Sahlgrenska Akademin vid
Göteborgs Universitet (2), Sektionen för Medicinsk gastroenterologi
och hepatologi, Medicinkliniken, Sahlgrenska Akademin, Göteborg
(3) och (4).
En kvalitetsutvärdering av PPI-användandet på Dalby
Vårdcentral.
Rickard Ekesbo (1)
Vårdcentralen, Dalby (1)
Tio års uppföljning av patienter behandlade
för svår attack av ulcerös kolit.
Anders Gustavsson (1), Jonas Halvfarson (1),
Hanna Sandberg-Gjertzén (1), Curt Tysk (1) och Gunar Järnerot (1).
Sektionen för gastroenterologi, Medicinska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro (1).
Vilken betydelse har ineffektiv esofagusperistaltik för
transit i esofagus?
Magnus Simrén (1), Pernilla Lundgren (1), Gisela Ringström (1) och
Hasse Abrahamsson (1).
Sektionen för Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Medicinkliniken, Sahlgrenska Akademin, Göteborg. (1).

Per Lundblad
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POst-graduate COurses

wednesday 3 May 2006

Hepatology

Surgery

Post-Graduate Course in hepatology

Dysfunctions of the upper and lower G-I tract.
A multidisciplinary approach to improved
management.

Course organiser: Ulrika Broomé
10:00

Introduction

Course organisers: P-O Nyström, Lars Lundell

10:10–10:50

Collaboration between EAGE and
the Nordic Society of Gastroenterology

From pathogenesis to clinical care in
patients with NASH and ASH

10:50–11:20

How to treat patients with alcoholic
hepatitis
Matti Färkilää, Finland

11:20

Can the hepatologist cure alcoholism?

10:00–10.30

Keynote lecture: Pathogenesis of GERD
G Tytgat, Amsterdam

10:30–11:00

Dysfunction of the esophagogastric junction
Novel insight into motor dysfunction
M Smout, Utrecht

12:00–13:00

Sensitivity of the upper G-I tract
Q Aziz, Manchester
Questions and answers panel
10:30–12:00

Therapeutic considerations
New approaches to medical therapy
G Boeckstans, Amsterdam

Ludwig van Beethoven from gastroenterological perspective
Hans Persson, Sweden

13:40–14:10

Cirrhosis and bacterial infections
Henrik Vildstrup, Denmark

14:10–14:45

Why does portal hypertension occur in cirrhosis and what are the complications?
Antti Oksanen, Sweden

14:45–15:15

Coffee

The contribution offered by surgery
L Lundell, Stockholm
Questions and answers panel

Lunch

13:00–13:40

12:00–13:00

Lunch

15:15–15:45

13:00–15:00

Anorectal dysfunction
Rectoanal sensitivity and motor function
M Scott, London

The Nordic Experience of livertransplantation
Kristian Bjøro, Norway

15:45–16:45

Surveillance in cirrhotic patients – does it
matter? An interactive case presentation
Helmer Ring-Larsen, Denmark

Anal incontinence
T Öresland, Göteborg
Dysfunctions and treatment of failed pelvic
floor
R O’Connel, Dublin
Recto-anal prolapse
PO Nyström, Stockholm
Questions and answers panel
15:00–15:30

Refreshment break

15:30–16:00

Keynote lecture: Obstructed defecation and
STARR
Antonio Longo, Vienna
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SCientifiC PrOgramme
08:00
09:00
09:30

10:00
10:30

12:00
13:00

13:30

15:00
15:30

17:00
19:30

Thursday 4 May 2006

Satellite Symposium – Hosted by UCB Nordic A/S
Opening Ceremony
State of the Art I
New treatment alternatives for patients with severe gastroparesis
Hasse Abrahamsson, Sweden
Coffee, Exhibition, Posters

SAGIM session
Towards a new classification of G-I motility
disorders
Greger Lindberg, Sweden
IBS in primary care
P O Vandvik, Norway

Drug –induced liver disease
Mechanisms behind druginduced liver disease
Erik Eliasson, Sweden
Predictors of outcome in
Paracetamol induced liver
injury
Lars E Schmidt, Denmark
Epidemiology and prognostic markers in severe
idiosyncratic drug reactions
Einar Björnsson, Sweden
Predictors for outcome in
patients with drug-induced
fulminant hepatic failure.
Results from the Nordic
Transplant Registry
Kristian Bjøro, Norway

Microscopic colitis
Clinical aspects on microscopic colitis
Curt Tysk, Sweden
Pathophysiological aspects
on microscopic colitis
Jörgen Rask – Madsen,
Denmark

Endoscopy assistants
and nurses
Presentation av endoskopin i Västerås
Piotr Tracz, Västerås
Endoskopiska bilder
CD-skiva
Edgar Jaramillo, Stockholm

Lunch, Exhibition, Posters

State of the Art II
Upper G-I mucosectomy. Can it be introduced in routine clinical practice?
Christian Ell, Germany
Gallbladder stones. Who
Etiology, diagnosis and
New methods for small
should be operated and
treatment of Chronic
bowel investigation
how should it be done?
Pancreatitis in 2006 –
Capsule endoscopy
nihilism or optimism?
Evidence – based indicaErvin Toth, Sweden
tions for surgery
Chronic pancreatitis –
Double balloon
Torben Jørgensen, Denmark A hereditary or acquired,
enteroscopy
or hereditary and acquired Dimitri Heine, Netherlands
Laparoscopic or open
disease?
cholecystectomy? Is the
Small –bowel MR
Peter Leyer, Germany.
answer mini-laparotomy
Frans-Thomas Fork, Sweden
cholecystectomy?
How should exocrine
Erik Nilsson, Sweden
pancreatic malfunction
be diagnosed in 2006?
Sten Larsen, Denmark.
Are endoscopic and surgical
treatment in chronic pancreatitis complementary or
competing treatments?
Urban Arnelo, Sweden.

