gastrokuriren

Gastrokuriren
tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

Nummer 1 • År 2007 • Volym 12

Svenska Gastrodagarna
2–4 maj 2007 i Uppsala
www.gastrodagarna.se

Gastrokuriren
Tidskrift för
Svensk Gastroenterologisk Förening.
Utkommer med 5 nummer per år.
Christer Staël von Holstein
Kirurgiska kliniken,
Universitetssjukhuset i Lund, 221 85 Lund
Tel 046-17 23 83
Fax 046-17 23 35
christer.stael_von_holstein@med.lu.se
redaktör :

Jonas Halfvarson
Mag-tarmsektionen, Medicinkliniken
Universitetssjukhuset Örebro,
701 85 Örebro
Tel vx 019-602 10 00, Fax: 019-602 17 74
jonas.halfvarson@orebroll.se
produktion :

Mediahuset i Göteborg AB
layout :

Gunnar Brink
gunnar@mediahuset.se
tryck :

Åkessons Tryckeriaktiebolag, Emmaboda
Distribueras som posttidning
ISSN 1651-0453

Nr 2:
Nr 3:
Nr 4:
Nr 5:

Behöver vi nya stadgar?
Årets höjdpunkt, de Svenska Gastroda-

ansvarig utgivare :

utgivningsplan

ordföranden har ordet

2007:

Manusstopp

Utgivningsdag

14 mars
7 maj
3 sep
2 nov

20 april
14 juni
10 okt
7 dec

innehåll :

Ordföranden har ordet...............................3
Från redaktörens bord.................................4
Gastroenterologi på Riksstämman...............5
Basal kurs i ERCP......................................9
Kirurgkliniken i Hudiksvall......................11
Avhandling – Hans Strid..........................14
Avhandling – Susanna Walters . ...............15
Förslag till nya stadgar..............................19
Svenska Gastrodagarna – Program............22
Dokument om kolorektalkirurgi..............25
IT-tipset – Boka resor...............................31
SEGPs sida...............................................37
Endoskopiutbildning för sjuksköterskor.....39
SYGs sida................................................... 42

garna, närmar sig och vid det kommande
årsmötet onsdagen den 2 maj kl. 17.00
kommer styrelsen att lägga fram ett förslag till nya stadgar för föreningen. Stadgeförslaget ligger på föreningens hemsida
tillsammans med de nu gällande stadgarna och förslaget publiceras även i detta
nummer av Gastrokuriren.
Om årsmötet godkänner stadgeföränd-

ringarna får vi två nya ordinarie styrelseledamöter. Ordföranden i SYG (Sveriges
yngre gastroenterologer) blir ordinarie
ledamot vilket borgar för att gastroenterologer under utbildning får stora möjligheter att påverka inte bara utbildningsfrågor
utan också moderföreningens utveckling
i stort.
Vi förstärker också informationsfrågorna till medlemmarna genom att den
nyinstiftade redaktören och webbmastern
blir ordinarie ledamot. Förslaget öppnar
också för att till styrelsen adjungera representanter, för till oss närliggande intressegrupper och föreningar, t.ex. SEGP, dvs.
en anpassning till hur vi i realiteten redan
arbetar.
I de gällande stadgarna finns krav att

ledamot i styrelsen måste vara medlem
i Sveriges Läkarförbund och Svenska
Läkaresällskapet, men i det nya förslaget
är detta ändrat till att styrelseledamöter
bör inneha dessa medlemskap. Dessutom
har vi tagit bort kravet att förändringar i
stadgarna måste stadfästas av Läkarförbundet och Läkaresällskapet innan de är
i laga kraft, vilket också är en anpassning
till nu gällande praxis. Vi anser att denna
mycket hårda bindning till förbundet och
sällskapet är otidsenlig och inte i harmoni
med hur vi idag fungerar. Vårt förslag till
förändring är i likhet med vad flera andra
specialitetsföreningar gjort före oss, och
det är en principiellt viktig punkt. Det
nya stadgeförslaget innebär att det endast
är medlemmarna och årsmötet som styr
vår förening.
Årets SADE-möte avhölls enligt tradi-

Nr 1 • 2007 • Volym 12

G a s t r okuriren 1 • 2007

tionen vecka 4. Detta möte är Nordens
största utbildningsmöte i endoskopi och

Christer Staël von Holstein
Ordförande i SGF

många hade mött upp. Det blev ett väldigt trevligt och bra möte! Organisationskommitténs ordförande Peter Andersson
och programansvarig Per Gullstrand hade
tillsammans med den lokala kommittén
sammanställt ett digert program som
spände över utbildning i simulator, sedering vid skopi, frågan om endoskoperande
sjuksköterskor, den snabba utvecklingen
av endoskopiskt ultraljud med mera. Det
blev en tidvis intensiv och mycket givande
debatt.
En viktig fråga som togs upp och som

blir allt mera brännande är hur länge vi
ska undanhålla våra patienter den kanske
bästa formen av sedering vid skopi, nämligen användandet av propofol. Det finns
idag väldigt mycket erfarenhet från många
endoskopicentra i världen och vissa enheter i Norden, att propofolanvändning
utan deltagande anestesiolog kan låta sig
göras utan risk för patienten. Det kräver
naturligtvis vissa utbildningsinsatser på
våra endoskopienheter och att vi, gärna
tillsammans med våra anestesiologiska
vänner, utarbetar säkra rutiner. Tyvärr
tror jag att denna fråga ibland har hakat
upp sig på snävt revirtänkande och lokalt
använts som argument för att öka resurser
till anestesiologin. Vi måste lägga detta
bakom oss. En arbetsgrupp bildades vid
SADE-mötet för att hantera frågan på
nordisk bas. Det är bra, men det gäller att
arbetsgruppen hanterar sitt uppdrag med
brådska. Frågan har legat alltför länge i
träda. Nu är det är dags att gå från ord
till handling!
Christer Staël von Holstein



från redaktörens bord

Bästa gastrovänner!

V

älkommen till årets första nummer
av Gastrokuriren, ett välfyllt
nummer med reportage, information och rapporter om svensk gastroenterologisk forskning! Under det gångna året
har Gastrokuriren vuxit i sidantal och vi
känner nu att det är dags att ta steget upp
och att även utöka till fem nummer per
år. Jag vill redan nu slå ett slag för nästa
nummer som kommer att dimpa ned i
din brevlåda ett par veckor innan Gastrodagarna i Uppsala 2–4 maj. Nummer
två kommer att vara en riktig aptitretare
som i princip enbart fokuserar på Gastrodagarna, årets gastroenterologiska höjdpunkt. Att möta våren i Uppsala är en
stor begivenhet, inte minst för stadens
studenter, så passa på och gör detsamma.

Redan i detta nummer finner du detaljerad information om programmet.
Apropå information, traditionsenligt
kommer ett antal stipendier att delas
ut i Uppsala. Visserligen är alla utlysta
i Gastrokuriren men för den som vill ha
lite extra tid till att förbereda sina ansökningar så rekommenderar jag vår hemsida
www.svenskgastroenterologi.se. Hemsidan
uppdateras regelbundet och det är också
där du först finner aktuell information om
stipendier och kurser.
För att återvända till tidningen och det
aktuella numret så fortsätter vi att bevaka
frågan kring vilken eller vilka yrkesgrupper som kommer att utföra skopier i
morgondagens Sverige. Som bekant så
har en utbildning för sjuksköterskor med

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 10 april 2007.
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
Gastrodagarna i Uppsala 2–4 maj 2007.
Välkommen med Din ansökan!
Olympus Sverige AB
Svensk Gastroenterologisk Förening



Jonas Halfvarson

inriktning mot endoskopi startat vid Ersta
Sköndal Högskola, och på sidorna 39–41
rapporterar Per Lundblad om sina intryck
av kursen.
Vi ses i Uppsala!
Jonas Halfvarson
redaktör

Kallelse årsmötet
Årsmöte i Svensk Gastroenterologisk
Förening äger rum i samband med
Svenska Gastrodagarna, Kongresscenter Atrium i Uppsala, onsdag 2 maj kl.
17.05–18.00. Ingen separat föranmälan
krävs för årsmötet.
1. Frågan om stadgeenlig 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
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. Förslag nya stadgar
15. Övriga frågor
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Gastroenterologi på riksstämman

Gastroenterologi på Riksstämman i Göteborg
Årets Riksstämma hölls i Göteborg i
månadsskiftet november – december.
SGF hade valt att minska sitt engagemang något, och ändra inriktning mot
mer allmänna symposier.
Som SGFs Vetenskaplige sekreterare
Magnus Simrén skrev i Gastrokuriren
4/06, var avsikten med detta att locka
en bred åhörarskara med representanter från flera olika specialiteter.

F

örst på programmet för Gastroenterologi var ett symposium med
titeln Inflammation i mage, tarm
och lever som riskfaktor för cancerutveckling: Var står forskningen idag?
Stefan Lindgren var moderator. Inbjudna
föreläsare var Anders Ekbom, Urban Sjöqvist, Sven Pettersson och Hans Verbaan.
Genetiska och okända faktorer

Anders Ekbom inledde med att konstatera att en inflammation kan vara många
olika tillstånd: En autoimmun reaktion,
en allergi eller en kemisk retning.
– Alla dessa ökar risken för cancer, fortsatte han.
Det finns dock en hel del data som
komplicerar bilden.
Adenocarcinom i esofagus – där ser
man en tiofaldig ökning för risk när det
gäller män, men inget samband mellan
rökning eller alkoholintag.
– Varför är det så? Inflammationen
finns hos båda könen, sa Anders.
När det gäller cancer i magsäcken ger
ett ventrikelsår dubblad risk för cancer
senare i livet, men duodenalsår ger däremot inte en höjning av risk.
– Handlar det därför om egenskaperna
hos värden, eller den infektiösa agenten
– eller om båda?
Fenotypen för sjukdom – och inte
inflammationen i sig – tycks öka risken
för cancer, avslutade Anders och sammanfattade:
– Kronisk inflammation ökar risken
för cancer i målorganet, men det föreligger interaktion med genetiska och andra
okända faktorer.
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Ursodeoxycholsyra

Urban Sjöqvist redogjorde för klinisk
handläggning av UC-patienter med hög
risk att utveckla kolorektalcancer.
Urban hade fyra punkter för förutsättningar för ett framgångsrikt program för
koloskopisk övervakning vid kolorektal
IBD.
• Komplett inklusion av högriskfallen
• Strikt protokoll (biopsitagning, granskning, slutpunkter)
• Hög följsamhet (förutsätter skonsam
undersökning, kallelsesystem och information)
• Sök intresserade läkare
Därefter redogjorde Urban för nyheter
inom den koloskopiska övervakningen.
Det handlar bl.a. om förbättrad koloskopisk teknik med färgning och förstoring.
Vilka cancerförebyggande farmaka ska
man då använda? Urban tog upp tre.
– 5 ASA-preparat – det ska patienten
ha, började han med att slå fast.
– Folater har också visat sig ha förebyggande effekt. Dessutom kommer nu
studier som visar att ursodeoxycholsyra
kan minska risken för CRC. En studie
publicerad i Gastroenterology visar på
74% riskreduktion!

Stefan Lindgren

Lars Agréus

60 000 infekterade

Det finns flera tecken på att bakterier är
inblandade i IBD. Ett sådant är att antibiotikabehandling ofta är gynnsam vid
vissa former av Crohns sjukdom, sa Sven
Pettersson.
– Vid kronisk inflammation har vi
en bärriärskada som gör att ämnen kan
vandra in och som kan leda till en ond
cirkeln. Vissa resultat tyder på att det kan
det vara så att ursodeoxycholsyra stoppar
upp processen.
Hans Verbaan talade sedan om Hepatit
C-infektion och risken för hepatocellulär
cancer (HCC).
– Det finns ungefär 60 000 infekterade
individer i Sverige. Det är alltså en stor
grupp med risk att utveckla HCC.
Därför handlar det om att förhindra
spridningen av hepatit C. Över 70% av

denna spridning sker idag via intravenöst
missbruk – smitta via blodprodukter är
nästan obefintlig idag. Spridningen sker
även iatrogent.
5-ASA livet ut?

Därefter följde en paneldebatt med tre av
de fyra föreläsarna.
Åhörarna ställde frågor, och Stefan
ställde frågan till panelen om man aldrig
ska avsluta en behandling med 5-ASA i
cancerförebyggande syfte.
– Det gäller att få patienten att ta medicinen även när de mår bra, sa Urban.
– Vi behöver bättre genetiska definitioner för att kunna sortera fram de patienter
som behöver 5-ASA livet ut, och vilka som
kan kopplas bort, sa Sven och tillade:



Gastroenterologi på riksstämman

Ellen Vinge

Einar Björnsson

Jonas Halfvarson

– Vi är inte där ännu – men jag tror vi
kommer att vara där om några år.

– Vi valde att lägga Oves föreläsning
först, så att det blir vi som står för upprepningarna, sa Christer i sitt inledningsanförande och hälsade förste talaren – Lars
Agréus – välkommen.
Lars är universitetslektor på Centrum
för Allmänmedicin i Stockholm. Han
inledde med att berätta om en undersökning om attityder till behandling och
behandlingsrisker bland allmänläkare och
patienter med muskuloskelettal smärta.
Den visade att majoriteten (67%) av
läkarna föreskriver NSAID som förstahandspreparat. Även att 23% av patienterna tycker att deras NSAID är mycket
effektivt, och att 42% av dem tycker att
deras NSAID är ganska effektivt.

visar att det är nästan fyra gånger så stor
risk för ulcus om man står på NSAID.
Han ansåg att man ska ifrågasätta all
ulcerogen medicin – om det går. HP-eradikering hjälper, och PPI är lika effektivt.
Kombineras dessa behandlingar är riskökningen för ulcus nästan helt borta.
Ellen Vinge avslutade med att bl.a. redogöra för NSAID i geler, plåster och spray.
– Det finns väldig lite data, och de studier som finns är väldigt korta, sa Ellen.
Det finns dock en viss evidens för effekt
på artrossmärta vid behandling längre än
fyra veckor (diklofenak). Man kan dock
drabbas av hudreaktioner, och det är dessutom ganska dyrt.
Glukosamin har få biverkningar, men
problemet är att man inte vet om det har
någon effekt överhuvudtaget.
– Men det har en förbluffande hög placeboeffekt, konstaterade Ellen.

Identifiera riskpatienter

Nästa dag var det dags för årets Bengt
Ihre-föreläsning.
Den inbjudne talaren var Ove Schaffalitzky de Muckadell från Danmark.
Rubriken för hans föreläsning var ASA/
NSAID – ett tilltagande hot mot gastrointestinalkanalen.
Ove pekade på flera faktorer som gjorde
denna rubrik relevant.
– Vi har en stor – och stigande – förbrukning. Dessutom har vi en hög förbrukning hos riskpatienter. Lägg härtill
att många idag medicinerar parallellt för
antitrombotisk behandling!
Ove konstaterade dock att riskerna kan
reduceras.
– Naturligtvis genom att låta bli att
använda NSAID. När de inte kan undvikas, bör man se till att använda minimal
dos. Dessutom kan man välja NSAIDpreparat med låg toxicitet.
Utöver dessa råd, ansåg Ove att det
gällde att identifiera riskpatienter och att
överväga antisekretorisk terapi.
– Överväg också Helicobacter pyroli
eradikation, uppmanade han.
Undersökning bland allmänläkare

Direkt efter denna föreläsning var det
dags för ett symposium på samma tema.
Titeln var Gastrointestinala sidoeffekter av
behandling av smärta i rörelseapparaten.
Christer Staël von Holstein var moderator.



