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id årets Riksstämma i Göteborg bidrog
SGF med ett heldagsprogram. Eftersom trenden de senaste åren varit ett
allt lägre deltagande av gastroenterologer på
Riksstämman så var årets program mer allmängiltigt för att kunna locka en bredare publik.
Trots mycket bra föreläsningar och en utmärkt
Bengt Ihre-föreläsning av Peter Whorwell från
Manchester, på ämnet hypnosterapi vid tarmfunktionsrubbningar, så var deltagandet mycket
lågt. Vi ser inte att denna utveckling kommer
att vända. Styrelsen har därför beslutat att SGF
inte längre kommer att anordna eget program
på Riksstämman. Däremot är vi gärna behjälpliga om andra sektioner, t.ex. allmänläkarna, vill
att vi skall delta i deras program.

Henrik Hjortswang
Ordförande i SGF

behöver dock lösas och jag återkommer med
mer information när det är klart.
En god bok för en god sak
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På regeringens uppdrag har Socialstyrelsen tillsatt en grupp som skall ta fram en författning för
läkares specialiseringstjänstgöring, som kommer
att gälla alla som legitimerats efter 1 juli 2006.
Som en del i detta har varje specialistförening fått
i uppdrag att ta fram en ny målbeskrivning för
sin specialitet. SGFs utbildningsutskott, under
ledning av vår facklige sekreterare Ulla Johansson, arbetar med att ta fram en målbeskrivning
för vad som krävs för att bli medicinsk gastroenterolog. Detta arbete är nu i stort sett klart och
Ulla presenterar det närmare i en artikel i detta
nummer av Gastrokuriren. Svensk Kirurgisk
Förening arbetar med motsvarande målbeskrivningar för de kirurgiska specialiteterna.
Det finns behov av en mer strukturerad och
komplett utbildningsserie för blivande gastroenterologer, dels för att klara den nya målbeskrivningen för ST-läkare och dels p.g.a. de
brister som finns i nuvarande SK-kurssystem.
De SK-kurser som idag får stöd från Socialstyrelsen räcker inte på långa vägar för att täcka
behoven, varken när det gäller ämnesinnehåll
eller kursplatser. Det är svårt att komma med
på de kurser man vill, man kommer ofta med
sent under utbildningen i ett skede som inte är
optimalt ur utbildningssynpunkt och kurserna
erbjuds inte i den ordningsföljd som är logisk
för utbildningen. Socialstyrelsen kommer heller
inte att tillskapa några nya resurser för att tillgodose behoven i det nya systemet.
För att råda bot på detta undersöker SGF
möjligheterna att erbjuda ett eget kursutbud
som täcker de väsentliga delarna inom endoskopi, lever- och mag-tarmområdet. Kurserna
skulle samordnas och ges på uppdrag av SGF
på de olika universitetssjukhusen i landet. Målsättningen är att kurserna skall vända sig till
ST-läkare med både kirurgisk och medicinsk
inriktning. En första sondering visar på ett
stort intresse för upplägget. Finansieringsfrågan

Lanseringen av kokboken ”Mat med magkänsla”, där 60 kr per bok oavkortat går till
Mag-tarmfonden, skedde den 28 november.
Försäljningen har sedan löpt på bra och hittills
har ca 3 000 böcker sålts via bl.a. internetbokhandlar och hemsidan www.magkansla.
se. Boken, som fått mycket bra betyg av kritikerna, kommer nu även att börja säljas via de
vanliga bokhandlarna.
Det finns även möjlighet att sälja boken via
våra kliniker. Boken är dels en inspirationskälla till god matlagning för dem som har
mag-tarmbesvär och dels ett viktigt sätt att
samla in resurser till svensk forskning inom
lever- och mag-tarmområdet. En affisch med
texten ”En god bok för en god sak” med
information om boken, har tryckts upp för
att kunna placeras t.ex. i väntrummet på våra
mottagningar runt om i landet. Försäljningspriset på boken via våra kliniker är 100 kronor.
Beställning av böcker görs via SGF. Tag kontakt med mig eller kassör Mikael Machado så
ger vi mer information om detta och ordnar
med leverans av böcker från förlaget.
Abstrakt till Gastrodagarna

Jag vill slutligen uppmana alla att skicka in
abstrakt till Gastrodagarna i Jönköping. Slutdatum är 29 februari. Liksom förra året är
även abstrakt som har presenterats på andra
kongresser välkomna. Tanken är att presentera
senaste årets samlade vetenskapliga framsteg
inom svensk gastroenterologi. På de större
kongresserna finns det risk att även mycket
förnämliga abstrakt drunknar i mängden och
dessutom når informationen inte alltid gastroenterologkollegiet på hemmaplan. Detta är
ett tillfälle att nå ut med sina resultat, inte
minst för yngre kollegor, och kanske knyta
nya forskningsband inom Sverige.
Henrik Hjortswang
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Läkemedel och leverskada
Einar Björnsson
Professor, överläkare
Medicinkliniken, Sektionen för gastroenterologi och hepatologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg
Einar Björnsson

Läkmedelsinducerad leverskada eller
drug-induced liver injury (DILI), som
det kallas i litteraturen, kan förekomma
vid intag många olika läkemedel. Detta
är inte överraskande eftersom levern har
en central roll vid metabolism av läkemedel i kroppen. Direkt toxisk, dosberoende
skada förekommer som bekant i samband
med överkonsumtion av paracetamol
medan leverskada av andra läkemedel är
en s.k. idiosynkratisk skada i samband
med intag av läkemedel i vanlig dos och
duration av ofta vanligt förekommande
läkemedel. Denna översikt rör huvudsakligen idiosynkratisk DILI.
DILI har väckt större och större uppmärksamhet på senare år eftersom många
läkemedel har tagits bort av marknaden
pga. allvarlig leverskada (1). DILI är en
av de vanligaste anledningarna till att
utveckling av annars lovande läkmedel
behöver stoppas i samband med prekliniska tester. DILI har även varit den
vanligaste enskilda anledningen till att
läkemedel har förbjudits inom kort tid
efter att de har kommit ut på marknaden.
Patienter som deltar i fas III-läkemedelsstudier kan variera från några hundra
till några tusen och eftersom endast 1 av
10 000 eller några av 100 000 utvecklar
leverskada, har dessa fas III-studier som
regel inte tillräcklig ”power” för att upptäcka dessa ovanliga men ibland livshotande biverkningar. DILI har därför ofta
upptäckts efter det att dessa läkemedel
har kommit ut på marknaden (2-3).
Epidemiologi

Det faktum att DILI är ett ovanligt sjukdomstillstånd för med sig svårigheter att
utföra epidemiologiska studier. Ett stort
antal patienter behöver följas över en
längre tid med noggrann övervakning för
att upptäcka dessa sällsynta biverkningar.
Systematisk övervakning av biverkningar
saknas ofta som gör det svårt att mäta hur
vanligt förekommande DILI är. I Sverige
startade rapporteringen av biverkningar

G a s t r okuriren 1 • 2008

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

c
ra
Pa

am
et

ol

In

de

t

m
er

in

e
at
Ot

he

r
rd

ug

s

H

ep

it
at

is

B

Bu

d

d-

i
Ch

ar

ii

He

p

it
at

Is

is

e
ch

A

m

ic

h

i
to
Au

a
ep

m

m

tit

un

is

eh

a
ep
W

tit

ils

is

on

s

se
di

as

e
e
Pr

a
gn

nc

y
M

us

oo
hr

m

s
M

a

n
lig

ac

y

Ot

he

r

Figur 1. Orsaker till akut leversvikt på universitetssjukhusen i Sverige 1994–2003 (referens 17).