Endoscopy assistants
and nurses
Smärta vid coloskopi
Linda Malmström,
Stockholm
Musik som omvårdnadsåtgärd vid stress/oro
Anette Sahlqvist, Avesta

Coffee, Exhibition, Posters

New diagnostic tools in
Endoscopic palliation
the evaluation of esophaIs stenting in the esophageal disorders
gus and duodenum the
Catheter free pH recordbest palliative alternative?
ing – the Bravo Capsule
Erik Johnsson, Sweden
Stefan Öberg, Sweden
Stenting the obstructed
Impedance
colon – when, how and
Magnus Simrén, Sweden
by whom?
Søren Meisner, Denmark
Association between
reflux and symptoms
Jan Hatlebakk, Norway
Satellite Symposium – Hosted by Renapharma
Congress Dinner

Minisymposium –
Adolescence Medicine
Detailed programme to be
announced on the web site

Endoscopy assistants
and nurses
Esofaguscancer
Magdalena Granung,
Göteborg
Årsmöte, SEGP
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SCientifiC PrOgramme

friday 5 May 2006

08:00

Satellite Symposium – Hosted by Schering Plough

09:00

State of the Art III
Surveillance in cirrhotic patients – does it matter?

10:00

Therapeutic interventions
in IBD
Conventional medical
treatment of IBD
Morten Vatn, Norway
New treatment principles
in IBD
Ole Østergaard–Thomsen,
Denmark

Options in GERD
Novel treatment options
wwwin GERD
Folke Johnsson, Sweden
Medical or surgical treatment in GERD?
Bengt Hallerbäck, Sweden

IBD, Surgical aspects
Fecundity and delivery
after pouch surgery
Anna Lepistö, Finland
Long-term result after
intestinal resection for
Crohn’s disease
Egil Johnsson, Norway
Medium-term outcome of
pouches
Tom Öresland, Sweden

Pancreatic lesions –
differential diagnostic
considerations
Inflammation or cancer –
can we rely on imaging?
Nils Albin, Sweden
Cystic lesions of the
pancreas – the greatest
diagnostic challenge in
pancreatology!
Roland Andersson, Sweden
Autoimmune pancreatitis – “the new kid on the
block”
Matthias Löhr, Germany

11:00
11:30

Free paper session

Endoscopy assistants
and nurses
Kromoendoskopi
Ervin Toth, Malmö
PEG
Christer Staël von Holstein,
Lund

Coffee, Exhibition, Posters

12:30

Minisymposium –
The gut and the liver
in aged people
Detailed programme to be
announced on the web site

Endoscopy assistants
and nurses
Skopi av ssk
Gunilla Strand, Ersta
Hygien
Leif Larsson, Göteborg

Lunch, Exhibition, Posters

13:30

Annual meeting SGF

14:30

State of the Art IV
Recto-anal prolapse
P-O Nyström, Sweden

15:00

Update on Helicobacter
pylori
Detailed programme to be
announced on the web site

16:30

Closing of the Meeting

Iron overload disorders
Intracellular iron metabolism and the toxicity of
iron
Tiit Land, Sweden
Screening for hemochromatosis and frequency of
iron overloaded disorders
in Scandinavia
Arne Åsberg, Norway
Mutations leading to iron
overload disorders and the
phenotypic expression of
hemochromatosis
Per Stål, Sweden
Iron overload and the
metabolic syndrome
Rolf Hultcrantz, Sweden
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Endoscopy assistants
and nurses
Familiär adenomatös
polypos
Kaisa Fritzell, Stockholm
IBS
Mariette Bengtsson, Malmö
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utbildningsdag i lund

Utbildningsdag i Lund

Mot slutet av november hölls en terapiinriktad heldagsutbildning för endoskopipersonal i AstraZenecas lokaler i
Lund.
Sex föreläsare höll föredrag för totalt
40 deltagare.
Initiativet till denna uppskattade utbildningsdag kom från Maria Eskilsson, terapispecialist på AstraZeneca.

M

aria har själv en bakgrund som
operationssköterska.
– AstraZeneca har ingen
utbildning för endoskopipersonal, och
jag har ofta funderat över varför, berättar
Maria för Gastrokuriren under en kaffepaus.
– Jag kom att tänka på att jag har tre
författare till läroböcker i närområdet här.
Så jag bestämde mig för att vända mig
till dem för att höra om de hade något
intresse av att komma…
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Trio skapade programmet

Frågor fick svar

Maria fick positiva svar från samtliga,
och hon tog också kontakt med Ingrid
Karström från Kristianstad (SEGP:s ordförande, reds anm).
För att få ytterligare en person att bolla
idéer med tog de båda även kontakt med
Ingrid Wallin, sjuksköterska på endoskopimottagningen, Capio Citykliniken
i Lund.
– Jag ville ha med dem för att vi i samarbete skulle lägga upp själva innehållet i
utbildningen, säger Maria.
Inför kursdagen tog man tillsammans
fram ett bokpaket med fem böcker som
deltagarna skulle läsa igenom. Ett par
månader före själva kursdagen distribuerades bokpaket ut till de avdelningar där
deltagarna arbetade.
– Maria körde ut böckerna och levererade dem personligen. Hon är en äkta
eldsjäl, berättar Ingrid Karström.

Dessa böcker levererades tillsammans
med inläsningsanvisningar som Maria
och Ingrid Karström ställt samman.
– Deltagarna hade dessutom ställt
frågor på innehållet. Vi uppmanade till
det, eftersom det gör det lättare att följa
med – och även lättare att föreläsa, säger
Maria.
Frågorna lämnades in skriftligen innan
föreläsningarna började. Efter varje pass
ställdes några av dem direkt till föreläsaren
av Ingrid Wallin.
– Orsaken till att vi samlade in frågorna
i förväg på papper är att det kan kännas
svårt att själv ställa sig upp för att ställa
sin fråga, förklarar Maria.
IBD

Det var flera prominenta föreläsare som
hade hörsammat Marias vädjan om att
ställa upp.