Försiktighet vid IBD

Dessutom talade Einar Björnsson om
toxisk påverkan av levern via läkemedel.
Incidensen för leverskador är visserligen
inte så hög, men det är ändå ett stort problem, konstaterade han.
Jonas Halfvarson ställde frågan om IBD
förvärras av NSAID. Han påminde om att
man en gång försökte behandla IBD med
NSAID, men att detta avbröts. Resultat
från epidemiologiska data ger inte samma
besked som behandlingsstudier, sa Jonas
och pekade dessutom på att det fanns
flera metodologiska brister i studierna.
Han rådde till försiktighet när det gäller
NSAID och IBD.

Per Lundblad

Hög placeboeffekt

Christer Staël von Holstein redogjorde
sedan för en dansk undersökning som

Christer Staël von Holstein tackar Ove Schaffalitzky de Muckadell med SGFs medalj.

G a s t r ok u r i r e n 1 • 2007

basal kurs i ercp

Basal kurs i ERCP
för endoskopister och endoskopiassistenter
Denna svåra och tålamodskrävande
konst är sedan en tid tillbaka tillgänglig för alla oss mer eller mindre okunniga via kursen ”Basal kurs i ERCP för
endoskopister och endoskopiassistenter”. Kursen som genomfördes för 5:e
gången, mellan 18–20 september, var
förlagd till Klitterbyns turist- och konferensanläggning i Ängelholm samt
Helsingborgs Lasarett. Här kommer en
kort sammanfattning av kursens stora
värde!

F

ör att lära sig ERCP krävs inte bara
tid att stå bredvid, utan även en
kunnig lärare och en stor portion
tålamod. Om man vill undvika de största
fallgroparna och få en god överblick över
såväl teori som praktik och utrustning
inom detta ädla ämne så rekommenderas varmt ovanstående kurs. Kursen har
tidigare genomförts på flera olika platser i Sverige under ledning av de erfarna
doktorerna Gert Lindell (UMAS), Stefan
Spinnell (Piteå), Per-Jonas Blind (Lund)
och inte minst Caroline Lindstedt (Helsingborg).
I år var kursens teoretiska del under två

dagar förlagd till Klitterbyns konferensanläggning i Ängelholm och den praktiska delen under en dag genomfördes vid
endoskopienheten, Helsingborgs Lasarett.
För att uppnå bästa och erforderliga resultat med ERCP är det absolut nödvändigt
att skapa ett välfungerande ERCP-team
varför kursen hålls gemensamt för endoskopister och endoskopiassistenter. Under
tre dagar fick elva läkare och tolv endoskopiassistenter lyssna till diverse föreläsningar om allt vad grundläggande ERCP
innebär, prova diverse wires och sfinkterotomer m.m. samt se hur några proffs
arbetar i endoskopirummet.
Under de två teoridagarna hölls många

korta föreläsningar om praktisk anatomi,
tekniker vid kanylering och sfinkterotomi, terapialternativ vid stensjukdom
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och malignitet, utrustning och materialval
för att nämna några av de många områden
som berördes. De erfarna föreläsarna var
oftast eniga, men hade ibland lite olika
uppfattning om hur vissa moment skulle
genomföras och detta gav på ett naturligt
sätt en väldigt berikande diskussion. Inom
kursens föreläsningar rymdes de mest
basala kunskaper för den oinvigde, till allt
mer komplicerade tekniker för den mer
erfarne ERCPisten. Vi hade sålunda alla
något eller mycket att lära! Kursmaterialet
var ypperligt med mycket fina bilder och
filmer. Korta, intressanta och interaktiva
föreläsningspass var genialt och gjorde att
man aldrig upplevde föreläsningsdagarna
som sega eller ointressanta.
Precis som i alla materialtunga sporter
så är materialkännedom av yttersta vikt,
fick vi oss itutade, och industrins representanter från Boston Scientific, Cook,
Kungshusens medicinska, Olympus och
Vingmed tillhandahöll en hel del material för oss att titta, känna och prova på.
Industrins medverkan på detta sätt gav en
fin möjlighet att prova och jämföra olika
system och apparatur vilket man kanske
inte har vid hemmakliniken.

Den praktiska dagen var förlagd till endo-

skopienheten i Helsingborg där man
genomförde tre live-ERCP, som vi alla
kunde följa via storbild (med bilder från
röntgen, inuti endoskopet och rummet
med ERCPisten) i ett konferensrum. Ett
bra sätt att få en hel undersökning beskriven och kommenterad av både ERCPisten
själv och av de andra föreläsarna.
Du som är intresserad av att börja med

ERCP, precis startat eller kommit en bit
på väg, ska absolut gå denna kurs. Den
innehöll mer än vad som förväntades,
gav utrymme för intressanta diskussioner och skapade ökat intresse och förståelse för ämnet. Även kursmiddagen på
hamnkrogen i Skälderviken var ytterst
välplanerad! Visst låter det som om jag
är mutad av kursledningen eller har en
omtenta i ERCP liggande, men det enda
negativa jag kan komma på om jag verkligen anstränger mig är att vädret under
tipsrundan som fungerade som kurstenta
lämnade en hel del kvar att önska.
Dan Falkenback
Specialistläkare
Helsingborgs Lasarett



kirurgkliniken i hudiksvall

Samarbete på Kirurgkliniken i Hudiksvall

Kjell Lundberg och Ulla Johansson

Ulla Johansson – som även är facklig
sekreterare i SGF – arbetar som medicinsk gastroenterolog på kirurgmottagningen på Hudiksvalls sjukhus.
Här har man funnit ett framgångsrikt
koncept för samverkan mellan de olika
inriktningarna inom gastroenterologin. Ett samarbete som upplevs som
mycket positivt av båda parter.

U

lla Johansson är utbildad i tre
specialiteter – allmän invärtesmedicin, gastroenterologi och
hepatologi samt även klinisk nutrition.
Hon arbetade i Stockholm på Ersta
och Huddinge sjukhus. För drygt fyra
år sedan bytte hon storstadsmiljön mot
det betydligt mindre Hudiksvall. Anledningen var att hon träffade en man ”som
inte var flyttbar”, som hon själv uttrycker
det.
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Behöver varandra

Flytten innebar att hon började arbeta på
medicinkliniken på Hudiksvalls sjukhus
som invärtesmedicinare och gastroenterolog.
– Jag upplevde att det blev mer och mer
invärtesmedicin som jag fick arbeta med,
och mindre och mindre gastroenterologi.
Men det var ju som gastroenterolog jag
ville arbeta, minns hon.
Ulla flyttade alltså för att hon funnit
kärleken, och var väl medveten om följderna på det professionella planet. Men
hon ville ändå försöka.
– Jag såg hur det fanns ett behov av en
gastroenterolog. Arbetsuppgifter saknades
inte, men jag hade helt enkelt inte tid att
ägna mig åt dem fullt ut.
Hon fortsätter med att beskriva hur
hon snart etablerat ett gott samarbete med
gastrokirurgerna på sjukhuset.

– Tack vare det fanns det förutsättningar
att göra något av gastroenterologin i den
här regionen. Som medicinsk gastroenterolog är man beroende av att ha kirurgerna
på samma ställe, förklarar Ulla.
– Vi behöver varandra – för att uppnå
det som är bra för patienten!
En medicinare att vända sig till

Ulla berättar att hon diskuterade med alla
berörda parter – ända upp på ledningsnivå. Hennes mål var att få en grundanställning som medicinsk gastroenterolog
på kirurgkliniken.
– Det är här på kirurgen som endoskopiavdelningen ligger och därmed finns det
ett behov av en medicinare. Det verkade
därför rimligt att jag skulle anställas där.
Och när jag lade fram den tanken stötte
den inte på patrull – vare sig hos kirurgerna själva eller hos ledningen.
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kirurgkliniken i hudiksvall

Så sedan drygt två år arbetar alltså
Ulla större delen av sin tid där. 60% av
hennes arbetstid är förlagd till kirurgkliniken, 20% är hon kvar på medicinmottagningen och resterande 20% ägnar hon
åt sin forskning inom klinisk nutrition.
På kirurgen ägnar sig Ulla främst åt
endoskopi. Hon gör de flesta av de koloskopier som utförs. Dessutom driver hon
en tarmmottagning tillsammans med en
specialutbildad sköterska.
– Sedan finns jag till hands för andra
patienter – där kirurgerna vill ha en
second opinion, fortsätter hon.
– Min roll är att vara den medicinska
gastroenterolog som kirurgerna i första
hand kan vända sig till. Det kan handla om
att de själva bara vill ställa en fråga, men de
kan lika gärna be mig träffa en patient.
Snabbt på plats

Vi får ett färskt exempel som illustrerar
hur det fungerar i praktiken:
– Igår utförde en av kirurgerna en koloskopi. Jag var nere på röntgen i ett helt
annat ärende, då det pep till i min personsökare. Under koloskopin hade man konstaterat något som de inte riktigt visste vad
det var. Jag var där inom en halv minut.
– Efter att jag också hade tittat, diskuterade vi tillsammans och enades om
att sjukdomen i nuläget skulle behandlas
medicinskt. Jag lade upp behandlingen
och informerade patienten. Dessutom
är det jag som följt upp henne när hon
idag skrevs ut, och hon kommer att gå
på kontroll hos mig.
Fungerar åt båda håll

Alla kontaktvägar blir på det här viset
förkortade och förenklade.
– Men det kan ju lika gärna gå till på
rakt motsatt sätt också. Jag skoperar och
hittar cancer i tarmen på en patient. Då
piper jag på någon av kirurgerna, som
kommer och kastar en blick och enas med
mig om diagnosen.
– Jag beställer röntgen av lever och lunga
samt provsvar, och patienten får besked
om tider för detta innan denne går hem
från undersökningen. Jag hämtar också
sjuksköterskan från tarmmottagningen
som är operationskoordinator. När sedan
patienten kommer för att opereras har
kirurgen alla data – och han har redan
sett tumören som ska opereras, eftersom
jag ringde på honom när jag hittade den.
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på avdelningen och har bott på sjukhem innan. Kirurgiskt sett kan man inte
göra mer. Jag sätter då in medicin som
hämmar den inflammatoriska processen – en TNF@-hämmare. Det leder till
att patienten blir mycket bättre och kan
t.o.m. klara ett eget boende – men medicinen är svindyr. Vem betalar? Kirurgeller medicinkliniken?
Ett annat sådant exempel är en patient
från kirurgin som på Ullas inrådan får
parenteral nutrition under en tid. Det
är också dyrt och belastar utskrivande
klinik.
– I dessa exempel blir det i det avseendet billigare för kirurgkliniken att inte ha
mig där, konstaterar hon.
Ulla Johansson

Oselekterat patientklientel

Ulla vill betona att den här modellen
passar bra på ett mindre sjukhus där det
inte är så ”gastroenterologtätt”, som hon
uttrycker det.
– Det innebär att det är ett mer oselekterat patientklientel som hamnar hos
kirurgen. Om man jämför med ett stort
stockholmssjukhus t.ex. så hamnar en
remiss med ospecificerade buksmärtor/
tarmbesvär oftast hos en medicinsk gastroenterolog. Sedan bestämmer sig denne
för att samråda med en kirurg, alternativt
för att satsa på att försöka lösa patientens
problematik själv.
– Så är det inte här. Här hamnar en
del av dessa patienter på medicinkliniken,
men en annan del på kirurgen – mycket
beroende på tradition. En distriktsläkare
i Stockholm skickar en sådan patient till
en medicinsk gastroenterolog, men här
skickar de ibland remissen till kirurgen.
– En annan orsak till att modellen
lämpar sig väl för just mindre sjukhus,
är att medicinska gastroenterologer är
en bristvara ute på sjukhusen i Sverige,
påpekar Ulla.
Budget problem för samverkan

Det är budgettänkandet som kan leda till
problem, och därmed sätta käppar i hjulet
för en sådan samverkan som man har i
Hudiksvall, tror Ulla.
Hon förklarar med följande exempel
från den kliniska vardagen:
– En patient är opererad flera gånger,
men är fortfarande dålig och ligger inne

Se till helheten

Budgeten måste därför sättas in i ett sammanhang som ser till helheten.
– Kostnaderna för samma patient minskar totalt sett framöver, därför är det farligt
att snävt se till sin egen kliniks budget i ett
kortsiktigt perspektiv, summerar hon.
Ett viktigt ansvar som vilar på Ulla är
att se till att sortera patienter. Tack vare
att hon har kvar 20% av sin tjänst inne
på medicinmottagningen, kan hon se till
att patienter som är rent medicinska fall
inte hamnar hos kirurgerna, och därmed
belastar deras budget.
Gemensamma patienter

Bekymmer av det här slaget går dock att
lösa i Hudiksvall, konstaterar Ulla.
Hon får medhåll av Kjell Lundberg,
överläkare och medicinsk rådgivare för
kirurgkliniken.
– Men jag kan se problemet, medger
han.
– Jag tycker dock inte att det är ett konkret problem för oss. Att ha Ulla – som
dessutom är expert på nutrition – är värt
mycket för oss, anser Kjell.
– Vi tyckte från början att det skulle
vara bra för oss att få henne till oss. Det
beror på att vi har gemensamma patienter, med problem där våra gemensamma
insatser behövs.
Vuxit fram successivt

Kjell konstaterar att i kirurgernas arbete
har man alltid ett samarbete med andra
specialister.
– På det här sättet blir det mer informellt och nära, anser han.
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En gång i månaden har man en konferens – Gastrokonferensen kallar man den
– där fall presenteras och diskuteras hur
man ska gå vidare med. Då deltar även
fler läkare, bl.a. en annan doktor från
invärtesmedicin som intresserar sig för
gastroenterologi.
– När Ulla kom hit hade vi ingen färdig
och klar organisation för hur vi skulle
arbeta. Den har istället vuxit fram successivt under de dryga två år som gått,
förklarar Kjell.
Utvecklande

Får mycket av kirurgerna

Sammanfattningsvis så ser Ullas arbetsuppgifter på kirurgen ut så här: Hon skoperar, har tarmmottagningen och bistår
med second opinion när så önskas.
– Dessutom gör jag nutritionsbedömningar, och brukar även hjälpa till med att
utbilda nya skopister på kirurgkliniken,
tillägger hon.
– Att samarbetet fungerar så bra, beror
på att det finns så bra kirurger här. Annars
skulle det inte gå. Personkemin är en
viktig faktor – precis som i alla former av
samarbete, påpekar Ulla.
Hon trivs alltså bra i Hudiksvall.
– Jag tycker att jag kan bedriva min
specialitet fullt ut här, anser hon.
Ulla är noga med att påpeka att fördelarna med samarbetet går åt båda håll:
Att hon i sin tur också får ut mycket av
kirurgerna.
– De stöttar mig och uppmuntrar mig.
Det kan t.ex. handla om att jag tar bort
lite större och mer komplicerade polyper
än jag var van vid innan jag kom hit.