på ett systematiskt sätt 1965. Sedan
1975, finns det skyldighet för läkare att
rapportera biverkningar som har lett till
döden och andra allvarliga biverkningar
till biverkningsenheten inom läkemedelsverket. Det råder dock ingen tvekan om
det att det föreligger stor underrapportering av biverkningar inklusive DILI. Förutom fallrapporter, fallserier (case series)
kommer största delen av epidemiologin
vid DILI från retrospektiva studier (4-12)
och endast väldigt få prospektiva studier
har gjorts för att studera DILI (13-15).
Hur vanligt är DILI? Det beror på om
man studerar det bland patienter med
akut leversvikt, sjukhusvårdade patienter, patienter med icterus, patienter som
remitteras pga. förhöjda leverprover eller
i den allmänna befolkningen.
Läkemedel är de vanligaste orsakerna
till akut leversvikt i USA och i Sverige
(16-17) som illustreras i figur 1. Paracetamol är den enskilt vanligaste orsaken till
akut leversvikt i västvärlden och idiosynkratisk DILI var de misstänkta orsakerna
i 13–17% av fallen i USA och i Sverige
(15-16). Andelen patienter med läkemedel
som orsak till akut leversvikt i fyra olika

studier visas i figur 2. Att tidigt upptäcka
och identifiera läkemedel som anledning
till sviktande leverfunktion är av avgörande betydelse för att minska risken för
morbididet och mortalitet. Bland konsekutiva patienter som blev inlagda på
sjukhus i England hade 13 (8,8%) av 147
fall med förhöja leverprover vid inkomsten DILI (13). På ett universitetssjukhus
i Zürich var incidensen av DILI bland
inneliggande patienter under sjukhusvistelsen 1,4% (18). Däremot nämndes inte
leverskada bland diagnoserna i epikrisen
i majoritet av fallen (18). Leverskada som
följd av läkemedel har funnits bland
2–10% av patienter som varit sjukhusvårdade pga. icterus i Europa och USA
(19-22). Nyligen har förekomst av DILI
bland patienter som varit på en poliklinik
pga. förhöjda leverprover studerats (11).
Bland patienter som kom första gången
till mag-tarmmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg fick
6% diagnosen DILI och av dessa hade
3% remitterats för utredning av förhöjda
leverprover medan 3% kom till uppföljning efter att varit inneliggande pga.
DILI (11).
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Figur 2.  Andelen av patienter med läkemedel som orsak till akut leversvikt i fyra olika studier.
De första tre fanns andra orsaker till den akuta leversvikten som förklarar att vi inte uppnår 100%
medan Russo et al. inkluderar enbart patienter med akut leversvikt som följd av läkemedel.

Den riktiga incidensen av DILI har tidigare varit okänd. Förutom inom ramen
för kliniska läkemedelsstudier som kan ge
pålitlig information om utveckling av avvikande leverprover, råder det stor osäkerhet
om förekomst av DILI i samband med
läkemedelsanvändning. En ambitiös prospektiv studie för att undersöka förekomsten av DILI inom den normala befolkning
har genomförts i Frankrike (14). Alla nya
fall med symtomatisk DILI samlades i
en stad med en definierad population i
Frankrike. Incidensen av DILI var 13,9 fall
per 10 000 invånare (14). Eftersom dessa
fall förekom bland symtomatiska individer, är denna incidens troligen snarare en
undervärdering än en övervärdering av
DILI-fall. Bland de fall som upptäcktes i
studien blev 12% inlagda och 6% dog av
leverskadan. Om man extrapolerar dessa
siffror över på hela den franska befolkningen kunde man förvänta sig mera än
8 000 DILI fall per år i Frankrike med
ungefär 500 dödsfall. Med tanke på att
endast 400–500 fall rapporteras årligen
till de franska myndigheterna tyder det
på en rejäl underrapportering och DILI är
då ca. 16 gånger vanligare än man annars
skulle tro om man bara tog hänsyn till den
spontana rapporteringen (14).
Patogenes och ärftlighet

Patogenesen bakom idiosynkratisk DILI är
för de flesta läkemedelsreaktioner okänd.
Mycket talar för att reaktiva metaboliter
som skapas vid nedbrytning av läkemedel
och immun-medierade mekanismer spelar

G a s t r okuriren 1 • 2008

störst roll (23). Metaboliter från läkemedel
som bryts ner i levern kan både aktivera
intracellular skadebenägna (injurious)
och skyddande banor. Mycket tyder på
att polymorfismer i gener som kodar för
pro-och antiinflammatoriska faktorer kan
prediktera risken för patienter utvecklar
DILI. Således spelar immunförsvaret i
levern (innate immunity) stor roll i detta
sammanhang. Den s.k. hapen-hypotesen
kom fram vid tidiga studier av DILI. Små
molekyler som läkemedel, är i sig inte
imunogena men när dessa eller dess nedbrytningsprodukter binds till protein, kan
de uppfattas främmande (neoantigen) och
kan inducera en immunoallergisk reaktion
som kännetecknas av eosinofili (i perifert
blod och/eller i levern) och ibland utslag
och feber (23). Dock står immunoallergiska reaktioner för knappt en fjärde del av
DILI (12, 24). Dessutom bindas reaktiva
metaboliter från många läkemedel såsom
paracetamol till protein utan att inducera
immunreaktioner (23). Således har andra
mekanismer stor betydelse för att skapa
idiosynkratiska reaktioner förutom neoantigen-bildning av reaktiva metaboliter
med protein i levern. Aktivering av ”innate
immunity” i levern och den inflammation
som denna aktivering skapar, kan vara av
stor betydelse för cellskadan i levern. I
djurförsök har man genom att inhibera
eller destruera NK/NKT-celler i levern
kunna förhindra leverskada av paracetamol (25). En nyckelroll som dessa celler
spelar är att attrahera neutrofiler genom
interferon-gamma (25).

På senare år har det uppmärksammats
att en s.k. ”adapation” eller tolerans kan
utvecklas mot till synes kraftiga leverreaktioner av vissa läkemedel. Således är
det inte ovanligt för många olika läkemedel att patienter kan få en måttlig eller
svår förhöjning av leverprover (tydande
på cellsönderfall) som sedan går tillbaka
trots fortsatt behandling (26). Mycket
återstår att förklara när det gäller denna
toleransutveckling. Trots stora mängder
av bakterieprodukter och födoämnesantigen som kommer med portablodet till
levern är det ovanligt med inflammatoriska reaktioner i levern (26). Således
finns det mekanismer i levern som kan
förhindra immunassocierade attacker eller
”inbördeskrig” i levern. Balansen mellan
pro- och antiinflammatoriska faktorer
kan möjligen styra känsligheten för DILI
och dess svårighetsgrad. Ett exempel på
detta är diclofenac-associerad leverskada.
Patienter som hade utvecklat svår leverskada av diclofenac hade högre förekomst
av polymorfismer för Il-10 och Il-4 i jämförelse med friska kontroller och patienter
som behandlades med diclofenac utan att
utveckla leverskada (27). Dessa polymorismer som resulterade i låga Il-10-nivåer
och höga Il-4-gentranskription, leder
troligen till ökning i Th-2-medierad neoantigenstimulering som ökar risken för
levercellskada (27).
Uppenbarligen föreligger det ett komplex samspel mellan läkemedel, individen
i fråga och miljöfaktorer. Individer som
har en regelbunden överkonsumtion av
alkohol, kan ha ökad bioaktivering av
paracetamol som följd av enzyminduktion som kan leda till ökad mängd toxiska
metaboliter och leverskada vid terapeutiska doser (28). Kroniska alkoholister
och andra malnutrierade individer kan
ha nedsatt glutathionhalt i levern som
kan göra dem känsliga för paracetamol
vid låga terapeutiska doser framförallt
vid längre tids behandling. Dock kan
akut alkoholintoxikation (hos dem som
inte är kroniska konsumenter) skydda
mot paracetamol-inducerad leverskada
eftersom alkohol inhiberar enzymet som
skapar reaktiva toxiska paracetamol-metaboliter (29). Dessutom kan vissa individer
konsumera stora mängder av paracetamol
(exempelvis i kombinationspreparat) utan
att utveckla betydande leverskada (30).
En läkare i USA hade tagit 180–200 (!)
tabletter av paracetamol-kodeinpreparat
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(motsvarande citodon eller panocod) per
dag under en längre tid, utan att få någon
leverskada (30). Detta motiverade försök
med råttor som med paracetamol förbehandling under viss tid kunde förebygga
dödlig leversvikt med högdos-paracetamol
vilket hände hos de råttor som inte fick
någon paracetamol förbehandling (30).
Uppreglering av gluthion-halten i levern
var en av de förebyggande faktorerna förutom nedreglering av enzymsystem som
skapar toxiska reaktiva metaboliter (30).
Klinisk bedömning
och diagnostiska överväganden