23

utbildningsdag i lund

Maria Eskilsson

Christer Staël von Holstein

Först ut var Stefan Lindgren från
UMAS.
Stefan talade om inflammatorisk tarmsjukdom. Han föreläste med utgångspunkt
från olika patientfall, och sammanfattade
begreppet IBD så här:
– Det är heterogena sjukdomar med
stor spännvidd – från lindrig sjukdom till
svåra tillstånd. De påverkar patienten lite
eller mycket, första året efter diagnos visar
i allmänhet sjukdomens karaktär.
– De olika formerna av IBD (ulcerös
colit och Crohns sjukdom) överlappar
varandra. Det finns inget blodprov som
avgör vilken av de två sjukdomarna man
lider av.
Idag har dessa patienter en normal livslängd, vilket är en stor framgång jämfört
med förr, konstaterade Stefan vidare.
– Ta alltid reda på om det föreligger
glutenintolerans och laktosintolerans,
uppmanade han, och påpekade också att
man inte får inflammatorisk tarmsjukdom
för att man har det stressigt.
Lever och gallsten

Efter en kort paus var det sedan dags för
Mats Ericsson från Centralsjukhuset i
Kristianstad.
Mats talade om cholestatiska leversjukdomar.
– Det är alltid lätt att avgöra när
man ska operera. Det är mycket svårare
att avgöra när man inte ska operera, sa
Mats.
Han visade också en bild på en stent
som blivit kvarglömd inne i en patient.
– Det är viktigt att föra bok över vad
som sker under en operation – men tänk
på att man måste läsa boken regelbundet,
påminde han.
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Stefan Öberg

En fråga som lämnats in till Mats handlade om vad ”Nalle Puh-syndromet” är
för någonting.
– Det handlar om gallstenar – om man
fastnar med korgen och inte får ut stenen,
svarade Mats. (Förloppet påminner om
när Puh ätit så mycket att han fastnar i
Kanins dörröppning och inte kan komma
ut, förklarade han också.)
– Då är det en operation som gäller.
Med den utrustning vi har idag är händelsen mycket ovanlig, men den förekommer.
Bättre sätt att mäta ph

Efter lunch föreläste Stefan Öberg, Universitetssjukhuset i Lund, om Barrets
esofagus.
Han inledde med att jämföra kateterbaserad ph-monitoring kontra kateterfri.
– Den kateterbaserade mätningen
upplevs som socialt generande för patienten, och det leder till att man blir passiv
och det påverkar i sin tur resultatet, sa
Stefan.
Han visade därefter en bild på Bravo
Ph capsule, som istället arbetar via radio
till en mottagare.
– Den kan visserligen föras ned ”blint”,
men vi föredrar att göra det med gastroskop. När kapseln sedan är placerad
sänder den data.
Helt problemfri är proceduren dock
inte.
– Kapseln kan lossna och ge sig iväg i
förtid, och en del patienter kan få besvär
även med denna metod, sa Stefan.
– En studie pågår just nu. Hittills säger
23 av 26 patienter som använt både kateterbaserad och kateterfri mätning att de
föredrar den kateterfria. Jag tror att det är

Ingrid Karström

den kateterfria som kommer att bli standard i framtiden.
Minst fyra biopsier

Därefter gick Stefan över till att beskriva
Barrets esofagus (BE).
– Det är en metaplastisk förändring av
cellen – t.ex. skivepitelceller som ersätts av
cylinderepitel. Denna omvandling beror
på att magsyra åker åt fel håll (reflux) och
kommer upp i matstrupen. Omvandlingen till den nya celltypen ökar risken
för cancer.
– BE är ingen endoskopisk diagnos
– man måste ha biopsier, påpekade han.
Incidensen för esofagus- och gastriccancer har ökat – snabbast av alla cancerformer i världen. Varför det förhåller sig
så vet ingen, fortsatte Stefan.
– Mellan 10 och 15% av de patienter
med refluxsymptom man undersöker,
visar sig ha BE. Men samtidigt är det så
att 25% av de patienter som har diagnostiserad BE har inte reflux!
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Gunnar Alinder

Helen Rosenqvist

Stefan berättade också om en amerikansk undersökning som visat att man
fann 22 personer med BE vid screening
av 100 000 personer i ett område.
– Men man fann 376 personer med
BE vid obduktioner av avlidna i samma
område. Det är en ökning med 21 gånger!
Ska man då genomföra endoskopiska
kontroller? Esofagus är lätt att undersöka
och biopsera. Histologiska förstadier möjliggör riskstratifiering. Men gör de nytta?
Stefan sammanfattade frågeställningen:
– För den enskilde individen – möjligen. För den totala dödligheten i adenacarcinom – nej. Ur sjukvårdens ekonomiska
perspektiv – osäkert.
Om man ska biopsera patienter med
misstänkt BE är det viktigt att man tar
minst fyra 4 biopsier med ett par cm
mellanrum – och att man lägger dem i
separata burkar, avslutade Stefan.
Barn bör sövas

Nästa rubrik på programmet var barngastroenterologi. Helen Rosenqvist och
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Ingrid Wallin