Kontaktnät

Det finns naturligtvis även nackdelar med
att vara ensam som medicinsk gastroenterolog.
– Jag får inte samma input av kontakt
med kollegor inom samma specialitet. Det
kan handla om att börja använda ett nytt
läkemedel t.ex. Man behöver kontakter
inom samma disciplin för att vidareutvecklas som doktor.
Ulla löser detta med att ha kvar och
vårda sina gamla kontakter, både yrkesmässigt och kompismässigt.
– Det är gamla kontakter från Ersta och
Huddinge. Vi har även ett gott samarbete med regionsjukhuset – Akademiska
Sjukhuset i Uppsala. De ligger visserligen
inte i vårt landsting, men det servar oss
med sådant som inte finns här – levertransplantation, PET-kamera och tunntarmsmanometri t.ex.
– Så jobbar man som ”katt bland hermelinerna”, måste man komma ihåg att
man är just en katt – och ha kvar sina
kattkontakter, avslutar Ulla Johansson.

Koloskopimöte i Göteborg
15–16 mars 2007
Utbildning av koloskopister:
Erfarenheter från Storbritannien
– ackreditering
– sköterskeskopier
Live-koloskopier:
Dr Brian Saunders, ST Marks hospital, London m.fl.
Handläggning av komplikationer:
Konservativt, endoskopiskt och kirurgiskt
Nya och ännu nyare interventionstekniker:
Kolorektal stentning, Fullväggsresektion, mm
Vem skoperar vad? Interventioner?
Medicinare? Kirurger? Sköterskor?

Per Lundblad

www.koloskopimotegoteborg.se

www.koloskopimotegoteborg.se

Något egentligt problem för kirurger och
medicinare att samarbeta kan inte Kjell
se.
Ändå tror han att den form för samverkan man satsat på i Hudiksvall inte är
vanligt förekommande.
– Jag vet inte om det finns andra medicinare som är anställda på kirurgen på så
många andra håll i Sverige, det är nog
ovanligt.
– Som kirurg gillar man action – man
vill göra något direkt. Medicinarna lägger
gärna pannan i djupa veck istället.
– Samarbetet behövs därför, och det är
utvecklande, sammanfattar han.

Även Kjell tror att de motsättningar
som eventuellt kan finnas kvar någonstans
i landet bottnar i pengar och budget.

P-O Park, P-O Stotzer, A Kilander, T Öresland
Endoskopienheterna SU-Östra och SU-Sahlgrenska
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avhandling STRID

Sammanfattning av avhandlingen

”Gastrointestinal symptoms in chronic renal failure,
prevalence and pathophysiological mechanisms”
Hans Strid
Gastrosektionen, medicinkliniken
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
hans@ueab.net, hans.strid@vgregion.se

Mag-tarmsymtom vanligt vid njursvikt

Förekomsten av och orsaken till magtarmsymtom vid kronisk njursvikt är
ofullständigt känd. Endoskopiska undersökningar av övre delen av mag-tarmkanalen har visat en ökad förekomst av
slemhinneskador.
Fördröjd magsäckstömning är vanligt
hos patienter med kronisk njursvikt, men
något samband med mag-tarmsymtom
har man inte kunnat påvisa.
I det första delarbetet undersökte vi
förekomsten av mag-tarmsymtom hos
patienter med kronisk njursvikt och om
det fanns en association mellan förekomst
av mag-tarmsymtom och psykiskt välbefinnande. I det andra delarbetet tittade vi
på användningen av syrasekretionshämmande läkemedel hos patienter i dialys
jämfört med andra patientgrupper. Eftersom vi fann en ökad prevalens av magtarmsymtom hos njursjuka patienter, blev
målet med de två avslutande studierna att
finna eventuella patofysiologiska mekanismer.
Ökad prevalens av mag-tarmsymtom

I det första delarbetet fyllde 233 patienter
(svarsfrekvens 84%) i två frågeformulär,
det ena rörde mag-tarmsymtom (GSRS,
Gastrointestinal Symptom Rating Scale)
och det andra psykiskt välbefinnande
(PGWB, Psychological General WellBeing). Resultaten jämfördes med en
tidigare populationsstudie bland normalbefolkningen. Patienterna med kronisk
njursvikt delades in i tre grupper, predialys, peritonealdialys (PD) och hemodialys (HD), och alla hade signifikant ökad
förekomst av mag-tarmsymtom jämfört
med kontrollpopulationen. Patienter
med PD hade mer GERD-symtom. Ju
mer mag-tarmsymtom patienterna hade,
desto sämre mådde de psykiskt.
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Hög förbrukning av syrasekretionshämmande läkemedel

I delarbete 2 fann vi att en stor andel av
dialyspatienterna, omkring 40%, använde
syrasekretionshämmande läkemedel utan
skillnad mellan PD och HD patienter. PPI
var den dominerande läkemedelsgruppen
(93%). En större andel av dialyspatienterna stod på PPI jämfört med sjukhusvårdade patienter och patienter med
kronisk lungsjukdom. En dominerande
andel (63%) av dialyspatienterna och de
sjukhusvårdade patienter (81%) hade en
icke godkänd indikation till skillnad från
patienter med en annan kronisk sjukdom
(lungsjukdom och reumatisk sjukdom)
(32%). Långtidsbehandling (>8 veckor)
var vanligt (70–80%) i alla grupperna.
Motorikstörningar i mag-tarmkanalen

Magsäckstömning studerades med hjälp
av röntgentäta markörer hos 39 patienter med kronisk njursvikt och jämfördes
med 131 friska försökspersoner. Njursjuka
patienter, framför allt män, hade en fördröjd tömning av magsäcken jämfört med
försökspersonerna.
Med antroduodenojejunal manometri
studerades tunntarmens rörelsemönster
under fasta och efter måltid. 22 njursjuka patienter jämfördes med 34 friska
försökspersoner och vi fann att 50% av de

njursjuka uppvisade en neuropatiliknande
motorikstörning. Ett snabbare rörelsemönster sågs hos patienter med diarré
(tabell 1). I samband med undersökningen
aspirerades tunntarmsvätska. Odling på
denna visade en ökad förekomst av bakteriell överväxt i tunntarmen (38%) hos
de njursjuka. Den bakteriella överväxten
var kopplad till motorikstörningar i tunntarmen.
Sammanfattning och konklusion

Den ökade förekomsten av mag-tarmsymtom hos patienter med kronisk njursjukdom kan vara en bidragande orsak
till undernäring och leda till försämrad
livskvalitet och ökad sjuklighet.
Dialyspatienter hade en hög förbrukning av PPI, där rätt indikation ofta saknades och långtidsbehandling var vanlig.
Profylaktisk insättning vid kortisonbehandling, rebound-fenomen vid utsättningsförsök samt otillräcklig utredning
med gastroskopi är några tänkbara orsaker
till överförbrukningen.
Den fördröjda magsäckstömningen
och störda tunntarmsmotoriken som vi
fann, kan ha flera möjliga orsaker; förhöjda nivåer av peptid-hormoner som
styr tarmmotoriken, uremiska toxiners
påverkan på det enteriska nervsystemet
samt dialysmetod.
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Tabell 1. Propagationshastigheten av fas III hos patienter med kronisk njursvikt och friska
försökspersoner mätt i cm/min.
Personer

Proximala duodenum
till distala duodenum

Distala duodenum
till jejunum

Njursjuka patienter med mag-tarmsymtom

21.4 (16.4-54.8) a, b

18.2 (10.8-34.2) a, b

Njursjuka patienter utan mag-tarmsymtom

8.1 (4.6-9.6)

6.2 (4.2-9.6)

Friska försökspersoner

10.8 (7.2-21.6)

9.9 (6.3-15.3)

a

p< 0.05 jämfört med friska försökspersoner

b

p< 0.01 jämfört med njursjuka patienter utan mag-tarmsymtom

Som i tidigare studier, var det svårt att
finna något klart samband mellan magtarmsymtom och motorikstörningar i
mag-tarmkanalen. Fler och större studier
på patienter med kronisk njursvikt behövs
för att finna eventuella patofysiologiska
mekanismer bakom den ökade förekom-

sten av mag-tarmsymtom hos denna
patientgrupp.
Disputationsdatum: 2003-11-21
Opponent: Prof. Reinhold W
Stockbrugger, Maastricht
Handledare: Prof. Einar S Björnsson

Ingående delarbeten i avhandlingen:
1. Strid H, Simren M, Johansson AC, Svedlund J, Samuelsson O, Bjornsson ES. The
prevalence of gastrointestinal symptoms in
patients with chronic renal failure is increased
and associated with impaired psychological
general well-being. Nephrol Dial Transplant
2002;17(8):1434-9.
2. Strid H, Simren M, Bjornsson ES. Overuse
of acid suppressant drugs in patients with
chronic renal failure. Nephrol Dial Transplant
2003;18(3):570-5.
3. Strid H, Simren M, Stotzer PO, Ringstrom
G, Abrahamsson H, Bjornsson ES. Patients
with chronic renal failure have abnormal
small intestinal motility and a high prevalence of small intestinal bacterial overgrowth.
Digestion 2003;67(3):129-37.
4. Strid H, Simren M, Stotzer PO, Abrahamsson
H, Björnsson E. Delay in gastric emptying in
patients with chronic renal failure. Scand J
Gastroenterol 2004;39(6):516-520

Irritable Bowel Syndrome

Diagnostic Symptom Criteria and Impact of Rectal
Distensions on Cortisol and Electrodermal Activity
Susanna Walter, ST-läkare
Endokrin och mag-tarmmedicinska kliniken (EM-kliniken)
Universitetssjukhuset Linköping
suswa@imk.liu.se

Arbete I är en enkätundersökning som

mäter förekomsten av förstoppning och
avföringsinkontinens i befolkningen. Ett
frågeformulär med 16 frågor om tarmtömningsvanor har skickats till 2 000 kvinnor
och män i åldrarna 31–76 år, slumpvis
utvalda via befolkningsregistret i Östergötland. I frågeformuläret ingick även två
frågor om hur tarmfunktionen påverkar
livskvaliteten och dagliga aktiviteter. Svarsfrekvensen var 80,5%. Resultaten visade
att 95,6% av befolkningen har mellan tre
tarmtömningar per dag och tre per vecka.
5,7% av kvinnorna och 2% av männen
upplever sig ofta eller alltid förstoppade.
De flesta definierar förstoppning som hård
avföringskonsistens och/eller behovet av att
använda laxermedel. 10,9% av kvinnorna
och 9,7% av männen har avföringsläckage
om avföringskonsistensen är lös. Ofrivillig gasavgång förekommer hos 14,8% av
befolkningen. Kvinnor i åldersgruppen
61–76 har oftare avföringsinkontinens än
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yngre kvinnor och män. 6,5% av männen
och 2,6% av kvinnorna i åldersgruppen
31–45 år har besvär med fuktläckage från
ändtarmen minst varje vecka
Sammanfattningsvis är både förstoppning och avföringsinkontinens vanliga
problem i befolkningen. Vi visade också
att tarmsymptomen har en negativ effekt
på det allmänna välbefinnandet och dagliga aktiviteter.
Irritable Bowel Syndrome (IBS) känneteck-

nas av buksmärta/obehag och avvikande
tarmvanor.
IBS är en funktionell gastrointestinal
störning och kan för närvarande inte
förklaras av anatomiska eller biokemiska
avvikelser. Diagnosen baseras uteslutande
på symptom som är mycket varierande
i karaktär. Försök har gjorts att dela in
patienter med IBS i undergrupper med
avseende på symptom för att lättare
kunna standardisera inklusionskriterier

till studier och behandlingar. ”Rome II
supportive criteria” är ett sådant försök
som baseras på åsikter i en expertgrupp.
I arbete II och III har ”Rome II supportive criteria” validerats med hjälp av
magdagböcker där 135 IBS-patienter i
detalj har registrerat sina symptom. IBSpatienterna inkluderades utifrån klassiska IBS-kriterier (Rome I). Majoriteten
kunde inte klassificeras i undergrupper
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IBS är associerat till en dysfunktion i det

Figur 1: Salivary cortisol levels pre-experimentally (pre), post-experimentally (post) and in their usual
environment at similar times (1 pm) and (3 pm). IBS patients had higher salivary cortisol values preexperimentally (p=0.0034) and post-experimentally (p=0.0002) than at similar times (1 and 3 pm) in
their usual environment (Wilcoxons Sign Rank test).

Figur 2: Mean skin conductance (SC) first response amplitude to the repetitive rectal distensions 1-5,
(SCR1a 1-5). The IBS patients had higher values than patients with constipation and controls at the
second distension (p=0.022 and p=0.046 respectively) (Mann-Whitney U-test). There was no significant
difference between patients with constipation and controls. The Friedman test for repeated measures showed a significant decrease of SC values from distension 1 to 5 for IBS patients (p<0.0001) and
patients with constipation (p=0.019) but not for controls.

enligt dessa nya ”supportive criteria” då
patienterna hade alla typer av symptom
vid tarmtömning (trängning, krystning,
känsla av ofullständig tömning) oberoende
av avföringskonsistens. Undergruppering
föreslås istället vara baserad på avföringskonsistens. Baserat på detta och tidigare
Linköpingsstudier föreslås i rapporten att
nya symptomkriterier för IBS bör ersätta
de idag använda Rome II-kriterierna.
Vid IBS finns samverkan mellan stress och

debut eller försämring av mag-tarmsymptom. I experimentella studier har man sett
samband mellan en ändrad känslighet i
tarmen, mätt med rektalballong, och
utsöndring av stresshormoner. Det är dock
oklart om själva undersökningssituationen
på laboratoriet kan påverka och därmed
vara en ”confounding factor” för IBSpatienter avseende stresspåslag. I arbete
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IV mättes saliv-kortisol, som ett mått på
stress, före och efter maximala rektala ballongdistensioner hos patienter med IBS,
kronisk förstoppning och friska kontrollpersoner. För att studera hur själva laboratoriesituationen påverkade patienterna
genomfördes även basala saliv-kortisolmätningar i hemmiljö. Jämfört med
mätningar som utförts i deras hemmiljö
visade mätningarna i sjukhusmiljö att
endast IBS patienterna var mer stressade
före undersökningen. (Figur 1) Ballongdistensionerna ledde inte till någon signifikant stegring av stresshormon i någon av
grupperna. IBS-patienterna hade känslighetströsklar för distension av rektum som
var lägre än patienterna med förstoppning
och kontroller. Slutsatsen blev att man
bör ta hänsyn till IBS-patienternas högre
stressnivå vid bedömningen av jämförelser
med andra patientgrupper.

autonoma nervsystemet. Förändringar i
hudkonduktans är direkt korrelerade till
svettkörtel- och sympatikusaktivitet. I en
tidigare studie har man funnit att IBSpatienter har ett generellt ökat hudkonduktanssvar (skin conductance response)
vid upprepade distensioner i sigmoideum,
men det framgår inte hur sympatikussvaret mera specifikt ter sig vid upprepning
av stimulus. För att bättre karakterisera
den överkänsligheten i tarmen mättes i
arbete V den initiala hudkonduktansen
och den maximala hudkonduktansen för
varje rektaldistension. Dessutom mättes
basalvärdet före varje distension. IBSpatienter hade en högre basal sympatikusaktivitet än förstoppningspatienter.
IBS-patienterna habituerade avseende
sympatikusaktivitet till upprepade subjektivt maximala rektaldistensioner (Figur 2).
Detta tolkas som att IBS-patienter hade
ett större stresspåslag i samband med
undersökningen än förstoppningspatienter och det troligen finns en psykologisk
komponent som påverkar känsligheten i
tarmen hos IBS-patienter.
Susanna Walter disputerade 15 dec 2006
Opponent var docent Magnus Simrén
Handledare var professor Göran Bodemar och  docent  Olof Hallböök.
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based on prospective symptom evaluation.
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O. Neurogastroenterol & Motil. 2006 Dec;
(18): 1069- 1077.
V. Sympathetic activity during repeated maximal rectal distensions in patients with irritable bowel syndrome and constipation. Walter
SA, Bodemar G, Hallböök O, Thorell L-H.
Submitted.
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Styrelsens förslag till nya stadgar
att föreläggas årsmötet i SGF 2 maj 2007
Stadgar för Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF)

§1

§3

Föreningens ändamål är att främja den
svenska gastroenterologins, hepatologins
och den gastrointestinala endoskopins
utveckling framför allt genom anordnande av möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner samt att tjäna som
ett organ för nationellt och internationellt
arbete avseende både vetenskapliga frågor
och specialistutbildning.