DILI kan uttrycka så många olika sätt och
kliniskt och histologiskt kan den likna alla
kända former av akut och kronisk leversjukdom. Läkare måste ha DILI med som
differential diagnos bland alla patienter
som har tecken på nedsatt leverfunktion
och även bland asymtomatiska med förhöjda leverprover. Således kan patienterna
ha symtom på akut leversvikt med koagulopati, akut hepatit, kronisk hepatit,
steatohepatit, granulomatös hepatit och
till och med cirrhos har beskrivits som
följd av läkemedelsbehandling (31-32).
Dessutom kan en patient med DILI ha
framträdande cholestas som kliniskt och
biokemiskt kan påminna om PBC, PSC
och till och med choledochuskonkrement.
En prototyp i Sverige för en relativt vanlig
rapportering till Läkemedelsverket är flucloxacillin-utlöst cholestatisk hepatit (33).
Leverhistologi kan definiera de typer av
reaktioner som diskuterats ovan. Däremot
är leverhistologi inte på något sätt specifikt
för DILI och i bästa fall kan patologen
komma fram till att ”histologin är förenlig
med DILI”. Et sådant svar dvs. att ”det
finns drag av toxisk påverkan där läkemedel kan övervägas” kan förekomma i
solklara fall av autoimmun hepatit. Således
är det klinikern som skall sätta diagnosen
och inte patologen. Det är en utbredd
missförståelse att leverbiopsi behövs för att
säkerställa diagnosen DILI. Eftersom det
inte finns några specifika tecken på DILI
histologiskt bör inte leverbiospi utföras
rutinmässigt bland patienter med misstanke på DILI (34-35). Leverbiopsi kan
övervägas om vederbörande har en känd
leversjukdom eller om inte prover normaliseras trots utsatt läkemedelsbehandling.
Det är viktigt i detta sammanhang att
tänka på att fastställandet av samban-
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det mellan ett läkemedel och leverskada
(causality asessment) kan vara svårt och
ibland mycket svårt. Tyvärr finns det inga
specifika markörer eller prover för DILI.
Diagnosen DILI baseras på det som har
kallats ”guilt by association” (36). I de
flesta fall där DILI-misstanken är stark
finns ett tidssamband mellan begynnande
leverskada och utveckling (i de flesta fall
förbättring) i leverprover efter utsättning
av den misstänkta drogen. En viktig fråga
är om läkemedelsbehandlingen startade
innan patienten utvecklade symtom eller
att symtom i samband med exempelvis ”hepatit” föranledde behandlingen.
Detta är av stor betydelse eftersom det
misstänkta läkemedlet kan ha använts
mot första symtom på leverpåverkan av
annan genes såsom illamående, magbesvär eller allmänt dåligt välbefinnande.
Tiden från start av läkemedelsbehandling fram till tecken på leverpåverkan vid
DILI varierar stort. Vissa läkemedel har
dock ett visst tidsmönster (”signature”)
till exempel är det vanligast att det tar
ca 6 veckor för en disulfiram-associerad
leverskada att uttrycka sig (37). Direkt
toxisk skada såsom vid paracetamol eller
svampförgiftning kan uppträda efter bara
några timmar från intaget av dessa medel.
I de flesta fall med idiosynkratisk DILI
är latens mellan intag och leverpåverkan
mellan en vecka och 3 månader. Generellt kan en immunoallergisk reaktion
komma mellan några dagar till några
veckor från start av behandlingen och
ännu tidigare om vederbörande utsätts
för denna behandling en gång till (38).
Läkemedel som inducerar leverskada men
utan tecken till immunoallergiska manifestationer (hyperesosinofili, utslag, feber)
och relativt lång latensperiod leder ofta till
”metabol idiosynkrasi”. Exempel på detta
är ximelagatran dvs. trombinhämmaren
från AstraZeneca som föll på mållinjen
pga. levertoxicitet, där patienterna kunde
behandlas i månader och sedan oväntat
utveckla betydande leverskada (39).
Förbättring i leverprover efter utsättning av läkemedel, stödjer misstanken
på att det kan röra sig om DILI men är
uppenbarligen inte tillräckligt för att ställa
diagnosen DILI. Att med rimlig säkerhet
utesluta andra vanliga orsaker till leverpåverkan är lika viktigt för att komma närmare en korrekt diagnos. Hur omfattande
utredningen bör vara beror naturligtvis på

det kliniska sammanhanget. Det inkluderar mönstret på de förhöjda leverproverna,
patientens ålder och förekomst av vissa
symtom. Exempelvis hos patienter med
cholestas kan i vissa fall behövas ytterligare undersökningar förutom ultraljud
buk såsom MRCP eller CT buk för att
utesluta benigna och maligna gallvägssjukdomar. Hepatiter bör övervägas
och serologier analyseras för att utesluta
autoimmun och viral hepatit A, B och C
samt CMV och EBV. Alkoholanamnes
måste dokumenteras och förekomst av
hypotension/hypoxi särskilt bland inneliggande patienter för att utesluta ischemisk/hypoxisk hepatit. Vid misstanke på
DILI är det även mycket viktigt att ta reda
på hur väl dokumenterat leverskada finns
beskrivet för varje enskilt läkemedel. Detta
varierar stort. Vissa läkemedel har en väl
känd och mycket väl dokumenterad typ
av leverskada som exempel flucloxacillin
(33) och isoniazid (40). För andra läkemedel kan det finnas en eller två fallrapporter där orsakssambandet kan var osäkert
och för vissa andra läkemedel finns ingen
beskriven DILI. Man kan på ett enkelt sätt
undersöka den dokumentation som finns
genom att kombinera namnet på ett visst
läkemedel och ”hepatotoxicity”, ”hepatitis”, ”drug-induced hepatotoxicity” eller
”liver” på pubmed (www.pubmed.com) för
att snabbt finna det som finns beskrivit.
Detta är att rekommendera i stället för
att titta i FASS där det står att ”förhöjda
leverprover är en ovanlig biverkning”
etc., men det säger naturligtvis inget om
dokumentationen som ligger bakom det
påståendet. Snabb förbättring i leverprover kan tala för att det rör sig om DILI,
men det finns naturligtvis ett stort antal
tillstånd där det inträder spontan förbättring såsom vid olika typer av virala hepatiter. Vid ”hepatocellulärt” mönster dvs. vid
huvudsakligen transaminasstegring talar
en nergång i transaminaser med åtminstone 50% inom 8 dagar efter utsättning
av läkemedelsbehandlingen för en möjlig
DILI (41). Det är välkänt att cholestatiska
leverreaktioner tar längre tid att förbättras
eller normaliseras (33, 41). I forskningssammanhang används huvudsakligen ett
instrument för att värdera orsakssamband
vid misstänkt DILI. Där tar man hänsyn
till hur nyligen man har påbörjat läkemedelsbehandling (högre sannolikhet vid
nyinsatt behandling), utveckling av lever-
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prover efter utsatt behandling, förekomst
av riskfaktorer för DILI (alkohol, ålder),
hur väl man har uteslutit andra orsaker
till leverreaktionen, information om tidigare dokumenterad hepatotoxicitet och
information om en eventuell ”re-challenge” (41). Med kombination av dessa
fakta räknar man ett antal poäng och vid
högre antal poäng ökar sannolikheten att
det kan röra sig om DILI även om i de
allra flesta fallen är det svårt att bevisa
utan tvekan att det är DILI.
Vilka läkemedel?