Gunnar Alinder, båda från Helsingborgs
lasarett, tog över talarstolen.
Helen berättade att förstoppning blir
allt vanligare hos barn.
– I Storbritannien har man öppnat
särskilda kliniker för barn med förstoppning.
Hon tog också upp det som Stefan
Lindgren tidigare påpekat i sitt föredrag:
– Har man barn med magbesvär ska
man alltid utreda om det föreligger
celiaki. Det är mycket vanligare än man
tror.
Gunnar arbetar som kirurg, och han
ansåg att man ska söva barn som man ska
utföra gastroskopi på.
– Är de sövda så är de mer avslappade
och därmed lättare att skopera.
Han rekommenderade Propofol eftersom effekten snabbt avklingar.
Gunnar pratade också om olika lämpliga placeringar – ryggläge och sidoläge
– vid gastroskopi av barn.
Magsår

Sist ut bland föreläsarna denna dag var
Christer Staël von Holstein, Universitetssjukhuset i Lund och SGFs ordförande.
Christer talade om blödande ulcus, och
han inledde med att tala om olika riskfaktorer.
– NSAID (non-steroid antiinflammatory drugs) är en sådan. Ipren-mannen ger
oss alltså många nya kunder, sa Christer.
– Risken för blödande ulcus ökar
dessutom med åldern, fortsatte han och
redogjorde för analyser som visat att syrahämmare är ett effektivt sätt att förhindra
blödningar.
– Så för de patienter som behöver
NSAID- eller ASA-preparat och som är

äldre än 65 år, sätter jag också in magsårsmedicin livet ut.
Dödligheten vid operation av blödande
ulcus i ventrikel är hög – mellan 20 och
30%.
– Vi selekterar från de allra svåraste
fallen, påminde Christer.
– Det rör sig om mellan ett och tre fall
om året här i Lund. Det är inte många,
och det i sin tur innebär att dagens kirurger inte får så mycket träning.
Utvecklingen med endoskopisk
behandling har inneburit kraftigt minskad kirurgi. C:a 30% av patienterna opererades på 70-talet – idag endast 5%.
Christer manade till att man skulle leta
efter riskpatienterna.
– 80% slutar blöda av sig själva!
Christer berättade också att endoskopisk behandling behöver hjälp av syrahämmare.
– Om patienten har under 100 i Hb ska
man inte skopera – om det är möjligt att
man först optimerar med blodtransfusion,
ansåg han.
Lyckad utbildning

När dagen var slut var det tre nöjda
arrangörer som kunde pusta ut. Det var
ingen tvekan om att den varit både innehållsrik och lärorik – det både kändes och
hördes under diskussioner och i kommentarer under pauserna.
En utvärdering som genomfördes
visade att helhetsintrycket av utbildningen var mycket positivt – föreläsarna
fick genomgående positiva omdömen och
deltagarna såg gärna en uppföljning på
utbildningen.
Vi frågade Ingrid och Ingrid hur det
kändes nu.
– Det känns bra, svarade Ingrid
Karström som fick medhåll av Ingrid
Wallin:
– Vi hade bra föreläsare – jag har bara
hört positiva kommentarer idag.
Till sist frågade vi Maria vad som varit
hennes – och AstraZenecas – motiv för
att genomföra den här utbildningsdagen.
Någon läkemedelsinformation innehöll
den ju inte?
– Nej, det har vi inte. Men varför inte
göra en insats för att öka kompetensen
för hela teamet kring patienten? Det är det
som är viktigt – att stötta teamet, svarar
Maria.
Per Lundblad
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Bästa medlem!
Det verkar vara något på gång!
I förra numret av Gastrokuriren fanns
en artikel från Endoskopimottagningen
i Västerås där jag kunde läsa om hur
sjuksköterskor lär sig skopera. I förra
veckan fick jag ett brev från Ersta Sköndal Högskola om uppdragsutbildning för
endoskoperande sjuksköterskor. Är detta
något som kommer att finnas på våra
mottagningar framöver? Ska vi vara en
billigare arbetskraft när väntetiderna är
långa? Är detta en naturlig utveckling för
oss som jobbat länge och är intresserade av
ämnet? När jag första gången hörde talas
om detta blev jag intresserad. Det kändes
som något jag ville lära mig. När jag sen i
höstas besökte UEGW i Köpenhamn och
såg all utveckling inom skopiverksamhet
tyckte jag att detta hör läkarna till. Då
tyckte jag att det finns tillräckligt med
utveckling inom vår egen profession. Med
alla patienter som behöver undersökas har
jag åter vänt i mina åsikter. Jag funderar
på om inte vi skulle kunna vara med och
korta alla köer till ”rutinskopier”. Det är
ju så att vi jobbar på dag ut och dag in och
är alltid på vår post, medan det ibland är

ganska få doktorer i tjänst, som då drar
tunga lass. Vi kanske kan mötas på vägen,
kortare köer, lite mindre arbetsbelastning
för doktorer och en ny specialistutbildning för oss. Jag tror faktiskt på det.
Christina Strömberg har sedan tidigare
tilldelats stipendium för kursen i Umeå
och hon går den nu. Det var inga sökande till SADE-stipendiet i år. Ännu inga
sökande till Olympusstipendiet, därför
förlängd ansökningstid till den 15/4.
Följande får stipendium till Nordiska Mötet i Västerås i maj 2006:
Maja Bernesjö (usk) KS, Solna
Marie Berg (usk) Västerviks sjh.
Christina Gyllin (usk) SÖS
Monica Lindström (ssk) NUS, Umeå
Marie-Louise Hedberg (usk) Avesta
Laila Gunnarsson (ssk) Kristianstad
Lisbet Sivertsen (usk) Östersund
Följande får stipendium till UEGW i Berlin i oktober 2006:
Eva Berglund (ssk) KS
Ingrid Malm Börjesson (ssk) Ersta

Om det är någon som vill dela med sig
eller utbyta erfarenheter och åsikter kan
vår hemsida vara ett bra forum. Så jag
vill uppmana till att skriva och läsa där.
Mitt inlägg här ovan kan kanske vara en
start.
Vi har funderat på varför vår konferens i
UEGW ligger på helgen och läkarnas på
vardagar och ESGENA meddelar att det
är en kostnadsfråga för oss.
Vår kassör Berit Persson vill att vi skickar
adress och namnändringar till henne.
Årsmötet hålls i Aros Kongresscenter torsdagen den 4/5 kl: 16.15.
Jag ser nu fram emot mötet i Västerås och
jag hoppas att vi är många som åker dit.