Styrelseledamot bör vara ledamot av
Svenska Läkaresällskapet och medlem i
Sveriges läkarförbund. Övriga medlemmar – om därtill behöriga – bör likaledes
vara ledamötet av Svenska Läkaresällskapet och medlemmar i Sveriges läkarförbund.
§4

Ledamöter i föreningen är läkare som
har sin verksamhet inom eller som på
annat sätt manifesterat särskilt intresse
för gastroenterologi, hepatologi och/eller
gastrointestinal endoskopi. Till medlem
kan antagas legitimerad läkare och inväljas
blivande läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för medicinen
närstående verksamhet. Medlemskap
beviljas av styrelsen.

Till hedersledamot kan sektionens årsmöte på förslag av styrelsen kalla svensk
eller utländsk person, vars insatser varit
av stor betydelse för utvecklingen inom
gastroenterologi, hepatologi eller gastrointestinal endoskopi. För val av hedersledamot och utländsk ledamot fordras
två tredjedelar av de angivna rösterna vid
årsmöte.
Hedersledamot samt medlem som
uppnått 65 levnadsår är befriad från erläggande av årsavgift.

§3

§5

Föreningen är Svenska Läkaresällskapets
sektion för gastroenterologi och Sveriges
läkarförbunds specialitetsförening för
Medicinsk Gastroenterologi & Hepatologi.
Såsom Svenska Läkaresällskapets sektion för gastroenterologi ombesörjer föreningen föredrag vid Läkaresällskapets
sammankomster i överensstämmelse
med den för Sällskapet gällande arbetsordningen, samt avger utlåtande i eller
handlägger ärenden som hänskjutits till
sektionen. Vid handläggningen av sådana
ärenden som berör (andra) sektioner i
Läkaresällskapet skall samråd med denna/
dessa ske.
Såsom Sveriges läkarförbunds specialitetsförening för Medicinsk Gastroenterologi & Hepatologi handhar föreningen
frågor kring specialistutbildning i ämnet,
samt avger utlåtande i eller handlägger
ärenden som hänskjutits till föreningen
från Läkarförbundet.

Föreningens angelägenheter handhas av
en vid årsmöte vald styrelse bestående av
ordförande, vice ordförande, vetenskaplig
sekreterare (kontaktperson mot Svenska
Läkaresällskapet), facklig sekreterare (kontaktperson mot Sveriges läkarförbund),
skattmästare, redaktör och tre övriga
ledamöter varav en skall vara ordförande
i SYG (Sveriges Yngre Gastroenterologer).
En ledamot i styrelsen skall ha särskilt
ansvar för den endoskopiska verksamheten och en medicinsk gastroenterolog skall
ha särskilt ansvar för den hepatologiska
verksamheten. Den facklige sekreteraren
skall vara medicinsk gastroenterolog.
Ordförande och vice ordförande väljes
för två år och kan därefter icke omedelbart omväljas. Avgående ordförande efterträdes under en period av två år av vice
ordförande.
Vetenskaplig och facklig sekreterare,
redaktör samt skattmästare väljes för en
period på tre år.

§2
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Övriga ledamöter väljes på tre år med
nyval av en ledamot varje år. Ledamot
kan efter mandattidens slut icke omväljas
såsom ledamot förrän efter två år. Val av
ordförande, vice ordförande, sekreterare,
redaktör eller skattmästare kan dock ske
utan hinder härav.
Till styrelsen kan adjungeras företrädare för andra intresseorganisationer som
ligger verksamheten nära till exempel
SEGP (Svensk Förening för Endoskopi
och Gastroenterologi Personal). Adjungerad till styrelsen deltager ej i beslut.
Styrelsen utser representant/er i Svenska
Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling
och suppleant/er för denne/dessa.
Uppgifter om föreningsfunktionärer
bör efter förrättande val snarast tillställas Svenska Läkaresällskapet och Sveriges
läkarförbund.
§6

Styrelsen sammanträder minst tre gånger
per år på kallelse av ordförande. Ordförande är skyldig att sammankalla styrelsen
om minst två ledamöter gör framställning
därom. Styrelsen är beslutsmässig när
minst halva antalet ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen om ej annat
begäres. Vid lika röstetal äger ordföranden
utslagsröst. Vid styrelsemöte skall liksom
vid sektionsmöte och årsmöte protokoll
föras.
Ärenden kan avgöras vid sammanträde
per capsulam om samtliga styrelseledamöter är ense om beslutet. Styrelsens protokoll justeras av ordföranden.
Beslut i ärenden som berör för Svenska
Läkaresällskapet gemensamma angelägenheter bör snarast tillställas Svenska
Läkaresällskapets nämnd och beslut som
berör Sveriges läkarförbund bör snarast
tillställas detta.
§7

Förslag till val som skall förrättas vid föreningens årsmöte upprättas av en valbe-
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Forskningsstipendium
150 000 kronor i gastroenterologi
Ändamål
Stipendiet delas ut som bidrag till forskning inom klinisk gastroenterologi med inriktning
på inflammatoriska tarmsjukdomar eller syrarelaterade sjukdomar samt för förkovran inom
ämnesområdet. Stipendiet är avsett att ge stöd till yngre forskare som nyligen har eller snart
skall disputera, men även initiering av nya forskningsprojekt kan beaktas. En del av stipendiebeloppet skall användas för stimulering av yngre läkare inom ämnesområdet.

Stipendiebeloppet
Det totala stipendiebeloppet uppgår till 150 000 kr. 100 000 kr kan delas mellan högst tre
sökande, varav en skall erhålla 50 000 kr. Resterande 50 000 kr delas upp på fem stipendier
för förkovran och stimulering av yngre läkare, t.ex. för besök på framstående forskningsenhet
eller klinik.

Ansökningsförfarande
Skriftlig ansökan skall innehålla projektbeskrivning, målsättning, plan för genomförande,
kostnader och eventuell övrig finansiering samt i förekommande fall tänkt centra som skall
bevistas. Sökande skall vara medlem i Svensk Gastroenterologisk Förening.
Ansökan skall före den 30 mars 2007 ställas till Svensk Gastroenterologisk Förening,
c/o AstraZeneca Sverige AB, att: Carola Parling, 151 85 Södertälje eller via e-post:
carola.parling@astrazeneca.com.

Stipendiekommitté
Docent Christer Staël von Holstein, Lund
Docent Magnus Simrén, Göteborg
Professor Curt Tysk, Örebro

Redovisning
Redovisning av forskningsprojekt och studieobjekt skall göras inom ett år till Svensk Gastroenterologisk Förening och AstraZeneca Sverige AB. Stipendierna kommer att delas ut i samband med Svensk Gastroenterologisk Förenings årsmöte under Gastrodagarna i Uppsala den
2 maj 2007, där vi gärna ser att stipendiaterna deltar för att kort berätta om sitt projekt.
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Välkommen med Din ansökan

AstraZeneca Sverige AB • Tel 08-553 260 00 • Magskolan.se
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redning bestående av tre medlemmar. Valberedningen
väljes av årsmötet. Medlemmarna i valberedningen
väljes på tre år, en ny medlem varje år. Sammankallande är den äldste i ämbetet.
§8

Föreningens räkenskaper omfattar tiden 1 januari till
31 december. Föreningens årsmöte äger rum under
våren på dag som bestämmes av styrelsen. Vid årsmöte
föredrages styrelse- och revisionsberättelse, beslutas om
ansvarsfrihet för styrelsen, fastställes årsavgiftens storlek,
behandlas ärenden som styrelsen förelagt mötet eller
som medlem anmält till styrelsen senast två månader
före mötet samt väljes styrelseledamöter, två revisorer
och en suppleant för dessa. Fullmäktigerepresentant
(suppleant) skall vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet. Fråga eller frågor som sektion skall uppföra
på fullmäktigemötets arbetsordning bör behandlas på
ordinarie möte med föreningen och tillställas Läkaresällskapets nämnd minst två månader före ordinarie
fullmäktigemöte.
Skriftlig kallelse till årsmötet utsändes till medlemmarna minst 14 dagar i förväg. Extra möte skall hållas
när föreningens styrelse eller minst tio medlemmar
skriftligen begär sådant för att behandla uppgivna
ärenden.
§9

Omröstning vid val till styrelsen sker öppet, om ej annat
begärs. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning.
Andra frågor vid årsmöte avgörs, därest omröstning
begäres, genom öppen sådan. Vid lika röstetal gäller den
mening som biträdes av ordförande vid möte.
§10

Efter godkännande av styrelse äger medlemmar i föreningen rätt att inrätta separata avdelningar för främjande
av speciella intresseområden inom det gastroenterologiska området.
§11

Ledamot av Svenska Läkaresällskapet respektive medlem
i Sveriges läkarförbund kan adjungeras till styrelsemöte
vid behandling av enskild fråga, men ej deltaga i föreningens beslut.
§12

Beslut om ändring av stadgarna kan endast äga rum
på årsmötet.
Skriftligt förslag om ändring insändes minst två
månader före årsmötet till styrelsen.
Förslag till stadgeändring skall, åtföljt av styrelsens
yttrande däröver, tillställas medlemmarna samtidigt
med kallelse till årsmötet.
För ändring fordras att minst två tredjedelar av de vid
mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet. ■
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Gastrodagarna
2– 4 maj 2007
Uppsala

www.gastrodagarna.se
Mer information

om programmet finns på

I samarbete med SEGP och SILK

Program Svenska Gastrodagarna i Uppsala 2–4 maj 2007
SGF
Onsdag 2 maj/SGF
10.00
Välkommen till ”nya” Gastrodagarna 2007 i Uppsala i
regi av Svensk Gastroenterologisk förening (SGF)
Ordförande Christer Staël von Holstein
10.10–10.30
Risker vid övervikt
Margareta Öhrvall, Uppsala
10.30–11.00
Skall övervikt verkligen opereras?
Magnus Sundbom, Uppsala
Moderator: Ulla Johansson, Hudiksvall

SEGP
10.00–10.40
Frans Barányföreläsning
Managment of Crohn’s disease, today and tomorrow
J.F Colombel, Lille, Frankrike
Moderator: Ordförande SGF
Bensträckare
10.45–12.15
Fria föredrag, abstracts
Moderatorer: Magnus Simrén, Göteborg; Per Sangfelt,
Uppsala
12.15–14.00 Lunch och utställning samt posters

11.00–12.00
Den komplicerade polypen
Slyngning
P-O Stotzer, Göteborg
TEM (transanal endoskopisk mikrokirurgi) eller
kirurgi?
Göran Kurlberg, Göteborg
Patologens synpunkter
Roger Willén, Alkwin Wanders, Uppsala
Moderator: Wilhelm Graf, Uppsala; P-O Stotzer, Gbg

14.00–15.00
Avancerad gastrointestinal cancer
Kolorektal cancer
Lars Påhlman, Uppsala
Peritoneal carcinos
Haile Mateme, Uppsala
Levermetastaser
Ulf Haglund, Uppsala
Onkologens synpunkter
Bengt Glimelius, Uppsala-Stockholm
Moderator: Peter Nygren, Uppsala; Tom Öresland, Gbg

12.00–13.00 Lunch och kaffe

15.00–15.30 Kaffe, utställning och posters

13.00–14.00
Ulrika Brooméföreläsning
Sclerosing Cholangitis–State of the Art
Keith D Lindor, Mayo Clinic, USA
Moderator: Rolf Olsson, Göteborg

15.30–17.00
SILK-symposium ”Kronisk hepatit”
Definition och etiologi
Hans Glaumann, Stockholm
Kronisk HCV-diagnostik, prognos, terapi, uppföljning
Hans Verbaan, Malmö
Autoimmun hepatit i Sverige
Mårten Werner, Umeå
Autoimmun hepatit-diagnostik, prognos, terapi och
uppföljning – Hanne Prytz, Lund
Moderator: Stefan Lindgren, Malmö

14.00–15.30
SILK-symposium ”Cirroskomplikationer hos patienter
aktuella för levertransplantation – praktiska aspekter”
Cirkulatorisk dysfunktion vid levercirros
Antti Oksanen, Stockholm
Ascites/spontan bakteriell peritonit och andra
infektioner
Annika Bergkvist, Stockholm
Varixblödning, prevention och modern behandling
Einar Björnsson, Göteborg
Hepatorenalt syndrom, aspekter på modern behandling
Anders Gustavsson, Örebro
Moderator: Åke Danielsson, Umeå
15.30–16.00 Kaffe
16.00–17.00
Den läckande sfinctern – nya behandlingsmetoder
Injektionsbehandling
Wilhelm Graf, Urban Karlbom, Uppsala
Sakralnervsstimulering
Claes Johansson, Stockholm
Moderator: PO Nyström, Sthlm, Lars Börjesson, Gbg
17.05–18.00 Årsmöte SGF
18.10–18.55 Satellitsymposium – Abbott
19.00
”Välkomstmingel” i Atriums vinterträdgård
(stora utställningslokalen)

Torsdag 3 maj/SGF

Onsdag 2 maj/SEGP
14.00–16.00
Välkomna!
Studiebesök vid endoskopienheten,
Akademiska sjukhuset, Uppsala
Samling vid stora entrén

Torsdag 3 maj/SEGP
09.00–09.05
Välkommen
Catarina Lundell, Ulrika Dovner, Uppsala
09.05–09.45
Esofaguscancer, stent eller mucosal
resektion?
Bengt Wallner, Uppsala
09.45–10.15
Modern behandling av övre GI-blödning
Michael Ljungdahl, Uppsala
10.15–11.15
Kaffe, utställning och posters
11.15–12.00
Pegar
Elin Svensson, Stockholm
Koloskopi eller CT kolon?
Sven Nilsson, Lars Påhlman, Uppsala
12.00–14.00
Lunch och utställning
14.00–14.30
Anal inkontinens
Ann-Chatrin Sonesson, Wilhelm Graf,
Uppsala