Ett stort antal olika läkemedel har rapporterats kunna ge leverskada. Fler än 1100
läkemedel har åtminstone haft något fall
publicerat där de misstänks ha orsakat
DILI (42). Återigen när det bara finns
en fallrapport i litteraturen beskrivit för
DILI av detta läkemedel kan man fråga
sig om det verkligen rör sig om DILI.
Detta gäller särskilt läkemedel som varit
länge på marknaden med stor användning. Tidigare sammanställningar från
60- och 70-talet beskrev leverskador i
samband med halotan och chlorpromazin samt levertoxicitet i samband med
antiepileptica (phenytoin, carbamazepine och valproat) och tuberculostatica
(isoniazid, rifampicin). På senare år har
sammanställningar av DILI-fall från
olika delar av världen visat att läkemedelsinducerad leverskada i samband med
analgetica, antibiotika och NSAID-läkemedel dominerar (10-12, 14-15, 43). Bland
patienter inneliggande på sjukhus verkar
heparin vara relativt vanligt och troligen
underrapporterat (18). Bland patienter
på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i
Göteborg som varit i kontakt med magtarmmottagningen 1995–2005 stod antibiotika för 31% av fallen med flest fall av
flucloxacillin men även för ciprofloxacin,
makrolider, nitrofurantoin, clindamycin
amoxicillin/clavulanic acid, doxycyclin,
loracarbef och moxifloxacin (11). Dock
var diclofenac det enskilt vanligaste läkemedel med 14 fall av 77 (11). I endast 5%
av fallen misstänktes naturläkemedel vara
orsaken till leverreaktionerna (11) och i
endast 2% av prospektivt samlade fall i
en spansk studie (12). Dock hade 11% av
patienterna som blev inlagda i Barcelona
för akut allvarlig leversjukdom av oklar
genes (alkohol-, viral och metabol etiologi
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Figur 3.  Prognosen bland patienter med läkemedelsinducerad leversvikt i
tre olika studier. Tx=Transplantation.

var utesluten) haft intag av naturläkemedel före inläggningen (15). Bland patienter som blev transplanterade i USA för
akut leversvikt pga. idiosynkratisk läkemedelsinducerad leverskada, misstänktes
naturläkemedel ligga bakom i 11,7% av
fallen (43).
Prognos

Långtidsuppföljning av patienter som
drabbats av misstänkt DILI har tidigare
varit begränsat. På senare år har dock två
stora studier rapporterats dels från Sverige
och dels från Spanien med ett stort antal
patienter som drabbats av idiosynkratisk
DILI (10, 12). Resultaten från dessa två
studier var snarlika när det gäller de omedelbara konsekvenserna. Bland patienter
som varit icteriska vid diagnos resulterade
leverskadan i död eller levertransplantation i 11–12% av fallen (10, 12). Patienter
med akut leversvikt som definieras som
snabbt progredierande leversjukdom med
PK/INR ≥1,5 och förekomst av encefalopati hos en tidigare leverfrisk person,
som beror på idiosynkratisk DILI har
generellt dålig prognos utan transplantation (9, 17). Paracetamol-inducerad leverskada har bättre prognos än idiosynkratisk
DILI (figur 3). Dock har långt ifrån alla
DILI-patienter som har icterus samtidig
koagulopati. Patienter med hepatocellulär
skada har sämre prognos än de som har
kolestatisk typ av DILI (10, 12). Hyman
(Hy) Zimmerman som var pionjär inom

forskning på DILI hävdade tidigt att man
kunde förvänta sig åtminstone 10% mortalitet vid DILI med samtidig icterus (44).
Detta påstående har fått benämningen
Hy’s rule och används av FDA i USA för
att stoppa läkemedel i kliniska studier där
det förekommer fall med kombinationen
ALAT ≥ 3 x ULN (Upper limit of normal)
med samtidig bilirubin ≥2 x ULN (45).
Hy’s rule har nu validerats av de tidigare
nämnda studierna från Sverige och Spanien (10, 12). I multivariatanlys visade
det sig att oberoende faktorer för dålig
prognos var förutom högt bilirubin, hög
ålder, kvinnlig kön och ASAT (dvs. ASAT
dominans över ALAT).
Vad händer med levern bland de
som överlever en svår DILI? En studie
från Newcastle där patienter med DILI
identifierades via en histologisk databas
visade att 13 utav 33 (39%) patienter med
genomsnittsuppföljning på 5 år fortfarande hade höga levervärden som uppfattades som kronisk leverskada som följd av
DILI (46). Andra studier har dock inte
kunnat bekräfta dessa höga siffror och har
funnit att 5–6% av patienter som överlevt
DILI har kronisk förhöjning av levervärden utan någon annan rimlig förklaring
(47-48). Ingen sammanställning har
dock visat någon ökning i leverassocierad
morbiditet eller mortalitet vid långtidsuppföljning. I många avseenden kan vi
fortfarande trösta oss med det att levern
verkar vara ett ”förlåtande organ”.
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levertrans plantation

Bedömning av behovet av levertransplantation
vid kronisk leversjukdom hos vuxna
Antti Oksanen
Överläkare, Gastrocentrum Medicin,
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

I Sverige utförs det årligen 120–130
levertransplantationer. Det egentliga
behovet är något större. Detta innebär
att en grupp patienter med sjukdomar
som skulle kunna botas med transplantation avlider innan de hinner bli opererade. Det finns flera orsaker till detta,
patienten söker för sent eller sjukdomsförloppet blir alltför stormande är tänkbara förklaringar. Ibland är orsaken att
varken patienten eller sjukvården inser
behovet av levertransplantation innan
det är alltför sent. Tillgången på donatorlevrar är mindre än behovet vilket
leder till väntetider på flera månader
innan man blir opererad. Det är således
oerhört viktigt att man identifierar ett
progredierande sjukdomsförlopp i tid.
Dekompenserad levecirrhos och
transplantationsbehov