Styrelsen i SEGP
Mirjam Bjurek

Reseberättelse från europeiska mötet i Köpenhamn 2005

P

å lördag samlades all vår personal på
Landvetters flygplats inför resan till
Köpenhamn.
Planet hann knappt upp i luften innan
det var på väg ner igen. Efter att vi checkat
in på vårt hotell begav vi oss till en mysig
restaurang nere i Nyhavn för att äta
middag. Det blev tidigt i säng eftersom
vi ville vara alerta på söndag morgon.
Hela söndagen lyssnade vi på ett flertal
bra föreläsningar. En handlade om biopsering och dränering av pankreas med hjälp
av endoskopisk ultraljudsundersökning
(EUS) och en annan om nutrition via
PEG, ett samarbete mellan sjukhusen och
hemsjukvården i Danmark.
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En sköterska från Holland som hade
tränats upp i sigmoideoskopier föreläste
om sina erfarenheter. Personal från GEA
i Lund höll ett föredrag om sin kurs för
kvinnor med IBS och en dansk kollega
från Århus talade om sin utvärdering av en
liknande kurs ur ett patientperspektiv.
Vi hörde även om en helt ny renoverad
enhet i London där patienten sätts i fokus
när gäller färg, möblering och övrig organisation på enheten.
Sista föreläsningen som vi hann med
innan hemfärden handlade om betydelsen
av omhändertagandet och rengörandet av
endoskopen för att minimera slitaget.

Tyvärr öppnade inte företagen sina utställningar förrän det var dags för oss att åka
hem, vilket var lite av en besvikelse.
Det är alltid lika roligt och intressant
att komma ut på olika konferenser och
få träffa, se och höra hur det är på endoskopiavdelningar runt om i vårt eget land
och ute i världen.
Vi tackar för bidraget från föreningen som
gjorde det möjligt för oss att besöka det
europeiska mötet i Köpenhamn.
Vi ses igen,
Jessica Fridh och Eleinor Carlson
GEA/ Östra
Göteborg
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AVG Antivirusprogram

utmärkt gratisversion som kan
hämtas på Internet
Det är absolut nödvändigt att man har ett uppdaterat antivirusprogram installerat på sin dator när man ska surfa på
Internet.
Ett bra kostnadsfritt alternativ är AVG Free Edition. Programmet har nu dessutom utvecklats, och vi har under en
längre tid testat det och är mycket nöjda. Uppdateringarna
kommer ofta och det är både driftsäkert och friktionsfritt
att använda.
Det finns i både en betalversion och en gratisversion, men
det är alltså gratisversionen vi har testat.
Hämta på Internet

För att hämta AVG Free Edition går man till www.grisoft.com
Det är inte så lätt att hitta gratisversionen – på sidan marknadsför man intensivt de produkter företaget tar betalt för,
inklusive betalversionen av AVG.
Klicka på AVG Products längst upp i
menyn som ligger i sidans vänsterkant.
Sök sedan reda på länken AVG Free
Edition i den meny som öppnar sig
direkt under samma länk. (OBS: Den
finns inte med i den långa presentation som öppnar sig i sidans mitt!)
Klicka på denna länk.
I sidans mitt kommer nu en presentation av programmet. Om man
rullar sig nedåt, kommer man till
rubriken Download som ser ut så
här:

Klicka på länken AVG Free Website.
Ett nytt fönster öppnar sig i webbläsaren. Längst ned på
sidan finner man länken Get AVG Free for Windows – RIGHT
NOW!.
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Klicka här, och nu är vi snart framme. Även på den nya sida
vi nu kommer till, får vi rulla längst ned för att slutligen hitta
länken för själva filhämtningen. Den ser ut så här:

Klicka på den understrukna länken med filändelsen .exe
längst ner i rutan. Markera Spara i den dialogruta som öppnas
av Windows och lägg den på någon lätt åtkomlig plats (förslagsvis Skrivbordet) på datorn. Vänta till dess filhämtningen
är avslutad – hur lång tid det tar beror helt på vilken typ av
Internetanslutning man har, filen är 12,7 megabyte stor – och
stäng sedan ner Internetanslutningen.
Installera efter hämtning

Nu ligger den s.k. setup-filen där vi valde att spara den på
datorn. Så här ser den ut:
En setup-fil kan liknas vid en ”resväska” som är packad med
det program vi ska installera. AVG är alltså inte installerat på
datorn bara för att vi hämtat denna fil. Det är nu
vi ska göra själva installationen, och det är mycket
enkelt: Dubbelklicka på setup-filen och följ sedan
instruktionerna på skärmen.
Under installationen kommer ett antal alternativ att visas, där ett rekommenderas och därför är förvalt.
Vi rekommenderar att man följer samtliga dessa. Till slut ska
man kunna läsa Installation complete, och då bekräftar man
med OK.
Nu är programmet installerat, och beroende på vilket operativsystem (t.ex. Windows 98, Me, 2000 eller XP) kan det
krävas att man startar om sin dator. En dialogruta talar om
om det behövs.
Uppdatera direkt

Ett antivirusprogram behöver uppdateras regelbundet. Det
kommer vanligen flera uppdateringar på en vecka, så man kan
vara ganska säker på att det första vi behöver göra är att uppdatera det. Första gången programmet körs efter en installation
kommer en särskild dialogruta att uppmana oss till det. Klicka
på Check for updates i denna ruta, och avvakta sedan.
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genvägen. Då öppnas AVG Testcenter,
och man klickar på Program i menylisten
längst upp till vänster, och därefter på
Launch AVG Control Center i rullmenyn.
Test Center