17.05–17.50 Satellitsymposium-Schering-Plough AB
19.00 Bankett på Slottet

14.30–15.15
Årsmöte

Fredag 4 maj/SGF

15.15–15.45
Kaffe, utställning och posters

07.30–08.15 Satellitsymposium
08.30–10.00
Dyspepsi och gastroesofageal reflux – en SBU rapport
Outredd dyspepsi
Henrik Sjövall, Göteborg
Funktionell dyspepsi
Greger Lindberg, Stockholm
Ulcus
Lars Lööf, Västerås
GERD
Folke Johnsson, Lund
Barretts esofagus
Stefan Öberg, Lund
Moderator: Christer Staël von Holstein, Lund;
Lars Engstrand, Stockholm
Bensträckare
10.00–10.45 Lennart Wehlinföreläsning
Acute pancreatitis, current management including the
role of endoscopy Marcus Lerch, Greifswald, Tyskland
Moderator: Ordförande SGF

07.30–08.15
Satellitsymposium – UCB
08.30–09.30
Inflammatorisk tarmsjukdom
08.30–08.50
Varför uppstår IBD?
Jonas Halfvarson, Örebro
08.50–09.10
Endoskopisk intervention vid IBD
Björn Blomberg, Stockholm
09.10–09.30
Vad återstår för kirurgen att göra vid IBD?
Urban Karlbom, Uppsala,
Tom Öresland, Göteborg
Moderator: Anders Rönnblom, Uppsala;
Jonas Halfvarson, Örebro

11.15–13.00
”Up-date” Ovanliga gastro-hepatologiska sjukdomar
Endokrina GI tumörer, diagnos och behandling
Barbro Eriksson, Uppsala
Familjär amyloidos
Ole Suhr, Umeå
Eosinofil esofagit – förekommer det?
Jokka Ronkainen, Kalix
Födoämnesallergi förutom gluten – finns det?
Ulf Bengtsson, Göteborg
Moderator: Anders Rönnblom, Uppsala;
Åke Danielsson, Umeå

09.30–10.00 Kaffe, utställning och posters

13.00 Lunchbaguette och hemresa

10.45–11.15 Kaffe, utställning och posters

AVSLUTNING

15.45–16.30
Akut leversvikt
Maria Castedal, Göteborg
19.00
Bankett på Slottet

Fredag 4 maj/SEGP
09.00–09.45
Vad har hänt – vem skoperar vad?
Gunilla Strand, Stockholm
09.45–10.30
Magtarmkanalens immunsystem vid
hälsa och sjukdom
Fredrik Rorsman, Marie Carlson, Uppsala
10.30–11.15
Kaffe och utställning
11.15–12.00
Kapselendoskopi av tunntarmen – sen
då?
Michael Wagner, Uppsala; P-O Stotzer,
Göteborg
Avslutning/ordf SEGP/Catarina och
Ulrika
12.00
Lunchbaguette och hemresa

Dokument om kolorektalkirurgi

Kirurgi för inflammatorisk tarmsjukdom – 2015
Styrelsen för Svensk Förening för Kolorektal kirurgi återkommer med ett nytt
dokument över kolorektalkirurgi år 2015, denna gång avseende kirurgi för kronisk
inflammatorisk tarmsjukdom.

F

ramöver ser vi en ökande användning av immunmodulerande och
andra biologiska behandlingar.
Kirurgin för IBD (inflammatory bowel
disease) kommer att förändras, men det
är osäkert om antalet operationer kommer
att påverkas. Integrationen av medicinsk
och kirurgisk behandling ställer nya krav
på kolorektalkirurgin. Kirurgi för IBD
har relativt låga operationsvolymer och en
koncentration av operationerna till IBDkirurgiska kompetenscentra är önskvärd.
År 2015 kommer kirurgin för IBD att utföras efter samråd i multidisciplinära konferenser. Ett fåtal IBD-kirurgiska enheter
bör utföra den reoperativa kirurgin och
sällan förekommande operationer.
I höstas publicerade styrelsen för
Svensk Förening för Kolorektal kirurgi
en vision för kirurgi vid IBD i Sverige
år 2015. Dokumentet publicerades i
Svensk Kirurgi och efter överenskommelse med styrelsen för Svensk Förening för Kolorektal kirurgi och tidningens
redaktör, Magnus Nilsson, har vi valt att
publicera dokumentet även i Gastrokuriren. Anledningen är att handläggandet av denna patientgrupp kräver ett
intimt samarbete mellan kirurger och
gastroenterologer. Författarna lyfter
fram behovet av att centralisera vissa
kirurgiska ingrepp vid IBD, idéer som
säkert föder tankar även hos gastroenterologer. Det bör noteras att dokumentet har några månader på nacken och
att kunskapsläget kring operationsbehovet kan ha ändrats något, då vi lever
i en föränderlig värld.
Redaktör Jonas Halfvarson
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Kronisk inflammatorisk tarmsjukdom
– stor sjukdomsgrupp med stabil prevalens i Sverige

Kronisk inflammatorisk tarmsjukdom är
en sjukdomsgrupp med en prevalens i den
svenska befolkningen på knappt en procent. Crohns sjukdom har en incidens av
sex–sju insjuknade per 100 000 invånare/
år och prevalensen är drygt 200/100 000
invånare. Incidensen för ulcerös kolit
är ungefär dubbelt så hög som den för
Crohns sjukdom, 15/100 000 invånare per
år och prevalensen är 350/100 000 invånare/år. Incidens och prevalens har varit
stabila för båda sjukdomarna de senaste
decennierna.
De mikroskopiska koliterna, leukocytär
och kollagen kolit, räknas också till de
kroniska inflammatoriska tarmsjukdomarna. Båda har en incidens i paritet med
Crohns sjukdom, 5–6/100 000 invånare/
år. Prevalensen är osäker då framförallt
den leukocytära koliten inte alltid är kronisk. De mikroskopiska koliterna behöver ytterst sällan kirurgisk behandling.
Enstaka patienter med kollagen kolit,
har behandlats med avlastande stomi eller
proktokolektomi och bäckenreservoir.

Att leva med inflammatorisk tarmsjukdom med bevarad tarmfunktion och
bibehållen livskvalitet

Det övergripande målet för behandlingen
av kronisk inflammatorisk tarmsjukdom
är bibehållen hälsorelaterad livskvalitet.
Realistiska mål för behandlingen år 2015
är:
• Patienten i klinisk remission.
• Bibehållen anorektal funktion
(transanal defekation och kontinens).
• Sjukdom och behandling skapar ej
tarminvaliditet eller symtom från
kort tarm.
• Inga patienter med kortisonbiverkningar.
• Inga patienter med kroniska enterocutana fistlar.
• Inga patienter med kronisk morfinkrävande smärta.

Gårdagens behandling innebar att
många patienter levde med kroniska
symtom och också en väsentlig risk för
permanent stomi. Redan dagens behandling, då medicin och kirurgi används som
komplementära behandlingsformer, ger
en god hälsorelaterad livskvalitet. De
flesta patienter lever i klinisk remission.
Studier från Linköping visar att 77 procent av patienterna med ulcerös kolit
är i klinisk remission. Åttio procent av
patienterna med Crohns kolit är i klinisk
remission med en livskvalitet som är jämförbar med normalbefolkningens. Risken
för permanent stomi hos patienter med
Crohns sjukdom är idag mindre än en
procent. År 2015 kommer populationen
IBD-patienter att se annorlunda ut. Få
patienter har kroniska symtom, framför
allt de som varit föremål för gårdagens
behandling. Redan dagens behandlingar
är så goda att den överväldigande majoriteten kan behandlas till remission. När
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nyinsjuknande patienter får modern
behandling kan majoriteten göras symtomfria och de flesta kommer att leva i
klinisk remission med sin sjukdom.
Ökad användning av immunmodulerande och biologiska behandlingar
förändrar kirurgin men minskar inte
säkert antalet operationer

De senaste två decennierna har inneburit ett genombrott för immunmodulerande behandling både vid Crohns
sjukdom och vid ulcerös kolit. Ett skifte
har skett där behandling med kortikosteroider ersätts av behandling med
thioguaniner, azathioprine (Imurel)
eller 6-merkaptopurin (purinethol). Nya
”biologiska” behandlingsformer är under
utveckling. Antikroppar mot TNF-alfa
Infliximab (Remicade) är idag etablerad
behandling vid såväl abdominell som anal
Crohns sjukdom och används alltmer vid
skov av ulcerös kolit.
En ökad användning av thioguaniner
har i populationsbaserade studier ej medfört att färre patienter opereras. Data från
svenska slutenvårdsregistret visar att 45
procent av patienterna med ulcerös kolit
eller Crohns sjukdom på sikt genomgår någon form av abdominell kirurgi.
Denna andel har varit konstant hos dem
som insjuknat sedan tidigt 60-tal fram till
dem som insjuknat 1989, patienterna är
följda fram till år 2001.
Kirurgi vid Crohns sjukdom

En sjukhusbaserad studie från Paris på
över 2 000 patienter med Crohns sjukdom
visar att trots andelen patienter som fick
immunmodulerande behandling ökade
från fyra procent omkring 1980 till 63
procent till 2002, så förblev sannolikheten
att bli opererad inom fem år efter diagnos oförändrad kring 35 procent. Man såg
däremot en förändring till förmån för mer
begränsade resektioner. En populationsbaserad studie från Linköping visar också
på en oförändrad operationsvolym för
patienter med Crohns sjukdom, där incidensen av abdominell kirurgi för Crohns
sjukdom ligger kring sex–sju operationer
per 100 000 invånare/år från slutet av 80talet fram till 2003, trots en kraftig ökning
av andelen patienter med immunmodulerande behandling. Postoperativ behandling med Azathioprin reducerar patientens
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symtom men ej säkert behovet av ny
kirurgi och tycks inte reducera risken för
ny stenos i tunntarmen eller i en ileokolisk
anastomos. De biologiska behandlingarna,
där ännu bara Infliximab (Remicade) är
godkänd, har använts för kort tid för att
dess inverkan på behovet av kirurgi vid
Crohns sjukdom ska kunna utvärderas.
Vid ulcerös kolit

Det finns mindre information om hur
kirurgin vid ulcerös kolit kan ha påverkats.
Populationsbaserade data från Sverige
antyder ingen minskning av kolektomifrekvensen vid ulcerös kolit sjukdom fram
till år 2001. Antalet patienter inom sydöstra sjukvårdsregionen, 1,1 miljon innevånare, som blivit föremål för rekonstruktiv
kirurgi efter kolektomi har varit oförändrat, 18–20 årligen, från 1990 till 2004.
Möjligen kan biologiska behandlingsformer minska behovet av akut kolektomi.
I en nyligen avslutad multicenterstudie
från Sverige, där Infliximab (Remicade)
använts vid terapiresistent ulcerös kolit,
minskade antalet patienter som behövde
en akut kolektomi med knappt 40 procent och behandlingseffekten kvarstod i
upp till tre år.
Vid akut kolit

Den kirurgiska behandlingen av akut
kolit har varit oförändrad i snart 50 år,
det vill säga borttagande av hela kolon.
Immunmodulerande behandling har til�låtit begränsade resektioner vid Crohns
sjukdom. Det är möjligt att vi med mer
effektiv medicinsk behandling år 2015
gör begränsade ingrepp på kolon även
vid ulcerös kolit. Övervakningsprogrammen på grund av malignitetsrisken vid
ulcerös kolit kommer att differentieras
och skräddarsys för olika patienter, med
nya vävnadsmarkörer som komplement
till nuvarande dysplasidiagnostik. Vidare
kommer det, även vid premaligna och
maligna förändringar hos patienter med
kolit, att finnas plats för begränsade resektioner.
De kirurger som idag opererar patienter med IBD står inför nya krav på en
grundlig förståelse för vad de nya medicinska behandlingarna kan göra och hur
de påverkar operationens omfattning. Det
behövs nya strategier för när och hur dessa
patienter ska opereras.

Anal Crohns sjukdom,
låg frekvens av nya fall som kräver
kirurgisk behandling

Anal Crohns sjukdom med ulcera, fistlar
och stenoser förekommer hos knappt tio
procent i en Crohnpopulation. Risken för
permanent stomi, även i behandlingsserier från 1980- och 1990-tal är stor, 10–15
procent. Dagens behandling av anal sjukdom innebär begränsade operationer för
kontroll av infektioner genom incision
och dränage. Majoriteten av fistlarna är
höga och kroniskt seton-dränage är förstahandsmetod. Excision av perifera fistelgångar för att tillskapa en kort fistel
medför minimal perineal inflammation.
Både Azathioprine (Imurel) och Infliximab (Remicade) har visat sig ha en god
pallierande effekt på anala fistelsystem. De
patienter som efter operation fortfarande
har perineal inflammation bör erbjudas
immunmodulerande behandling. Aktiv
behandling av anal Crohns sjukdom innebär att risken för permanent stomi kan
reduceras till två–tre procent.
I Sverige är det cirka 50 nya fall per år
med anal Crohns sjukdom som behöver
behandling. Behandlingen kräver erfarenhet och bör koncentreras till IBD-kirurgiska enheter. En ytterligare utveckling
av kirurgin och integrering med medicinsk behandling bör medföra att år 2015
kommer enbart enstaka patienter med
anal Crohn behöva en stomi.
Komplikationer vid kirurgi för IBD är
idag alltför vanliga

Kirurgi för inflammatorisk tarmsjukdom
har en hög frekvens komplikationer, mer
än för annan abdominell kirurgi. Det
kan förklaras av att patienter med IBD
oftast opereras på grund av terapisvikt
efter medikamentell behandling, har en
längre tids sjukdomsaktivitet bakom sig
och kommer till operation i ett sämre
tillstånd. Frekvensen anastomoskomplikationer vid Crohns sjukdom är fortfarande omkring tio procent. En orsak
är medicinering med kortison medan
immunmodulerande behandling kanske
inte är lika skadlig. Aktuella studier talar
dock för att även azathioprine kan öka
risken för anastomosproblem. Infliximab tycks öka risken för infektioner och
frågan om det försämrar anastomosläkning är oklar.
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Kirurgin vid IBD kan göras
mer säker. Avvägningen emellan medicinsk behandling och
kirurgi kräver en fortsatt utveckling. Tidläggningen av en operation i sjukdomsförloppet är
av stor betydelse. Patienter, som
bäst hjälps till symtomfrihet av
en operation, behöver identifieras tidigt. Vi behöver mer kunskap om hur de nya medicinska
behandlingarna kan påverka en
operation och patientens läkningsförmåga. Förbehandling
och optimering inför operation
behöver utvecklas, liksom strategier när patienter med nedsatt
läkningsförmåga skall opereras.
En förutsättning för en sådan
utveckling är ett nära samarbete
emellan gastroenterologer och
kolorektalkirurger, så att båda
förstår vardera specialitetens
förutsättningar att behandla.
Kirurgi för inflammatorisk
tarmsjukdom är lågvolymkirurgi