Den vanligaste orsaken till transplantationsbehov är dekompenserad levercirrhos
där de konservativa behandlingsmöjligheterna är otillräckliga. Med dekompensation
menas blödning från varicer, leverencefalopati och ascites, eventuellt med spontan
bakteriell peritonit (SBP) eller utveckling
av hepatorenalt syndrom. Även ikterus och
recidiverande svåra bakteriella infektioner
betraktas som dekompensationsfenomen.
Många svårt leversjuka patienter utvecklar
symtom som trötthet, avmagring, muskelatrofi, malnutrition, osteoporos och nedsatt kondition, och ibland används ordet
dekompensation för att beskriva även
dessa tillstånd. Man skall dock undvika
detta då dessa symtom är alltför ospecifika
och kan bero på annat än leversjukdom.
Men, detta är ju bara semantik, givetvis
kan dessa mycket handikappande symtom
stå för en stor del av transplantationsindikationen.
Ett enskilt dekompensationsfenomen
är sällan anledning för levertransplanta-
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tion, men om dessa inte kan behandlas på
adekvat sätt eller om olika symtom avlöser
varandra ökar behovet av operationsbeslut snabbt. Isolerade varicerblödningar
kan oftast hanteras utan levertransplantation. Varje blödning har visserligen en hög
mortalitet, 15–20%, men sekundärprofylax med endoskopisk terapi kombinerad
med icke-kardioselektiva betablockare
är oftast till fyllest och skulle detta inte
fungera är transjugular intrahepatisk portosystemisk shunt (TIPS) en mycket bra
rescueterapi.
De flesta patienter med ascites kan
behandlas med saltrestriktion och diuretika om terapin genomförs på ett adekvat
sätt. Detta förutsätter att patienten har viss
kvarvarande förmåga att utsöndra natrium
(minst 70–80 mmol/dygn), annars blir
det tillåtna saltintaget alltför lågt för att
behandlingen skulle kunna fungera. Vid
refraktär ascites, utspädningshyponatremi,
spontan bakteriell peritonit och hepatorenalt syndrom är prognosen utan snar
transplantationsplanering dålig, mortaliteten under ett år är över 50%. Refraktär
ascites definieras som ascites som inte kan
mobiliseras men saltrestriktion och diuretika i hög dos eller som leder till komplikationer under denna terapi, framför allt
stigande kreatinin och hyperkalemi. Detta
tillstånd skall i första hand behandlas med
upprepade terapeutiska buktappningar
eller eventuellt med TIPS om patienten
behöver genomgå laparocentes var till
varannan vecka. Som behandlande läkare
måste man i detta skede ta ställning till
levertransplantation, annars finns det en
stor risk att det blir alldeles för sent. Om en
patient med svåra ascitesbesvär dessutom
utvecklar kreatininstegring där utsättning
av diuretika inte leder till förbättring, har
patienten med stor sannolikhet utvecklat
hepatorenalt syndrom typ 2, och då är det
rejält bråttom.

Nästan alla episoder av leverencefalopati orsakas av en utlösande faktor såsom
obstipation, infektion (speciellt spontan
bakteriell peritonit), blödning, dehydrering, elektrolytrubbning eller sederande
farmaka. Kan dessa faktorer korrigeras på
ett tillfredställande sätt kan transplantationsbehovet skjutas upp.
Bakteriella infektioner är den vanligaste
orsaken till sjukhusinläggning vid levercirrhos och också den vanligaste dödsorsaken. Det handlar om vanliga infektioner
som pneumonier, urinvägsinfektioner och
septikemier. Man har definierat hur många
infektioner en cirrhotiker skall genomgå
innan man skall betrakta honom/henne
som dekompenserad, men 2–3 bakteriella
infektioner under ett år måste betraktas
som allvarligt.
Alla dessa dekompensationsfenomen
betingas av kraftigt nedsatt leverfunktion
och utveckling av portal hypertension och
hepatocirkulatoriskt syndrom, ett tillstånd
med cirkulatoriskt dysfunktion med ökad
cardiac output och ofta lågt systemiskt
blodtryck. En patient vars cirrhos har
utvecklas så långt är oerhörd vulnerabel
och komplikationerna blir sällan isolerade
utan leder till och avlöser varandra.
Prognos och klassificering

Ett hjälpmedel att prognostisera cirrhos
är att använda Child-Pugh-klassificering.
Den utvecklades ursprungligen för att
bedöma mortaliteten vid shuntkirurgi (ett
gammalt sätt att behandla varicerblödningar) och har blivit det mest använda
verktyget för att objektivisera cirrhosens
svårighetsgrad. Nackdelen är att den delvis
baseras på subjektiva variabler (ascites och
encefalopati) och påverkas av eventuella
albumininfusioner som ofta ges efter
ascitestappning. Ett transplantationsbeslut baseras aldrig enbart på Child-Pughpoäng, det skall ses som ett hjälpmedel.
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Dekompenserad cirrhos
• Blödning från gastrointestinala varicer
• Ascites
• Leverencefalopati

fungerar helt enkelt som surrogatmarkör
för spridningsrisken, ju större tumören är
desto högre är risken för både mikro- och
makrovaskulär spridning

• Ikterus

Sjukdom och cirrhosutveckling

• Recidiverande svåra bakteriella infektioner

De vanligaste sjukdomarna som medför
risk för cirrhos och utveckling av HCC är
hepatit B och C, alkoholinducerad leversjukdom, autoimmuna leversjukdomar
(autoimmun hepatit, primär biliär cirrhos
och primär skleroserande cholangit) samt
vissa metabola och cirkulatoriska leversjukdomar. Levervenstrombos (BuddChiaris syndrom) är ett sällsynt tillstånd
med ytterst varierande klinik, indikation
för levertransplantation kan uppstå både i
det akuta skedet och senare om patienten
utvecklar cirrhos med svår leversvikt. De
vanligaste metabola sjukdomarna med
leverpåverkan är hemokromatos, Wilssons sjukdom och NASH (non-alcoholic
steatohepatitis). Trots noggrann utredning
kan inte någon etiologi påvisas i ca 25%
av fallen vid cirrhos, tillståndet kallas då
kryptogent.
Det finns även ett antal metabola sjukdomar som kan behandlas med transplantation trots att sjukdomen inte medför
leversvikt. Den vanligaste i Sverige är
familjär amyloidos med polyneuropati,
ett genetiskt betingat tillstånd där levern
tillverkar ett felaktigt prealbumin som
sedan inkorporeras i nervvävnaden och
kan orsaka svår perifer och autonom
neuropati. Levertransplantation botar
inte tillståndet men stoppar vanligen
sjukdomsprogressen och kan hindra svår
funktionsnedsättning och för tidig död.