Det är detta Test Center som är själva programmets hjärta, och
det är här vi kan ge AVG olika uppgifter att utföra. Så här ser
det ut i sin helhet:
För att kunna uppdatera virusdefinitionerna krävs att datorn
är ansluten till Internet. Det går till så här.
Programmet kontaktar tillverkarens server och kontrollerar
om det finns några nya virusdefinitioner som det inte har. Om
så är fallet, meddelas det via en dialogruta. Klicka då på Update
i rutans nederkant.
Uppdateringen hämtas till datorn, och vi kan följa processen
i en ny ruta. När den är hämtad, sker själva uppdateringen av
AVG automatiskt. En ruta talar om att den är installerad, och
vi klickar på OK. (Denna sista ruta slocknar av sig själv efter
30 sekunder.)
Ta bort setup-filen

När programmet är installerat och uppdaterat kan man släcka
alla fönster som är aktiva på skärmen genom att klicka på krysset längst upp till höger. Setup-filen som ligger kvar där vi lade
den behövs inte mer, och kan därför tas bort, alternativt sparas
någon annanstans.
Vi rekommenderar inte att den ligger kvar på Skrivbordet.
Detta för att det då är lätt att förväxla den med den genväg till
programmet som i samband med installationen också lagt sig
på Skrivbordet.
Här ser vi båda:
Setup-filen ligger alltså till vänster om
genvägen på denna bild. Visserligen ser
vi vilken som är genvägen – alla sådana
markeras med en liten snedställd pil i ikonens nedre vänsterkant – men det är ändå
lätt att i hastigheten klicka fel.
Kvar på skrivbordet finns nu genvägen till programmet, samt
en liten ikon i Skrivbordets nedersta högra kant.
Det är här vi hittar de program som aktiveras
automatiskt varje gång vi startar datorn.
Autostart

Ett antivirusprogram bör vara med hela tiden när man arbetar
med datorn, så därför ligger det i AVG:s ursprungliga konfiguration att det startar automatiskt när datorn startas. Om man
vill kan man högerklicka på denna lilla ikon och sedan välja
alternativet Quit AVG Control Center. Då stängs programmet
av. Eftersom denna lilla genväg då försvinner, är det bra att ha
kvar den andra på Skrivbordet.
OBS: Om AVG är avstängt, har datorn inget virusskydd!
Vill man aktivera programmet igen, klickar man bara på
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I den högra delen av rutan finns de tre huvuduppgifterna
– skanna datorn efter virus, skanna del av datorn samt kontrollera att de senaste uppdateringarna är installerade.
I den vänstra delen finns en rad andra uppgifter som vi återkommer till i nästa nummer.
Sök efter uppdateringar före skanning av datorn

Som vi redan påpekat är det viktigt att alla antivirusprogram
– oavsett tillverkare – är uppdaterat med de senaste virusdefinitionerna. Det är först när ett virus debuterar på Internet som
det kan identifieras av tillverkarna.
Härav följer den logiska slutsatsen att samtliga tillverkare av
antivirusprogram alltid ligger ett steg efter. Det brukar röra sig
om mellan 24–48 timmar – och under den tiden kan det ju vara
så att man får ett virus i sin dator utan att det antivirusprogram
man har installerat reagerat.
Så när man ska göra en total genomsökning av hela sin dator
efter virus, ska man alltså hämta de senaste uppdateringarna
först. När man kontrollerat om det finns sådana, och i förekommande fall hämtat dem, skannar man därefter genom sin
dator.
En sådan genomsökning bör man göra med jämna mellanrum – helst en gång i veckan. Man kan ställa in AVG att
automatiskt göra sådana genomsökningar, samt även självmant
regelbundet söka efter uppdateringar. (Hur man kontrollerar
och konfigurerar dessa inställningar återkommer vi till i nästa
nummer).
En sådan undersökning utförd manuellt börjar alltså med
ett klick på figuren till vänster om Check for Updates längst
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ned i högra delen av Test Center. Nu öppnas en
dialogruta där vi markerar att vi vill söka efter
uppdateringar via Internet. Kryssa i så fall i rutan
vid Do not ask ... så slipper man den frågan i
fortsättningen.
Nu kontrolleras statusen för
virusdefinitionerna automatiskt,
och resultatet meddelas som vi
beskrev tidigare. Klicka vid behov
för att hämta – resten sköter AVG
automatiskt. Alternativet är att vi får besked om att de senaste
definitionerna redan är installerade.

Via denna förteckning kan man även i förekommande fall
komma åt att skanna de nätverksplatser man har tillgång till.
När man markerat det man vill skanna,
klickar man på knappen Scan Selected Areas
som finns längst ned i rutan.
Den här proceduren tar naturligtvis inte lika lång tid och när
det är klart får vi ett meddelande som talar om huruvida det
finns någon skadlig programvara på disketten eller ej.
Gången är helt identisk oavsett vilken
extern enhet vi valt. Enda skillnaden är
naturligtvis vad man väljer att skanna i
listan.