Det totala antalet abdominella ingrepp
för inflammatorisk tarmsjukdom i Sverige
är idag 800–900 operationer årligen. Det
kan jämföras med de cirka 4 500 operationer som görs för kolorektal cancer. De
flesta operationer för kolorektal cancer
är standardiserade, medan de för IBD
och framförallt de för Crohns sjukom är
individualiserade och kräver en hög grad
av övervägande och erfarenhet för bästa
resultat.
Det utförs årligen 400–500 abdominella ingrepp för Crohns sjukdom. Kolektomi för ulcerös kolit utförs i 150–200 fall.
En mindre andel av patienterna, drygt tio
procent, bibehåller sin ileostomi medan
140–180 patienter genomgår någon form
av rekonstruktiv kirurgi. Det utförs 100–
110 ileumreservoarer med ileoanal anastomos (bäckenreservoir), några enstaka
patienter opereras med kontinent ileostomi enligt Kock och den resterande delen
av patienterna får ileorektal anastomos.
Nationellt register
för inflammatorisk tarmsjukdom

Utvärderingen av patienter med kronisk
inflammatorisk tarmsjukdom är mer kom-
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I Sverige har 70 000–80 000
patienter diagnosen kronisk
inflammatorisk tarmsjukdom
och enbart en knapp procent
av dessa opereras årligen. Den
medicinska och kirurgiska
behandlingen behöver därför
skilda former för sin organisation. Nätverk emellan IBDkirurgiska kompetenscentra,
kolorektalkirurger och gastroenterologer på lokala sjukhus
får stor betydelse. Patienterna
med inflammatorisk tarmsjukdom kommer år 2015 att skötas
av medicinska gastroenterologer på de flesta sjukhus i landet.
Förstagångsresektion för Crohns
sjukdom kan utföras av kolorektalkirurger lokalt i samråd
med kompetenscentra för IBDkirurgi. Andragångskirurgi och
rekonstruktiv kirurgi bör däremot koncentreras till IBD-kirurgiska enheter. De akuta anala
abcesserna kommer att opereras
Foto: Fotoavd. USÖ
lokalt, men fortsatt anal kirurgi
bör göras på de IBD-kirurgiska
plex än exempelvis tumörsjukdom och går enheterna. Kolektomi för ulcerös kolit
inte att mäta med enkla mått som överlev- kommer att utföras av kolorektalkirurnad eller recidivfrihet. Behandlingseffekt ger på olika sjukhus i landet, eventuellt
värderas utifrån den symtomkontroll som i samråd med kompetenscentra för IBD
förmedlas till patienten över tiden. Symp- kirurgi. Den rekonstruktiva kirurgin bör
tom och sjukdomsrelaterad livskvalitet är koncentreras till IBD-kirugiska enheter.
de viktigaste måtten. Ett nationellt kvali- Den mer sällsynta rekonstruktiva kirurtetsregister för IBD har nyligen etablerats. gin som kontinent ileostomi (KockreserÅr 2015 kommer det att även att registrera voar) bör utföras på en eller två enheter
i landet liksom kirurgin för olika komden kirurgiska behandlingen.
plikationer till reservoirkirurgi, så kallad
salvage surgery.
Sverige behöver
Kirurgi kommer år 2015 fortsatt vara
kompetenscentra för IBD-kirurgi
Den kirurgiska behandlingen av patienter en hörnsten i behandlingen av IBD och
med kronisk inflammatorisk tarmsjuk- integrationen med medicinsk behandling
dom bör skötas där man har ett utvecklat är ytterligare utvecklad. Den preoperamultidisciplinärt samarbete för diagnos- tiva behandlingen kommer att utvecklas
tik, medicinsk behandling och kirurgi. och kirurgin blir säkrare. En utveckling
Antalet operationer kommer sannolikt av kirurgin och den medicinska behandatt ligga kvar på dagens nivå eller möjli- lingen innebär att diagnosen IBD år 2015
gen reduceras något. För att kunna samla är förenad med en mycket god prognos.
den erfarenhet som krävs och utveckla
Styrelsen för
behandlingsformerna behövs en koncenSvensk Förening för Kolorektal kirurgi
tration av IBD-kirurgin till några enheGunnar Olaison, Wilhelm Graf, Bärbel Jung,
ter i Sverige. För att få tillräckligt antal
Anna Martling, PO Nyström, Stefan Skullman,
Ingvar Syk, Jörgen Rutegård
patienter behöver ett kompetenscentrum
för IBD-kirurgin ett upptagningsområde
på 1,5–2 miljoner innevånare.
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Funderar ni på en resa under semestern?
Förr var man hänvisad till en resebyrå,
men nu klarar man det mesta av
jobbet själv om man har en dator med
fungerande Internet-uppkoppling.

Planera och boka resan på Internet
Internet har i grunden förändrat hur vi planerar och bokar
våra resor – med kraftigt fallande priser som följd. Idag kan
man bekvämt sitta hemma och boka flyg-, båt- och tågbiljetter, hotellrum och hyrbil och till och med utflykter och
teaterbiljetter på resmålet via Internet.
När man är ute och reser kan man dessutom enkelt hålla
kontakt med dem därhemma via Internetcaféer och terminaler.
I två artiklar ska vi titta närmare på vad som erbjuds via
nätet. Vi börjar i Sverige.

Observera att det finns två alternativ att markera: Antingen
när man vill påbörja sin avresa eller när man vill vara framme.
Normalt är alternativet Jag vill resa efter förvalt.

D

Efter ett klick på bocken direkt till höger kan man ändra det
till Jag vill vara framme senast. Sedan är det bara att på samma
sätt (klick på bocken till höger) markera tid, dag och månad.
Har man valt tur/returresa så gör man om alla dessa inställningar så det passar även för returresan.
Under denna ruta kommer en ny där man anger hur
många vuxna, ungdomar och pensionärer som bokningen ska
avse. Detta för att det är olika priser för dessa kategorier av
resande.

et finns pengar att spara om man är beredd att lägga
lite tid på att själv boka sitt resande via Internet. Är
man dessutom ute i god tid och kan man tänka sig
att vara lite flexibel när det gäller själva tidpunkten för resan
kan man spara väldigt mycket.
Vi börjar med ett exempel på en tågresa mellan Göteborg och
Stockholm. En sådan kostar för en vanlig enkelbiljett i 2:a klass
1108 kronor. (Alla priser i den här artikeln utgår från gällande
priser i början av januari 2007).

Prisskillnad beroende på biljettyp
Börja tågresan vid datorn

Det här får vi enkelt reda på om vi går till SJ:s webbsida på
www.sj.se. På startsidan kan vi markera mellan vilka stationer
vi vill att resan ska gå.

Sidan vi kommer till när vi klickar på OK har rubriken Sök
avgångar. Här får vi först av allt markera tiden för avresan.
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Sist kommer ett alternativ där man ska ange biljettyp. SJ erbjuder olika typer av biljetter – och det är här som vi nu kan spara
rejält med pengar!
Det finns som vanligt ordinarie 1:a- och 2:a klassbiljetter.
Dessutom erbjuder SJ s.k. ”Just nu”-biljetter – i båda dessa
klasser.
I rutan Välj biljettyp finns en länk med titeln Info om biljettyper. Här kan man läsa igenom vad som gäller för de olika
alternativen. Kortfattat är det så att de ordinarie biljetterna
kan avbeställas och återköpas fram till resans avgång. Just nubiljetterna kan avbeställas och återbetalas fram till sju dagar
före resans avgång, och då tar man en avbokningsavgift på 100
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kronor per biljett. Om antalet dagar till avresan är färre än sju,
kan inte biljetten återköpas alls.
Just nu-biljetten erbjuds fram till och med dagen före avresan, men den blir billigare ju tidigare man bokar den. Här är
två exempel:
Vi vill boka en biljett på x2000 från Göteborg med avgångstid 10.42. Vi söker på vad priset är 19/1 och 19/3, och markerar
Just nu-alternativet i andra klass.
Det visar sig att 19/1 får vi betala 665 kr för denna biljett.
Bokar vi den till 19/3 är priset för samma biljett 267 kronor. En
ordinarie andraklassbiljett kostar 1108 kronor.
Alltså kan vi spara 841 kronor på att boka vår biljett till
Stockholm två månader i förväg! Summan har vi kommit fram
till genom att ta priset för en ordinarie andraklassbiljett (1108
kronor) och sedan jämföra med priset på en Just nu-biljett två
månader i förväg. (1108–267=841).
Skillnaden är att vi måste avboka senast en vecka i förväg,
och att vi i så fall får betala en avgift på 100 kronor. Men vi får
inte en sämre plats på tåget…
Om vi reser strax efter bokningstillfället istället, sparar vi 443
kronor. (1108–665=443). Då kan vi dock inte avboka resan alls,
eftersom det bara återstår ett par dagar till avgång.
Ett tips är att man avstår att markera biljettyp när man ska
boka och klickar på Gå vidare längst ned till höger på sidan.
Nästa steg på hemsidan är en tidtabell med olika alternativ för
den dag man sökt sin avgång på:

Vi ser här den övre delen av tidtabellen. I rutan för biljettyp
står det nu Välj här om vi inte markerat vilken typ av biljett
vi vill ha.
Ett klick på triangeln plockar fram biljettyperna, och då markerar vi ett alternativ och testar vad priserna blir. Markera sedan
ett annat alternativ för att se hur priserna faller ut då.
Man bör alltid jämföra priserna. Ibland är inte prisskillnaden
så stor mellan Just nu 1:a klass och Just nu 2:a klass. I det här
exemplet var skillnaden 90 kronor – alltså 446 kronor för en
Just nu 1:a klass. Vi har flera gånger varit med om att det till
och med har varit några tior billigare (!).
I klass 1-alternativet ingår dessutom kaffe, vatten och frukt
samt gratis Internetuppkoppling ombord – om man har dator
med trådlöst modem. Dessutom är det en viss skillnad i komfort, så det kan vara värt en modest skillnad i pris.
Ta flyget

SJ:s hemsida för biljettbokning kan stå som modell för de flesta
resebokningstjänster på Internet. Man behöver slå in ett datum
och en tid för sin resa innan man kan se vad kostnaden för
biljetten blir.
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Det är viktigt att påpeka att man inte avslutar något köp när
man gör detta. När man väl bestämt sig för ett alternativ, och
fått all information om priser och ev. tillägg, går man sedan
vidare för att genomföra själva köpet.
Vi kanske vill flyga i stället för att åka tåg. Inrikes har vi fyra
stora aktörer att välja bland: SAS, FlyMe, Fly Nordic och Malmö
Aviation. Deras hemsidor fungerar på samma sätt. Här ser vi
SAS hemsida: (www.sas.se)

Vi markerar att vi vill åka från Göteborg till Stockholm och
sedan markerar vi månad och datum i kalendern nedanför. För
att skifta månad klickar man på rullmenyn, och väljer sedan rätt
månad. Sedan markerar man önskat datum med ett klick.
Vi markerar antalet vuxna och ungdomar/barn som ska resa
med.
Även SAS har olika biljettyper – men markera Lägsta tillgängliga pris. Vi ser de övriga alternativen även då. När det är klart
klickar man på Sök till höger längst ned i rutan.
SAS delar in sina biljetter i tre kategorier: Fix, Flex och Full
Flex.
Fix är billigast. Det medger en ombokning inom samma
alternativ mot en avgift på 250 kronor. Återbetalning sker endast
av skatter och avgifter – minus ett avdrag på en serviceavgift
på 200 kronor.
Flex innebär att man kan boka om inom samma prisnivå utan
begränsning. Man kan även från detta alternativ köpa upp sig
till Full Flex. Regler för återbetalning är samma som för Fix.
Full Flex medger ombokningar utan några begränsningar
och full återbetalning.
Resultatet av vår sökning visar samtliga plan som har en plats
ledig, deras avgångs- och ankomsttid och biljettpris för alla tre
kategorierna. Det visar sig att vid vår sökning (19/1) var kvällsavgången 20.20 med ankomsttid 21.15 billigast. Den kostade
inklusive skatter och avgifter 448 kronor.
Även här gäller regeln om att man bör vara så tidigt ute som
möjligt. Vi gjorde en jämförelse med vad vi får betala för en biljett den 19/3. Det visar sig att vi då kan välja bland sju avgångar
– från morgon till kväll – för ett totalpris på 448 kronor!
I rutan ser vi det som SAS uppger som själva biljettpriset
– alltså 280 kronor. I en särskild ruta till höger anges totalpris
inkl skatter och avgifter – alltså 448 kronor.
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Gemensamt för alla de hemsidor
som vi refererat till är att de visserligen
har olika layout, men att de är enkla
att förstå hur man ska hantera – även
om man är en ovan användare. Här
har utvecklingen gått framåt. Man har
insett att det ska vara enkelt att jämföra olika alternativ och att boka.
På FlyNordics och FlyMe:s hemsida
finns också direktlänkar till hotell och
hyrbilar på den ort man tänker bege sig till. Man kan dessutom
ladda hem särskilda reseguider för olika resmål.
Vägbeskrivning från A till B
Fler flygalternativ

Men det finns, som vi redan konstaterat, fler att välja på: Vi
testar samma sökning på www.flyme.se och på www.flynordic.
com. I båda fallen jämför vi med en biljett från Landvetter
flygplats (Göteborg) till Arlanda (Stockholm) den 19/1 och den
19/3. Resultatet ser ut så här:
FlyMe: Den 19/1 (alltså ett närliggande datum) kostar den
billigaste avgången (en av fyra) 349 kr och den 19/3 får vi fyra
av totalt fem avgångar för samma pris . Detta är totalpriser.
Biljetterna är ombokningsbara via Internet fram till 30 minuter
före avgång mot en kostnad av 200 kronor. De är dock inte
avbokningsbara – man kan inte få pengarna tillbaka om man
ändrar sig och avstår från att resa.
Vill man boka om sin destination kostar det 200 kr per resväg,
samt eventuell mellanskillnad till det nya priset.
FlyNordic: Till den 19/1 köper vi en sådan biljett för 591 kronor
totalt. Samma biljett kostar till den 20/3 (det finns ingen avgång
19/3) 349 kronor. En ombokning kostar 150 kronor, plus eventuell prisskillnad, men det är inte möjligt att boka om destination.
Både FlyNordic och FlyMe har idag två typer av biljetter
– vi redogör här för de billigaste varianterna i båda bolagen.
Om man köper de dyrare gäller – precis som på SAS – andra
ombokningsregler. Läs mer om villkoren på deras hemsidor.
Malmö Aviation flyger inte till Arlanda i Stockholm, utan
landar istället på Bromma flygplats (som ligger betydligt närmare Stockholms centrum). De har biljetter i tre kategorier
som i stort har samma regler som SAS. Vid vår sökning den
19/1 kostade den billigaste resan 926 kronor. Samma resa den
19/3 kostar 529 kronor.
Det lönar sig alltså att ”shoppa runt” på hemsidorna när man
ska ut och flyga. I våra exempel ovan skiljer det sig även ordentligt mellan bolagen vilka tider de billigaste flygen avgår.
Tänk dock på att de prisjämförelser vi gjort är endast aktuella
den dag vi gjorde denna jämförelse! Priserna varierar hela tiden. SJ
och SAS är konsekventa med att priset går upp ju närmare i tid
avresedatum ligger, men FlyMe och FlyNordic sänker priserna
på flygavgångar närliggande i tid om det visar sig att det finns
många stolar lediga på planet i fråga. Man kan komma över en
resa nästa dag för några hundralappar om man har tur – även
om det inte är särskilt vanligt.
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Många varken flyger eller tar tåget när de ska resa – istället
tar man bilen. Ska man åka långt till obekanta trakter – och
det spelar ingen roll om det är i Sverige eller i Europa – är Via
Michelin Route Planner en mycket bra hemsida att ha till sin
hjälp när man planerar. Adressen är www.viamichelin.com
På startsidan finner vi bl.a. en ruta med rubriken Driving
Directions. Den ser ut så här:
Rutan är indelad i två
underrubriker – Departure
och Destination. I den övre
delen skriver vi in var vi ska
starta vår resa, och i den
undre skriver vi in vart vi ska.
Glöm inte att markera vilket
land som är aktuellt i de båda
fallen – det skriver man inte
utan markerar i stället i den
meny som öppnar sig när
man klickar på triangeln.
Vi testar genom att skriva in adressen till Gastrokurirens
redaktion under Departure och sedan in adressen till Läkarförbundets lokaler i Stockholm under Destination.
När det är klart klickar man på OK längst ned till höger.
Ofta händer det att hemsidan behöver bekräfta någon av
adresserna eftersom det kan finnas mer än ett alternativ. I så
fall är nästa steg en ruta som ser ut så här:

Här presenteras de olika alternativen och vi klickar på det
som är aktuellt för vår del. Nu öppnas sökresultatet i en ny sida.
Här finns massor med bra information.
Delsträckor och kartor

Överst ligger hemsidans Summary. Här kan vi läsa den exakta
längden av den sträcka vi ska köra, hur stor del av resan som
går på motorväg, beräknad restid och eventuella vägtullar att
betala.
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Till höger ligger en översiktlig karta över färdvägen.
Direkt under Summary finner vi en lång beskrivning – Your
route plan. Överst till höger i denna finner vi en länk som heter
Display route map.
Genom att klicka på den öppnas
kartan i sin helhet i ett nytt
fönster – ovanpå det vi befinner
oss på – i webbläsaren. Denna
karta kan vi zooma ut och in på.
Detaljupplösningen är mycket
god – så här ser ett litet utsnitt
av kartan ut vid målet (markerat
med flagga) i Stockholm.
Dessa kartor är helt utskrivningsbara.
Här ser vi början av Your route plan.

Eftersom vi befinner oss inne i Göteborg, delas den upp efter
varje gata vi ska följa, och det blir ganska tätt mellan stegen.
Detta förändras naturligtvis när vi kommer ut på huvudvägarna
utanför staden.
Varje steg är presenterat med hur långt (i km) det är och har
länken Display Map som visar en detaljerad karta över just
det avsnittet.
Hela beskrivningen med vägnummer, avstånd, skyltar att
följa m.m. är utskrivningsbar med
ett musklick. Länken ligger längst
upp, till höger om ordet Summary. Man kan också skicka den
med e-post.
Från Blattnicksele till Rom

Det riktigt fina med den här hemsidan är att vi kan skriva in en
adress var som helst i 45 länder – inklusive Ryssland och USA
– och få en likadan beskrivning. Och man kan börja i princip
varsomhelst i Sverige.
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Vi skrev en sökning från Blattnicksele (en liten ort i Norrland) till Rom. Det gick bra – avståndet är 3 432 km, varav 2 626
km är motorväg. Den beräknade körtid en är knappt 36 timmar.
Vi utgår i vår färdplan från Blattnickseles centrum (eftersom
vi bara skrev in orterna utan gatuadresser i vår sökning) – följ
Parkvägen 200 meter och sväng vänster ut på väg 64 och följ
sedan beskrivningen hela vägen ner till Roms centrum!
På vägen måste vi åka färja: ViaMichelin guidar oss till den
danska staden Gedser.
I beskrivningen kan vi sedan klicka på länken Entry into
Germany och få praktisk information om vad som gäller för
bilkörning i landet. (Hastighetsgränser, bälteskrav etc.). Denna
länk dyker sedan upp varje gång beskrivningen korsar en ny
gräns mellan länder.
Färjan går också bra att boka på Internet. För att åka mellan
Gedser och Rostock i Tyskland får vi anlita Scandlines färjeförbindelser. (Den informationen får vi dock inte på ViaMichelin).
I slutet av denna artikel har vi gjort en förteckning över bra
länkar för olika färjeförbindelser. Att boka går till på samma
sätt som på SJ, SAS m.fl. Man måste välja avgångshamn och
destination och sedan skriva ett datum för resan.
Boka biljetter till evenemang

Om man vill boka biljetter till konserter, teatrar, festivaler, sportevenemang m.m. som äger rum i Sverige är www.ticnet.se en
bra hemsida att göra det på.
När man bokar en biljett via Ticnet, bokar man direkt av
arrangören/arenan. Ticnet är endast ett ombud, och det har
två fördelar: Man kan vara säker på äktheten i biljetten, och
man kan vara säker på att man inte betalar ett högre pris än vad
arrangören eller arenan angett.
Man kan välja mellan att betala sin biljett direkt vid bokningen och få den hemskickad – men man kan också välja att
hämta ut den hos valfritt ATG-ombud. Då betalar man vid
avhämtningen.
För att kunna använda sig av bokningstjänsten, måste man
vara medlem (vilket enkelt ordnas direkt vid datorn och är
kostnadsfritt). Sedan är det bara att boka.
På startsidan finns det en sökruta
där man på olika sätt kan söka bland
olika evenemang – t.ex. på artist, typ
av evenemang eller ort och datum.
Det finns en länk längst ned till
vänster i rutan med titeln Hur gör
jag? som man kan klicka på för att få
utförlig information om hur det går
till.
När man sedan hittat rätt, får man
information om hur tillgången på
biljetter är för stunden, och de olika
prisnivåer som finns. Här är det bara
att markerar det man önskar och sedan klicka på Boka.
Man får då en bokningskod (om man valt att lösa ut biljetterna hos ett ATG-ombud), och ett par dagar på sig att hämta
ut dem.
Ticnet ägs sedan ett par år av Ticmaster – ett amerikanskt
företag som är en av de största e-handelsajterna på Internet och
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andra internationella Internetsidor. De firar 30 år i branschen
i år, och har hittills sålt mer än 119 miljoner biljetter till ett
värde av 6 miljarder dollar.
En länk till deras hemsida finns på Ticnet, och det är en bra
hemsida att söka på om man vill köpa biljetter till ett evenemang i utlandet. (Mer om detta i nästa nummer).
Det kan vara på sin plats att utfärda en varning för att
köpa biljetter till utsålda konserter och andra event på auktionsplatser som E-bay eller Blocket eller Tradera! Oftast är
det inga problem med detta – bortsett att priset kan raka
iväg i höjden ganska rejält – men kom ihåg att dessa sidor
endast förmedlar ett köp mellan två privatpersoner. Man
kan alltså råka ut för bedragare – med uteblivna eller falska
biljetter som följd.
Använder man Ticnet behöver man däremot inte vara
orolig.
Håll kontakten

När man är ute och reser kan man snabbt och enkelt höra av
sig till nära och kära där hemma via e-post – även om man
inte har datorn med sig.
Lösningen heter Internetcaféer och Internetcentraler. I de
flesta europeiska städer finns dessa – de är faktiskt ännu vanligare förekommande i andra länder än de är i Sverige. Det beror
på att antalet datorer per invånare är högt, med internationella
mått mätt, i Sverige.
Ett Internetcafé fungerar precis som det låter. Man betalar
för en stunds uppkoppling – oftast en timma – och får en
kopp kaffe på köpet. På flygplatser, färjeterminaler och stora
järnvägsstationer finns samma service – fast utan kaffet. Då
kallas de Internetcentraler.
Det brukar handla om mellan två och tre tior för att koppla
upp sig en timme. Då hinner man lätt med att både skriva och
läsa sin e-post. Man kan naturligtvis också surfa på nätet och
ta reda på mer om den plats man befinner sig på – alternativt
fara till – framöver.
Om man använder sig av offentliga datorer på detta sätt
rekommenderar vi att man skaffar sig ett webbaserat e-postprogram – som t.ex. Hotmail. I korthet innebär det att man
loggar in sig på en Internetsida med hjälp av ett lösenord, och
kan skicka och ta emot e-post från sidan. På så vis kommer man
åt sin post var man än befinner sig i världen, bara man har en
Internetuppkopplad dator till sitt förfogande. Datorn behöver
alltså inte vara konfigurerad för det ”vanliga” e-postkonto man
använder till vardags, hemma, eller på arbetet.
Man bör inte blanda samman dessa konton – säkerheten
och begränsningarna i ett webbaserat e-postprogram är mycket
sämre än ett vanligt ”skarpt” konto med en konfigurerad
dator. Men det är ett utmärkt komplement – och tänk på att
ett vykort kan anlända till adressaten efter det att man själv
kommit hem. Ett e-postmeddelande når adressaten på några
sekunder…
Ett Hotmailkonto kostar ingenting att skaffa sig – första
steget är att man går till adressen www.hotmail.com. En närmare beskrivning av hur man går tillväga finns i IT-tipset publicerat i Gastrokuriren 1/2004. På www.svenskgastroenterologi.
se kan man enkelt läsa äldre nummer av tidningen.
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Utländska operatörer

I denna artikel har vi utgått från Sverige och – förutom ViaMichelin – svenska webbsidor när man ska ut och resa. Det
står alltså ett svenskt företag bakom själva tjänsten på Internet.
Men det finns många andra, internationella operatörer, som
även arbetar på den svenska marknaden.
I nästa artikel tar vi en närmare titt på dem, och vad man bör
tänka på om man ska planera en resa med dessa.
Till dess – sätt igång och planera inför semestern redan nu!
Per Lundblad

Adresser
Tåg:
www.sj.se

www.tagkompaniet.se

Flyg:
www.sas.se
www.flynordic.com

www.flyme.se
www.malmoaviation.se

Färjor:
www.dfdsseaways.se
www.scandlines.se
www.stenaline.se
www.ttline.se
www.vikingline.se
www.silja.se
www.tallink.se
www.rgline.com
www.colorline.no
www.directferries.se – samlad info om färjelinjer som anlöper svenska
hamnar.

Buss:
www.flygbussarna.se – oftast billigaste alternativet att ta sig från och
till flygplatsen.

www.swebusexpress.se – mellan svenska och europeiska städer.
www.swebus.se – för information om lokal linjetrafik.
Dessutom:
www.ticnet.se – för bokning av evenemang i Sverige.
www.forex.se – vad kostar valutan?
www.viamichelin.com – vägbeskrivning och kartor mellan resmål
i 45 länder
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Bästa medlem!
När jag skulle skriva mina medlemsord
tittade jag in på SGFs hemsida, där jag
fastnade bland all intressant läsning. Jag
vandrade runt på hemsidan och hamnade
bland annat på programmet för Nya Gastrodagarna i Uppsala. I år börjar mötet redan
på onsdag med studiebesök vid endoskopienheten på Akademiska sjukhuset. Vidare
har all vetenskaplig presentation av abstracts flyttats från läkarstämman till Gastrodagarna. Programmet för endoskopi- och
gastroenterologipersonal inriktas på efterutbildning och ur olika perspektiv försöker
vi belysa hur arbetet med mag-tarmpatienter kan vidareutvecklas.
Årsmötet hålls i Uppsalas kongresscenter Atrium den 3/5 kl. 14.30.
På vår hemsida kan du läsa våra stipen-

diaters reseberättelser. När jag läser dem
verkar alla nöjda och inspirerade till att
fortsätta utvecklas hemmavid.
Du har fått ett brev hemsänt med en
förfrågan om uppgifter om dig. Har du
ännu inte svarat, så gör det! Styrelsearbetet
underlättas betydligt om vi har aktuella
uppgifter.
Vi har påbörjat arbetet med nya hygienföreskrifter. Det ska leda till att vi får tydliga föreskrifter om hur vi skall hantera
våra instrument för att undvika att de sprider smitta mellan patienter eller till oss.
Vi har tilldelat följande stipendier:
Svenska Gastrodagarna:
Monita Törnqvist, ssk, KS Solna
Birgitta P Eriksson, usk, Östersund
Marie Haugland, ssk, Katrineholm
Ann Tornberg, ssk, Lund

segps styrelse 2007

Nordiska Island:
Carolina Frisendal, usk, SÖS
Christina prior, ssk, KS Solna
UEGW Paris:
Elenor Johnson, ssk, Ersta
Åsa Jirvelius, usk, SÖS
Olympusstipendiet:
Anna Antfolk
Schering-Plough-stipendier:
Eva Petterstedt, Linköping
Birgitta Simonsson, Lysekil
LenaOlausson, Lysekil
Ewa Johansson, Kalmar
Jag hoppas att de utvalda kommer att bli
nöjda och får ut mycket av sina resor.
Jag vill också berätta för er att vi har

startat en ”öppen gastromottagning”
och det tycker jag är spännande och
roligt. Tre eftermiddagar i veckan har vi
öppet. Patienten kommer med remiss
i handen och anmäler sig mellan 13.00
och 14.00. Det flyter på bra! Patienterna
har en aktuell symtombild och är nöjda
med den snabba handläggningen. Därtill slipper vi allt förberedande administrativt arbete, lönsamt för båda parter.

Må så gott!
Styrelsen i SEGP
Mirjam Bjurek

Jag heter Agneta Schedin och är ny kassör i SEGP.
Jag började arbeta med endoskopiverksamhet 1978 på
Huddinge universitetssjukhus och sedan 7 år tillbaka
arbetar jag som sektionsledare/sjuksköterska på endoskopienheten Gastroenterologiskt öppenvårdscentrum
Karolinska universitetssjukhuset/Solna. Jag tycker fortfarande att det är lika roligt och utvecklande. Jag ser
fram emot arbetet i SEGPs styrelse där min största
arbetsuppgift blir att sköta föreningens ekonomi.
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Ordförande:
Ingrid Karström
Endoskopienheten
Centralsjukhuset, Kristianstad
Tel: 044-13 12 31
Fax: 044-13 12 55
ingrid.m.karstrom@skane.se

Vice ordförande:
Annika Olsson
Klin. f. Gastroenterologi & Hepatologi
Karolinska Universitetssjh, Solna
171 76 Stockholm
Tel: 08-5177 2883
Fax: 08-5177 5768
annika.e.olsson@karolinska.se

Sekreterare:
Mirjam Bjurek
Endoskopimottagningen
Kärnsjukhuset
541 85 Skövde
Tel: 0500-432 540
Fax: 0500-432 962
mirjam.bjurek@vgregion.se

Kassör:
Agneta Schedin
GastroCentrum Medicin, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
Tel: 08-51770302
Fax. 08-1773312
agneta.schedin@karolinska.se

Ledamot:
Susanne Lord
Kirurgoperation
Södersjukhuset
118 83 Stockholm
tel: 08-6162374
Fax: 08-6162460
suzanne.lord@sodersjukhuset.se

Ledamot:
Mona Olofsson
Endoskopimottagningen
Avesta Lasarett
mona.e.olofsson@ltdalarna.se
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Utbildning för sjuksköterskor
vid Ersta Sköndal Högskola

tbildningen inleds med en teoretisk grundkurs på 5 poäng.
Därpå följer tre fortsättningskurser. Den första av dessa fördjupar olika
aspekter på endoskopi, den andra leder till
gastroskopikompetens och fortsättningskurs nr 3 till coloskopikompetens. Dessa
tre kurser är på 10 poäng vardera.
Utbildningen avslutas sedan med en
examinationskurs på 5 poäng.