Child-Pugh funktionsgrupper
Poäng

1

2

3

Bilirubin

<35

35–51

>51

INR

<1,7

1,7–2,3

>2,3

Albumin

>35

28–35

<28

Ascites

Ingen

Lätt

Svår

Encefalopati

Ingen

Lätt

Svår

Child A: 5–6 poäng
Child B: 7–9 poäng
Child C: 10–15 poäng

Mycket förenklat kan man säga att vid
Child-Pugh A är transplantation oftast
fortfarande för tidigt (den spontana 10årsöverlevnaden är över 80%) medan det
vid Child-Pugh C börjar bli för sent eller
i alla fall mycket brådskande.
Dekompenserad cirrhos är således den
vanligaste orsaken till levertransplantation, men inte den enda. En liten hepatocellulär cancer (HCC) är ofta en bra
transplantationsindikation under förutsättning att man kan utesluta extrahepatisk spridning. HCC uppstår oftast i en
cirrhotisk lever varvid leverresektion inte
kan utföras utan att riskera postoperativ
leversvikt. Dessutom är recidivrisken vid
resektion mycket hög, upp till 70% under
5 år. De flesta centra använder så kallade
Milano-kriterier för att bedöma om transplantation är ett rimligt behandlingsalternativ. Enligt dessa får det finnas en HCC
med högst 5 cm diameter alternativt 2–3
fokaliteter om alla är mindre än 3 cm i diameter. Om dessa kriterier ifyllda är 5-årsöverlevnaden efter transplantation 60–70%,
dvs. samma som vid transplantation vid
cirrhos utan malignitet. Det pågår kontinuerliga försök att transplantera patienter
med större tumörbörda, men det har visat
sig att vid stigande tumördiameter sjunker överlevnaden mycket snabbt. Det är
inget magiskt i tumördiametern i sig, den
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Bedömning och
koordination inför transplantation

Bedömning av eventuellt levertransplantationsbehov förutsätter ett gott samarbete mellan patienten, hemsjukhuset
och transplantationscentrat. Man skall ta
hänsyn till flera faktorer: leversjukdomens
symtomatologi och progressionshastighet,
patientens allmäntillstånd och livskvalitet
samt eventuella riksfaktorer och kontraindikationer. Transplantationsbedömning
är en kontinuerlig process och börjar så
fort det är uppenbart att patienten har en
sjukdom som kan leda till ett transplantationsbehov. Potentiella riskfaktorer skall
identifieras tidigast möjligt för att minska
riskerna vid transplantation. I första hand

gäller detta missbruk av alkohol och narkotika. Oavsett vad som har orsakat leversjukdomen blir det inte bättre av alkohol.
Detta gäller givetvis vid överanvändning,
men det finns idag tydliga bevis på att
även mindre mängder alkohol, motsvarande vanlig social konsumtion, kan leda
till snabbare sjukdomsprogression vid
t.ex. hepatit C. Regelrätt missbruk är en
tydlig kontraindikation för levertransplantation och dessa patienter måste erbjudas
behandling långt innan operationen blir
nödvändig. Alkoholinducerad leversjukdom är kanske den vanligaste indikationen för levertransplantation globalt
sett och prognosen efter operationen är
förvånansvärt god. Tidigare förespråkade
man för en viss tids abstinens från alkohol (vanligen 6 månader) innan patienten
sattes upp på väntelistan. Detta är fortfarande önskvärt men inte alltid möjligt
pga. svår sjukdom med snart transplantationsbehov. Idag anses det viktigast att
patienten inser sambandet mellan sjukdomen och missbruket och att det finns en
fungerande beroendevård både före och
efter operationen. Vi föredrar fortfarande
att vänta med att sätta upp en patient med
alkoholcirrhos med kort tids avhållsamhet på väntelistan om detta bedöms som
möjligt, levern har ju en mycket god förmåga att återhämta sig vid abstinens, och
med litet tur kan transplantationsbehovet
undanröjas.
Komplicerande faktorer

Det är inte bara missbruk som kan komplicera en levertransplantation. Ingreppet är stort med betydande morbiditet
och mortalitet och livslång eftervård med
immunosuppressiv behandling. Obesitas,
hyperlipidemi, hypertoni och diabetes
ökar belastningen på det kardiovaskulära systemet och medför ökad risk för
komplikationer omedelbart postoperativt samt på längre sikt. Det är viktigt att
man försöker förhindra dessa tillstånd
eller behandla dem så tidigt som möjligt
långt innan transplantationsbehovet blir
aktuellt.
Syftet med levertransplantation är att
minska mortaliteten samt öka livskvaliteten. Oftast dominerar den första indikationen, att behandla det omedelbara
hotet för fortsatt liv, cancer eller svår
dekompensationsproblematik. Livskvaliteten brukar då också bli bättre efter
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Syftet med levertransplantation är att minska mortaliteten samt öka livskvaliteten.
Oftast dominerar den första indikationen, att behandla det omedelbara hotet
för fortsatt liv, cancer eller svår dekompensationsproblematik, livskvaliteten
brukar då också bli bättre efter operationen.
operationen. Det finns några situationer
då sjukdomen inte är direkt livshotande
men medför mycket kraftig sänkning av
livskvaliteten. Invalidiserande trötthet och
svår klåda är något som kan vara svårt
att behärska med konservativ terapi, men
kan ibland botas med levertransplantation. Klåda är ett vanligt symtom vid
framför allt kolestatiska leversjukdomar
och kan många gånger trotsa all tänkbar
behandling omfattande olika farmaka,
PUVA, plasmaferes etc. Levetransplantation skall då ses som en sista men ändå
helt rimlig utväg. Det är givetvis viktigt
att utesluta alla andra möjliga orsaker till
klådan innan patienten sättes upp på väntelistan för levertransplantation. Vid svår
trötthet blir bedömningen ännu svårare,
det är i praktiken helt omöjligt att vara
helt säker på att tröttheten inte orsakas
av något annat trots mycket omfattande
utredningar.
En transplantationsbedömning skall
således börja tidigt med syfte att förebygga komplikationer och behandla dessa
så tidigt som möjligt samt att utreda och
undanröja eventuella riskfaktorer. Vid
osäkerhet kan det vara bra att kontakta
transplantationssjukhuset tidigt för att
tillsammans planera handläggningen.
Organisation och utredning

Olika transplantationscentra i Sverige har
organiserat sig på olika sätt. I Stockholm
remitteras patienterna till Gastocentrum
Medicin vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge för slutlig utredning inför
transplantationsbeslutet. Detta brukar ta
3–4 arbetsdagar och omfattar en definitiv
bedömning av själva indikationen samt
en noggrann kartläggning av övriga organfunktioner och potentiella risker och
kontraindikationer.
Indikationen bedöms utifrån diagnos,
sjukdomens progressionstakt och andra
tänkbara behandlingsmöjligheter. Vid
dekompensationssymtomatologi är transplantation ofta det sista alternativet, man
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skall ha provat alla konservativa terapier
dessförinnan. Vid HCC och cirrhos är
det tvärtom, levertransplantation skall
vanligen ses som det primära terapivalet.
Olika leversjukdomar beter sig på olika
sätt och man skall ta hänsyn till detta vid
transplantationsbedömning. Till exempel
kan recidiverande bakteriella kolangiter
vid primär skleroserande kolangit leda
till transplantationsbeslut trots tillfredställande leverfunktion.
Lungfunktion utreds med lungröntgen,
spirometri och arteriell blodgas, njurfunktionen med iohexolclearance och
hjärtundersökningarna omfattar EKG
och ekokardiografi. Vid diabetes med
lung duration eller komplikationer och
misstänkt kardiell symtomatologi kompletteras detta med arbetsprov eller stressekokardiografi. Levern visualiseras med
ultraljud för att bedöma kärlsystemet och
för att utesluta eventuella fokaliteter. Vid
tumördiagnos utförs även skelettscintigrafi
samt CT lever, thorax och buk. Övriga
undersökningar omfattar tandläkarbedömning, gynekologisk undersökning av
kvinnor, bentäthetsmätning, gastroskopi
samt samtal med kurator, sjukgymnast,
dietist och i förekommande fall beroendespecialist. Det är således väldigt mycket
som skall göras under en mycket kort tid
och ibland uppstår det ett behov av kompletterande undersökningar vilket gör att
beslutet måste skjutas upp.
Det kanske viktigaste syftet med transplantationsutredning är att säkerställa att
patienten har en realistisk uppfattning av
vad man kan uppnå med operationen och
hur riskerna ser ut. Detta innebär långa
samtal med anestesiolog, hepatolog och
transplantionskirurg och -koordinator.
Dessa samtal blir ofta mycket informativa
och samtidigt påfrestande för patienten
vars liv står bokstavligt på spel. Vi anser
därför att det är viktigt att en anhörig
eller en annan person som patienten
har förtroende för närvarar under dessa
samtal.