Sök igenom hela datorn

Virussmitta kan förhindra installation

Efter detta klickar man på figuren till vänster om
Scan Computer. Nu startar en fullständig genomsökning av hela datorn. Det tar en stund – hur
länge beror dels på hur snabb processor datorn
har samt naturligtvis hur mycket material som finns på hårddisken. Man behöver inte sitta kvar framför skärmen – om man
vill kan man lämna datorn under den här delen av processen.
De virus – eller trojaner– som AVG eventuellt påträffar under
sökningen kommer programmet att i första hand försöka oskadliggöra genom att ta bort själva viruset från den fil där det
återfinns. Om det inte visar sig vara möjligt sätter AVG i så
fall hela filen i ”karantän”. Det innebär att filen – och därmed
viruset – inte längre är aktivt. Ett meddelande om vad som
skett får vi under själva sökningen, och när den är färdig får vi
en slutrapport.
Ingen av dessa åtgärder kräver någon aktivitet från användarens sida, utan sker helt automatiskt. Genom att klicka på
Virus vault i Test Centers vänstra del, kan vi sedan i lugn och
ro studera vad programmet funnit vid genomsökningen. (Mer
om hur man kan hantera och ta reda på mer om dessa virus
kommer i nästa nummer.)
Kontrollera en diskett eller CD/DVD-skiva

Om man får en extern informationsenhet (DVD- eller CDskiva, diskett eller USB-minne) som man vill ansluta till datorn,
är det en god idé att först kontrollera om det finns virus på
denna enhet. Det gör man enkelt och snabbt med AVG. Här
ett exempel där vi använt oss av en diskett:
Stoppa in disketten i diskettstationen men öppna den inte!
(d.v.s. dubbelklicka inte på den).
När det är gjort, klicka sedan på figuren vid
Scan Selected Areas. Nu öppnar sig en förteckning
över datorns olika delar, och där kan vi genom
att sätta ett kryss i rutan framför den önskade
delen låta AVG skanna just den enheten efter
virus.
Här ser vi bara början av denna förteckning. En diskettstation har alltid beteckningen A:\ i Windows, hårddisken C:\.
Övriga beteckningar varierar beroende på
vad man har för läsare (DVD-spelare/brännare, delad hårddisk m.m.).
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Man bör naturligtvis aldrig surfa på Internet, eller hantera epost, utan att ha ett uppdaterat antivirusskydd på sin dator.
Detsamma gäller om man hanterar disketter, skivor med filer
(t.ex. spel eller musik m.m.) som man inte själv skapat, eller
som man skapat på en annan dator.
Om man ändå gjort det – och blivit smittad – så finns det
virus som har instruktion att krascha datorn utifall ett antivirusprogram installeras efter att viruset har tagit sig in.
Det här kan AVG – och de flesta andra ledande antivirusprogram – känna av, och det kan leda till att det inte går att
installera programmet. Under själva installationen upptäcks
detta ”kamikaze”-virus, och en fortsatt installation skulle leda
till att hela datorn kraschar. Installationen avbryts därför.
Om det visar sig att det inte går att installera programmet
kan det alltså bero på detta. I sådana fall bör man anlita professionell hjälp – d.v.s. lämna in datorn för service. Tyvärr gäller
inte garantiåtaganden för virusangrepp…
Använd endast ett antivirusprogram

När man köper en ny dator idag, brukar det ofta följa med något
betalprogram som fungerar kostnadsfritt under några månader.
Därefter slutar det (i bästa fall) att uppdateras om man inte
prenumererar – i sämsta fall slutar det att fungera helt.
Kontrollera därför att det program som eventuellt finns på
datorn verkligen är aktivt och regelbundet uppdateras.
Ibland kan man erbjudas – ofta i samband med datorköp
– ett antivirusprogram till låg kostnad. Ta då reda på vad kostnaden är för att uppdatera det sedan. Det visar sig ofta att ett
lågt ingångspris leder till ganska dyra prenumerationsavgifter
för uppdateringar efter en introduktionsperiod.
Om man bestämmer sig för att installera ett nytt antivirusprogram – som t.ex. AVG – och har ett annat på datorn
sedan tidigare (även om det inte längre uppdateras) så bör man
absolut avinstallera det innan man installerar det nya. Att ha
två olika antivirusprogram samtidigt är inte bra och kan skapa
konflikter i datorn.
I nästa nummer återkommer vi till hur e-posten hanteras, och
hur man ställer in schemalagda automatiska uppdateringar och
virusskanningar samt hur man kan lära sig mer om virus.
Per Lundblad
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nationellt kvalitetsregister

Gallriks – ett nationellt register för
gallstensbehandling

G

allstenssjukdomen är mycket vanligt förekommande
i Sverige och behandlingen av gallstenssjukdomen
tar stora sjukvårdsresurser i anspråk. Laparoskopisk
och traditionell öppen kirurgi dominerar behandlingen av
gallsten och dess komplikationer, men en hel del patienter
med koledochussten behandlas med endoskopisk papillotomi
(EPT) och stenextraktion som enda ingrepp. Frekvensen av
operationer/endoskopiska ingrepp för gallsten varierar mellan
olika delar av landet och frekvensen av ingrepp har varierat
kraftigt med tiden. Förklaringen till detta är troligen mångfacetterad och till stora delar okänd.
Syftet med att inrätta ett nationellt gallstensregister är att förbättra kvaliteten av gallstensbehandlingarna både med avseende
på indikationsställning och genomförandet av ingreppen.
Det nationella registret för gallsten har utvecklats tillsammans med Uppsala Clinical Research centre – UCR – och är
utformat för kirurgiska och endoskopiska behandlingar. Det
är webbaserat och registreringen mycket enkel. Varje operatör/endoskopist kan on line få en samlad bild av den egna
verksamheten och den en enskilda kliniken kan på samma
vis få en omedelbar uppdatering av den egna verksamheten.
Årligen skall en nationell sammanställning ges av den samlade
behandlingen av gallsten i landet. I nuläget deltar 39 kirurgkliniker fullt ut i registret och målsättningen är att alla enheter
som behandlar gallsten skall vara anslutna till registret inom
det närmsta året (http://www.ucr.uu.se/gallriks/).
För att få ett register med en så total täckning som möjligt
av all behandling av gallsten i landet är vi angelägna att de
kliniker/enheter som enbart bedriver endoskopisk behandling