U

går utbildningen göra, berättar Lars Backman, läkare på Ersta sjukhus och medicinskt kursansvarig.
– Tankarna bakom den här utbildningen
kommer ursprungligen från Henry Nyhlin
på Ersta, berättar Lars för Gastrokuriren.
– Han fick inspiration från verksamheten man sjösatt i Storbritannien, och bad
mig att vara med.
Det är Lars som lagt upp föreläsningarna och bestämt strukturen på utbildningen.
– Jag har även en biträdande ansvarig,
Christer Lindberg som är överläkare här på
Ersta. Jag tycker att han passar bra, eftersom han själv är sjuksköterska i botten,
fortsätter Lars.

Inspiration från Storbritannien

Skillnad på PEG

Totalt ger det 40 poäng om man går hela
vägen – och det planerar inte mindre än
12 av de totalt 18 sjuksköterskorna som

Det var Lars själv som inledde föreläsningarna den dagen Gastrokuriren kom på
besök. Han talade om nutrition, och visade

För första gången i Sverige har det startat en utbildning för sjuksköterskor med
inriktning mot endoskopi.
– Tänk att det äntligen blivit av, säger
Ingrid Karström, SEGPs ordförande som
själv går kursen.
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en bild på en gravt malnutrierad patient.
– Enteral nutrition är att föredra framför intravenös, konstaterade han och kom
sedan in på PEG. Dessa finns i två utföranden – tillverkade antingen av silikon
eller av polyurethan.
– Det är stor skillnad mellan dessa, sa
Lars.
– De som är av silikon ger mer uttalad
bakterietillväxt, och går dessutom lättare
sönder.
Lars konstaterade att det är många
äldre, ofta multisjuka, patienter som har
PEG idag och att det är svårt att läsa litteratur om komplikationer med dessa.
– Ofta anges det inte vilken typ av PEG
man använt sig av. Och om de gör det, så
stämmer vanligtvis inte beteckningarna
med de svenska.
Mortaliteten är så hög som 40% efter sex
månader, men det beror på primärorsaken
(som cancer etc.) och inte PEG:en i sig.
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Lars Backman

Åke Öst

Lars Kjellström

– Men man kan se att ju längre tid man
håller på med själva ingreppet när den
ska sättas, ju större blir också risken för
komplikationer, sa Lars.

– Därför är mitt råd till endoskopiker
som misstänker signetceller att ta många,
blinda biopsier!
Åke fick frågan hur många, och på det
svarade han fem, eller några fler.
MALT-lymfom är en annan typ av
tumör i ventrikeln. Den föregås av helicobacterväxt som skapar vävnad som lymfomet kan spridas i. Om inte detta har
spridit sig, är prognosen god, sa Åke.
– GIST är däremot en rent kirurgisk
fråga. Hela tumören måste malignitetbedömas – det räcker inte med en biopsi.
I colon/rektum är adenocarcinom den
helt dominerande, och en av de vanligaste
tumörerna i Sverige. Åke gick systematiskt igenom de olika knopparnas form:
Stjälkad polyp, bredbasig polyp eller
flack polyp (som inte har en identifierbar stjälk).
– Det är viktigt för endoskopiker att
komma ihåg vilken typ – och vilken storlek den har. När man lägger den i formalin krymper den, avslutade Åke.

Tarmen är vid första påseendet okomplicerad – som ett rör, konstaterade Lars,
men fortsatte med följande påpekande:
– Intresserar man sig mer, upptäcker
man hur avancerad den egentligen är. Det
är där man finner den största kontaktytan
mellan kropp och omvärlden. Den är som
en försvarsmur och som en marknadsplats. Alla dessa synsätt kan försvaras.
Det är också i tunntarmen vi har 80%
av vårt immunförsvar.
– I tjocktarmen finns det c:a ett halvkilo bakterier. Det finns många fler bakterieceller i kroppen än vad det finns
kroppsceller. Att det kan vara så beror på
att bakterierna är så små.
De flesta av dessa bakterier finns just i
tjocktarmen, fortsatte Lars.
– Tidigare har man sagt att det rör sig
om cirka 400 arter, men nyare studier
pekar på tusentals. Många av dem går
inte att odla, så de har inget namn.

En av de mest ökande cancerformerna

Åke Öst, som är patolog, tog därefter över.
Han talade om tumörer i mag-tarmkanalen.
Han redogjorde inledningsvis för terminologin för maligna tumörer, borderline-tillstånd och förstadier/dysplasier.
Sedan gick han över till en systematisk
översikt över vanliga tumörer i respektive
organ. Åke började i esofagus.
Med hjälp av bilder visade han hur esofagus ser ut normalt, och gick igenom de
olika lagren i tvärsnitt och berättade vad
det var vi fick se.
Därefter tog han fram bilder på hur det
ser ut när man är sjuk.
– Esofaguscancer är en av de mest
ökande formerna för cancer idag, sa Åke.
– Det beror antagligen på övervikt.
Vid ett BMI på över 27 börjar man få
medicinska konsekvenser. Ett BMI på
över 30 ökar kraftigt risken för reflux,
och refluxen i sin tur ökar risken för esofaguscancer.
Mät innan den krymper

När det gäller ventrikelcancer så har patienter med autoimmun gastrit stor risk för att
utveckla denna sjukdom, fortsatte Åke.
Han ritade en signetcell och påpekade
att den är väldigt försåtlig och svår att
upptäcka.
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Försvarsmur och marknadsplats

Lars Kjellström är överläkare vid MagTarm-Centrum vid Ersta sjukhus. Han
hade rubriken Colon/rektum på sin föreläsning.
Han började med att visa en flera hundra
år gammal bild som föreställde hur man
öppnade en kropp och undersökte den.
– Det är grunden för all naturvetenskap. Och det är det som är så fantastiskt
med endoskopi – vi kan titta in utan att
göra hål!

Röntgen lika besvärligt

Lars redogjorde även för patologi och systemsjukdomar i colon, och även han kom
in på olika typer av polyper.
– En bredbasig polyp ska generera
uppföljande undersökning, men inte en
skaftad polyp. Därför är det viktigt med
exakt dokumentation när man tar bort en
polyp, påminde han.
Han redogjorde även för andra undersökningsmetoder – röntgen, virtuell coloskopi, defekografi m.fl.
– Med röntgen ser man sämre än med
coloskopi, förutom när det handlar om
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Peter Thelin-Schmidt

fickor. En annan nackdel är att man inte
kan ta bort de polyper man finner.
– En röntgenundersökning innebär
samma laxering, och en lika jobbig undersökning – även för patienten.
Orsaken till att den över huvud taget
fortfarande används är att det är så långa
väntetider till coloskopi, sa Lars och til�lade:
– Men det kommer ju att ändras när
ni är klara…
Många funktioner

Lars Backman fortsatte därefter med
tunntarmens anatomi. Han inledde med
att beskriva hur tarmpaketet utvecklas
redan på fosterstadiet. Det är stor individuell skillnad på tunntarmens längd
mellan olika individer – från 4 meter till
rekordet 14 meter (!)
– Tunntarmen har en otrolig förmåga
att regenera, man kan ta bort upp till 70%
av den och ändå må bra, sa Lars.
Han räknade upp och beskrev alla
funktioner som tunntarmen har: nutritions-, endokrin, neurologisk, barriär
(både mekanisk och kemisk) och immunologisk.
Olika metoder

Därefter tog Peter Thelin-Schmidt, gastroenterolog på Ersta sjukhus över. Peter
beskrev olika metoder att studera tunntarmen.
Röntgen med dubbelkontrast (Sellink)
är en sådan metod.
– Men den gör nog patienten bara en
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gång i livet – det är ingen rolig undersökning, sa Peter.
Magnetröntgen är en ny metod.
– Det är fortfarande ny teknik, men
den är skonsammare för patienten, så jag
tror den kommer att ersätta Sellink.
Push-enteroskopi är i princip ett
mycket långt gastroskop, och med denna
metod kan man undersöka övre 25% av
tunntarmen.
– Det har fördelen att man kan åtgärda
det man finner, påpekade Peter.
Kapselendoskopi är en annan relativt
färsk teknik. Har man en gastrointestinal
blödning där man inte hittat blödningskällan via gastroskopi och koloskopi, kan
man använda sig av den.
– Det har visat sig att Crohn i tunntarm är mycket vanligare än man tror,
fortsatte han.
Dubble ballongendoskopi är det allra
senaste, enligt Peter.
– Utför man en sådan uppifrån och
nerifrån kan man undersöka hela tunntarmen – och åtgärda det man ser!
Peter gick även igenom ett antal sjukdomar som kan drabba tunntarmen, och
hur man behandlar dessa.

och Lars Ahlgren från Ersta sjukhus –
som gått utbildningen i sigmoideoskopi
i England – till sin hjälp, framförallt för
att diskutera former för dokumentation
av undervisningsskopier.
– Man måste tänka på att de som går
utbildningen är väldigt erfarna. Det gäller
att lägga sig på rätt nivå.
Mona tillägger att hon tycker att det
varit roligt att starta upp något nytt för
sjuksköterskor i Sverige.
– Det visar hur brett sjuksköterskeyrket
är, anser hon.
Det är andra gången som man försöker
få den här utbildningen till stånd. Förra
gången stöp det på att den blev för dyr.
– Det ledde till att vi fick tänka igenom
det hela en gång till, och det var nog bra,
tror Mona.
Kostnaden ligger denna gång på 40 000
kronor för alla 40 poängen. Arbetsgivaren
ska dessutom stå för en handledare på deltagarens arbetsplats.
– Kursen är subventionerad av MagTarm-Centrum på Ersta på så sätt att
föreläsarna gör sin insats här på arbetstid,
avslutar Mona.
Spännande att planera

Högskoleutbildning

Utbildningen är en uppdragsutbildning
som anordnas av Ersta Sköndal Högskola.
Mona Söderlund är kursansvarig på högskolan.
– Det är ett ganska tufft program. Det
är mycket som ska läsas in, och facklitteraturen är på engelska, säger Mona.
Högskolan samarbetar med Ersta sjukhus, och Mona har skrivit utbildningsplan
och kursplaner med utgångspunkt av det
material hon fått av Lars Backman.
– Eftersom det är en högskoleutbildning
finns det ett regelverk att följa. Kursplanen
ska visa vad de ska kunna efter en kurs.
Det har varit svårt att definiera, eftersom
det är nytt. Både utbildnings- och kursplaner granskas av institutionsstyrelsen.
Mona berättar att hon står för det administrativa och Lars för det medicinska.
Lars har skrivit program för gastroskopier, och han berättar att Björn Blomberg på Ersta varit med att skriva dem
för koloskopier.

Lars Backman anser att det finns flera
goda argument för att utbilda sjuksköterskor till skopister.
– De är erfarna och har stor erfarenhet
av skopier. De har också sjuksköterskans
sätt att nalkas patienten, och det kan vara
en fördel.
– Det handlar dessutom att få ner väntetiderna för endoskopier – framför allt
coloskopier, fortsätter han.
Han påpekar att det dessutom blir billigare.
– En sjuksköterska är ofta mer flexibel. De kan vara buffertar i verksamheten, och det kan inte en läkare vara på
samma sätt. De har andra saker som styr
– som mottagningstider och patienter
med mera.
Lars berättar att han alltid tyckt det
varit roligt med utbildning.
– Därför är det så spännande att få
lägga upp en utbildning som inte tidigare
funnits, avslutar han.
Per Lundblad

Andra gången gillt

Mona påpekar att Lars Backman även haft
Ersta-sjuksköterskorna Gunilla Strand
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Kära SYG-medlemmar!

V

åren kommer och med den ökande
aktivitet för unga gastroenterologer.
Som student var det vårbaler, orkesterfestivaler och grillfester med kurskompisar som gav den där riktiga känslan av att
sommaren till sist var i antågande. Nu, närmare tio år senare, är det istället en annan
begivenhet som markerar att sommaren står
för dörren; Gastrodagarna! Måhända är sommarritualerna lite mer uppsträckta nu än då,
men det är ändå samma känsla att få mingla
runt och dricka förmiddagskaffet ute bland
vårblomstren.
I år är Gastrodagarna förändrade, till det
bättre tycker jag. Leverdagen är inte längre
en separat kurs, utan ingår i det ordinarie programmet. Förhoppningsvis leder det till att
fler av oss kan motivera för våra chefer att vi
ska vara med på hela Gastrodagarna.
I det sammanhanget vill jag nämna att SYGs
årsmöte kommer att hållas under Gastrodagarna. Tidpunkten blir den 3 maj direkt
efter det ordinarie programmet, det vill säga
klockan 17.00. Plats kommer att meddelas
senare. Ny styrelse ska väljas inför nästa år.
Välkomna!
För övrigt vill jag gärna slå ett slag för ASNEMGEs aktiviteter. För er som inte är bekanta
med ASNEMGE är det en samarbetsorganisation för gastroenterologer i Europa. De har
ett ganska ambitiöst program för oss yngre
kollegor. I sommar ordnar de sin ”Summer
school of gastroenterology” i Prag. Det är en
tredagarskurs som, om man accepteras som
deltagare, finansieras helt från arrangörshåll
(såväl resa som uppehälle). Tyvärr ordnas den
under midsommarhelgen, men om man kan
offra den helgen kan man nog se fram emot
en mycket givande kurs. Läs mer på www.
asnemge.org.

Vi ses på
Gastrodagarna!

Kallelse
Sveriges Yngre Gastroenterologers
(SYGs) årsmöte!
Mötet hålls i samband med Svenska Gastrodagarna i Uppsala
Den 3 maj klockan 17.00, Uppsala
Lokal meddelas senare
Ingen separat föranmälan krävs
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Frågan om lagstadgeenlig utlysning av årsmötet
Fastställande av dagordning
Val av mötesordförande och sekreterare
Val av två justeringsmän
Genomgång av föregående årsmötesprotokoll
Kassarapport
Revisionsberättelse
Beslut om ansvarsfrihet
Val av ny styrelse
Val av valberedning
Övriga frågor

One Day Workshop on occasion of UEGW Paris, October 2007
Content of the course
The program is intense and lively: lectures and discussions are mixed with
interactive training sessions and participants’ presentations.
Faculty consists of senior researchers in basic and clinical Gastroenterology
and Hepatology, ASNEMGE Rising Stars in these disciplines, and specialists
from the fields of statistics.
The course covers the following areas:
• Critical appraisal of published articles
• Types of research and matters of choice
• The way from hypothesis to research plan
• Ethics, data collection and data storage
• Statistical considerations and methods
• Oral or written presentation of results
Application form can be downloaded from:
www.asnemge.org

ASNEMGE

Arvid Hamrin
Ordförande SYG
info@syg.se
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