Multidisciplinärt beslut

Beslutet om transplantation tas i samråd
mellan kirurg, anestesiolog och hepatolog och innebär antingen att sätta upp
patienten på väntelistan eller att inte göra
det. Det senare alternativet kan bero på
att patienten fortfarande är för frisk,
dvs. att riskerna vid operation bedöms
vara högre än vad själva leversjukdomen
innebär. Detta beslut skall givetvis omvärderas om patientens tillstånd försämras.
Ett annat skäl att inte acceptera patienten för levertransplantation är givetvis
att vi bedömer att han eller hon är för
sjuk, att riskerna är så stora att det hela
blir orimligt. Detta ställningstagande kan
bero på leversjukdomen i sig, då oftast
på att tumörbördan är alldeles för stor,
eller att det finns andra somatiska eller
psykiatriska riskfaktorer som enligt vår
erfarenhet innebär att vi känner oss övertygade om att vi inte kan hjälpa patienten med en levertransplantation. Dessa
situationer är lyckligtvis ganska sällsynta
beroende på gott samarbete med inremitterande enheter. Med åren opererar
vi dock allt sjukare och sjukare patienter
med förbättrad överlevnadsstatistik efter
transplantation. I tveksamma situationer
har vi alltid hellre accepterat patienten
för transplantation än nekat möjligheten
till det. Detta har medfört mycket arbete,
men också beredskap att klara av allt svårare sjukdomstillstånd.

Antti Oksanen
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Levertransplantationsverksamheten
vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Den första levertransplantationen i
Sverige utfördes på Huddinge sjukhus
– idag Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge – år 1984.
Idag utförs de även på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset i Göteborg,
samt på Akademiska Universitetssjukhuset i Uppsala. Totalt har nästan
1900 levertransplantationer utförts
(till 31/12 2007).

D

e senaste åtta åren har transplantationskirurg Rafal Dlugosz
arbetat på Transplantationskirurgiska kliniken på Karolinska Huddinge.
Han är helt specialiserad på levertransplantation, leveroperationer och organuttagsoperationer.
– Vi utför mellan 50 och 60 levertransplantationer per år, några av dessa
utförs på barn, berättar Rafal.
Levermottagningen

Marie-Louise Åberg, leg sjuksköterska på
hepatologiska enheten, har varit med ända
sedan den första transplantationen. Hon
har gått den långa vägen: Marie-Louise
började som biträde redan 1977, utbildade
sig sedan till undersköterska och därefter
till sjuksköterska. Idag arbetar hon på
dagvården på levermottagningen.
– Vi utreder nästan alla Stockholmspatienter för eventuell levertransplantation
polikliniskt hos oss, berättar hon.
Marie-Louise har tidigare arbetat som
patientkoordinator, men gick tillbaka till
öppenvårdsverksamheten.
– Skälet till det var att jag ville arbeta
kliniskt och inte bara administrativt, förklarar hon.
Ändå anser hon att hon till viss del
arbetar som koordinator ändå.
– Vi tar hand om de leversjuka i vårt
upptagningsområde, och då träffar de
antingen mig eller mina kollegor. Om de
sedan kommer till transplantationsutredning, är de ibland därför välkända av oss.
Lots

Organisationen på Huddinge ser i grova
drag ut så här:
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Transplantationskirurg Rafal Dlugosz

– Vi får ett uppdrag att utreda om en
levertransplantation ska utföras, berättar
Marie-Louise.
– Efter att överläkaren bedömt remissen och planerat innehållet i utredningen
tar jag eller min kollega Ann-Christine
Hagberg vid. Vi startar utredningen,
ringer upp patienten och talar om att
den är på gång. Vid ett sådant samtal
presenterar jag mig, berättar vem jag är
och vad som kommer att hända, hur lång
tid utredningen tar samt informerar om
avdelningen.
Marie-Louise skickar en kallelse och
även en broschyr som hon uppmanar
patienten att ta sig tid att läsa igenom.
När patienten sedan kommer är det alltid
på en måndag, och transplantationskonferensen ska sedan hållas på torsdagen
veckan efter. Under de dagar som följer
fram till dess, görs all utredning. Ibland
ligger de inne på sjukhuset, men om deras
hälsotillstånd medger – och om de bor i
Stockholm – kommer de på dagarna.
– Patienten får själv ta ansvar på så sätt
att de måste vara på rätt plats vid rätt tillfälle under utredningen, fortsätter hon.
– Jag ska vara deras lots under denna tid,
och avdelningen är deras knutpunkt.

Kontraindikationer

Transplantationskonferensen äger rum
varje torsdag. Då deltar minst en av
transplantationskirurgerna, men oftast
betydligt fler, berättar Rafal.
Det är vid denna konferens som man
tar beslut huruvida patienten ska sättas
upp på väntelista för transplantation.
Vi frågar vad det kan finnas för skäl för
att inte bli accepterad.
– Om riskerna som är förenade med
behandlingen överstiger fördelarna, svarar
Rafal.
– Ett exempel kan vara patienter
med en avancerad levercancer där risk
för snabbt recidiv är stor. De ska inte
utsättas för operationsrisken för att
vinna endast ett par månaders liv med
acceptabel kvalitet. Man ska komma
ihåg att risken för mortalitet vid själva
operationen ligger mellan en procent
och fem procent.
– Det finns andra kontraindikationer
– om patienten inte bedöms klara narkosen pga. stora andningsproblem eller
hjärtsvikt, för att ta två exempel.
Rafal påpekar att levertransplantation
är det mest komplicerade ingrepp man
gör inom bukkirurgi.
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– Hög ålder är också en riskfaktor
– men vi tittar på patientens biologiska
ålder, och inte på personnumret.
Många konsulter

– Det är många inblandade i den utredning som görs inför ett ställningstagande,
säger Per Stål, docent och överläkare, sektionsansvarig för hepatologi på Gastrocentrum Medicin.
– Vi utreder om övriga organfunktioner
är tillräckligt friska innan vi bestämmer
oss för att transplantera.
– Det är vi hepatologer (från vuxenoch barnmedicin), transplantationskirurgerna och läkare från anestesiavdelningen
som beslutar på konferensen. Öl Lennart
Eleborg, Anestesikliniken, är den som har
ansvaret för narkosen. Han är mycket noggrann, kunnig och har lång erfarenhet.
– Dessutom har ett stort antal konsulter
uttalat sig. Kuratorn bedömer om patientens sociala situation är så pass stabil att de
klarar rehabiliteringen efteråt. Dessutom
har en dietist undersökt om patienten är
undernärd – skrumpleverpatienter är ofta
katabola.
Per berättar att man även har en tandläkarkonsult.
– Efter transplantationen får patienten
immunhämmande läkemedel. Det kan
leda till att infektioner kan blossa upp. En
vanlig orsak till infektioner är dåligt tandstatus, och dessa infektioner kan sprida
sig. Det kan hända att patienten får dra
ut vissa tänder inför transplantation om
det finns en infektionsrisk.
– Alla kvinnor måste dessutom träffa
en gynekolog.
Sjukgymnasten är en annan av dessa
konsulter. Denne ska ta reda på hur mycket
patienten orkar.
– De ska klara att gå tre trappor utan
att bli för flåsiga, fortsätter Per.
– Ibland ger vi ett lättare träningsprogram för att stärka konditionen inför
operationen..
Patientkoordinator

Kerstin Larsson, leg sjuksköterska, är
patientkoordinator, en befattning hon
haft sedan 1998 då tjänsten inrättades på
heltid. Idag arbetar hon tillsammans med
sin kollega Susanne Klang.
Kerstin är också med på torsdagskonferensen.
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Marie-Louise Åberg, leg sjuksköterska på hepatologiska enheten.