av gallsten också skall bli anslutna. Vi välkomnar de medicin/
gastro-enterolog- och radiolog-kliniker som bedriver ERCP/
EPT att deltaga. Det är möjligt att registrera alla ERCP/EPT
oavsett indikationen för ingreppen. Deltagandet i registret är
hittills kostnadsfritt.
För gallriks finns en styrgrupp som utses av Svensk kirurgisk
förening och dess delföreningar: Svensk Förening för Övre
Abdominell Kirurgi – SFÖAK – och Miniinvasiv Kirurgi
– MIK. Styrgruppen ansvarar för registrets utformning, dess
ekonomi och för frågor som rör klinisk forskning på basen
av det samlade register materialet. Självfallet har de enskilda
deltagande klinikerna rätten att själva disponera sin enhets data
för de forskningsändamål som de anser vara lämpliga. Det finns
också möjlighet för den enskilda deltagande kliniken att till de
obligatoriska variablerna lägga till variabler som man vill följa
upp för ”sina” patienter.
För den löpande driften av Gallriks svarar registerhållaren
Gunnar Persson – gunnar.persson@lj.se – och nationell koordinator Marie Eriksson – marie.eriksson@lj.se – vid Länssjukhuset
Ryhov i Jönköping. Om Du/Din enhet är intresserad att medverka i registret så ta gärna kontakt med Marie eller Gunnar. De
kan medverka till att informera på Din klinik och/eller bjuda in
Dig till ett användarmöte som kommer att hållas i Jönköping
den 16 mars 2006.
Anders Thulin
Ordförande Styrgruppen för Gallriks
Lars Enochsson
SFÖAK
Gunnar Persson
Registerhållare Gallriks

G a s t r okuriren 1 • 2006

33

SYGsidor SYGsidor SYGsidor SYGsidor SYGsidor SYGsidor SYGsidor

Ordföranden har ordet

G

ott Nytt År allihop! Redan februari och
det börjar äntligen bli ljusare!

2005 är slut och för SYGs del innebar året
stora förändringar. Vi gick från att ha varit en
fristående förening som klarat oss på sponsorpengar till att ingå i SGF. Denna utveckling var
naturlig då ju möjligheten att helt finansieras
via industrin försvunnit. Vi har nu SGFs stöd
både ekonomiskt och har dessutom möjlighet
att med deras hjälp anordna kurser. Som ordförande sitter man nu i SGFs styrelse och som
medlem i SYG är man automatisk medlem i
SGF. Vi fick också våra egna sidor i Gastrokuriren istället för vår egen tidning. SYGs styrelse
utökades med en kassör då vi ju numera har
ett konto.
Som ordförande har det varit givande att sitta
i SGFs styrelse och där representera oss yngre
gastroenterologer. Jag tror att det är viktigt för
oss att ha en representant i styrelsen då ju de
frågor som diskuterats berör oss både direkt

just nu och i framtiden. Bland annat diskuteras utformningen av en ny målbeskrivning
för gastroenterologin och även former för
en eventuell specialistexamen. Vi har också
frågan om utbildningen av endoskopiker, dvs.
andra yrkeskategorier som skopister. Områden som berör oss direkt och som det därför
är viktigt att vi är med och har synpunkter
på. Den möjligheten tror jag är större nu när
vi är en del i SGF.
3–5 maj i år är det de Nordiska Gastrodagarna
i Västerås och i samband med detta hade vi
tänkt lägga SYGs årsmöte. Mitt förslag på tid
är onsdagen den tredje på eftermiddagen
då det är kongressmiddag på torsdagen och
jag tror uppslutningen blir dålig om man
har det på fredag eftermiddag. Jag tänkte
att man kunde ha mötet på onsdagskvällen
och därefter gå ut gemensamt och äta något.
Jag hoppas att många kommer till årsmötet
och att ni som gör det också vill engagera er i
föreningen. Jag tror det kommer att vara nöd-

vändigt att fler än de som sitter i styrelsen
engagerar sig om SYG skall ha möjlighet att
utvecklas framöver.
Det har ju varit ont om SYG-arrangerade
kurser på senare år men nu ser det faktiskt ut
som om vi kommer att kunna erbjuda en kurs
i nutrition och malabsorption i Falun i slutet
av augusti. Närmare information kommer
senare.
Som vanligt tycker jag att det är intressant
med era synpunkter, så ni som har några förslag på aktiviteter, kurser eller synpunkter på
föreningen maila till syg@info.se.
Fredrik Linder
Ordförande SYG

Årsmöte för SYG!
Onsdagen den 3 maj är det dags för SYGs årsmöte.
Det kommer att hållas i samband med de Nordiska Gastrodagarna i Västerås. Preliminär tid
kl: 18.30. Platsen kommer att meddelas senare. Efter årsmötet går vi gemensamt ut och äter.
Anmälan senast 26/4 till e-mail: syg@info.se

Olympusstipendium
Olympus Sverige AB utannonserar årets
Olympusstipendium.
Olympusstipendiet, som är på 25 000 kronor, är avsett för läkare som ämnar utbilda sig vid endoskopiska centrum eller forskare
inom gastrointestinal endoskopi. Sökande ska vara medlem i Svensk Gastroenterologisk Förening.
Ansökan, som bör innehålla en meritförteckning och en presentation av det aktuella forskningsprojektet eller bakgrunden till
besök vid endoskopiskt centrum, skall vara SGF tillhanda senast den 31 mars 2006. Ansökan skickas till SGF, c/o Magnus Simrén,
Sektionen för gastroenterologi och hepatologi, Medicinkliniken, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg.
En jury bestående av medlemmar ur styrelsen för SGF utser stipendiaten. Stipendiet kommer att delas ut i samband med SGF:s
årsmöte under Nordiska Gastromötet i Västerås 3–5 maj 2006.
Välkommen med Din ansökan!
Olympus Sverige AB
Svensk Gastroenterologisk Förening
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