– Efteråt träffar jag de patienter som
är accepterade på väntelistan, förklarar
hon.
– Då tar jag reda på alla praktiska uppgifter, som t.ex. telefonnummer man kan
nå dem på osv. Jag förklarar också vad som
kommer att hända när de blir inringda,
och även vad som händer första tiden på
avdelningen efteråt – vilka vårdtider vi
räknar med. Jag berättar om slangar och
drän och deras funktioner samt ger även
information till anhöriga. Jag vill gärna
att en anhörig eller en god vän är med på
dessa samtal.
Kerstin fokuserar på själva transplantationen i sina samtal. Men det är inte hon
som ringer in patienten när det är dags,
det gör transplantationskoordinatorn.
– Men det är när de lämnar vårdavdelningen efter transplantationen som den
största av mina uppgifter – om man ser
till den tid jag lägger ner – drar igång,
förklarar hon.
Uppföljande kontroller och samtal

Samtliga patienter som genomgår transplantation vid Karolinska Huddinge,
kallas för rutinmässig kontroll på sjukhuset efter tre månader, samt efter ett år
– oavsett var de bor i landet. (Naturligtvis
kan dessa kontroller vid behov ske med
tätare intervaller).
Därefter kallas de för en årlig kontroll,
men nu avgör det sjukhus som remitterat
in patienter som inte kommer från Stockholm om dessa ska utföras på Huddinge
eller hos dem själva.

Förutom pappersarbetet med att kalla
in patienterna, har patientkoordinatorn också ett samtal med dem när de
kommer.
– Vid tremånaderskontrollen handlar
det samtalet mycket om att de ska landa
i tillvaron – vi kollar t.ex. att de vet hur
de ska ta sina mediciner och varför, säger
Kerstin.
– Vi pratar mycket om livssituationen
som har förändrats – från att ha varit
svårt sjuk mot det friska. Det innebär att
anhöriga börjar ställa andra krav t.ex. Det
samtalet handlar ofta om känslor och relationer – sex och samlevnad är en stor bit.
Kerstin tillägger att de är noga med att
betona att de varken är psykologer eller
kuratorer. De bollar därför sådana frågor
vidare till rätt instans.
– Vi är helt enkelt medmänniskor, förklarar hon.
”Kommer den att hålla?”

Vid samtalet ett år efter transplantationen
har patienten oftast ett annat fokus.
– Då har patienten landat i tillvaron. I
stället börjar de fundera runt omkring sin
situation, ser framåt och undrar.
– Vi kollar upp om medicinen fungerar
– har de hittat rutiner som är bra osv.
Men andra frågor, som eventuell återgång
till arbete eller att skaffa barn, är typiska
exempel på frågor som dyker upp, fortsätter Kerstin.
Under kommande årskontroller brukar
också frågor om den nya levern dyka upp.
”Kommer den att hålla?”
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Kerstin Larsson, leg sjuksköterska och patientkoordinator.

– Vi svarar då att vi har transplanterat
sedan 1984, så vi har än så länge bara 24 års
erfarenhet, säger Kerstin.
Rafal berättar att siffrorna för överlevnad idag är mellan 80 och 90% efter ett
år, och efter fem år ligger den mellan 70
och 80%.
– Men det beror väldigt mycket på den
bakomliggande orsaken för transplantationen. Är det skleroserande cholangit
eller cirrhos, förväntar vi en lång överlevnad, säger han.
– Levercancer har en annan prognos, då
är man glad om patienten överlever fem
år. Brist på organ är den största problemkällan. Recidiv av hepatit C är ytterligare
ett problem – vi tar ju vid transplantationen inte bort viruset från blodet.
Beroendekonsult

Det har, enligt Rafal, skett en attitydförändring när det gäller transplantation av
alkoholister.
– Alkoholism betraktas mer och mer
som en sjukdom. Vi har blivit medvetna
om genetiska faktorer och de familjeoch sociala faktorer som ligger bakom.
Därför har inställningen till att transplantera patienter som hade alkoholmissbruk
förändrats. Vi transplanterar dock endast
nyktra alkoholister. Ett minimikrav är sex
månaders nykterhet.
Per förklarar att man i dessa fall kallar
in en beroendekonsult
– Vi har en speciell psykiatriker som vi
kallar in i knepiga fall. Annars använder
vi en läkare från vårt Beroendecentrum
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här på Karolinska Huddinge. Vi vill veta
om patienten efter transplantation har
förmåga och en social struktur kring sig
för att kunna sköta sin medicinering och
rehabilitering.
Indikation och kontraindikation

När det handlar om narkotikamissbruk
är det väldigt ofta på det sättet att det
handlar om skador som stammar långt
bak i tiden, fortsätter Rafal.
– Det kan röra sig om en 55-årig affärsman som någon gång på 70-talet testade
något och då fick hepatit C. Han kommer
knappt ihåg händelsen idag…
Däremot är narkomaner som fortfarande
sitter fast i sitt missbruk, sällan starka nog
att kunna genomgå en transplantation.
– Men hiv är inte en kontraindikation
längre, säger Rafal. Det rör sig dock om
ganska få patienter. De flesta av dessa har
fått sin smitta via importerade blodprodukter – de är alltså smittade av sjukvården!
Marie-Louise kan, med hjälp av sin
långa erfarenhet, se skillnad mellan indikationer för transplantation när man en
gång började och idag.
– Idag är det hepatit C och cancer som
är två vanliga diagnoser som ligger till
grund för transplantation. Så var det inte
då, minns hon.
– Primär biliär cirrhos var den vanligaste indikationen när man startade. Men
den diagnosen är ovanlig idag.
Gåva att förvalta väl

Under utredningen är det Marie-Louise

som får svara på patienternas frågor – ofta
handlar dessa om existentiella tankar och
funderingar som de behöver tala med
någon om.
– Dessa samtal är mycket viktiga.
Många har ett stort behov av att prata. Vi
talar mycket om döden. Trots att patienten hoppas på ett nytt liv, gör de sig ändå
beredda på att lämna livet.
– Man blir väldigt berörd. Vi följer dem
hela vägen fram till transplantationen,
är deras stödperson och vägleder dem.
Kommer de inte på avtalad tid vet jag att
det är något som har hänt! Två gånger
har jag ringt polisen och begärt att de
ska bryta sig in i lägenheten – och båda
gångerna var patienterna därinne liggande
i leverkoma.
En fråga som alla ställer när de hamnat
på listan är hur länge de ska vänta.
– Jag svarar att jag inte har en aning. Det
fungerar inte som att ta en kölapp. Varje
donerat organ är en gåva som ska förvaltas
på bästa sätt, säger Marie-Louise.
Det synsättet kommer också väl till
pass när man ska diskutera compliance,
påpekar hon.
– Det är patientens skyldighet att förvalta sin gåva väl!
Samarbete med hemsjukhusen

Kerstin berättar att man har ett samarbete
med sjukhusen utanför länet. En transplantationskirurg och en av patientkoordinatorerna åker ut och träffar personal
på sjukhuset i fråga.
– Vi träffar behandlande läkare och
sjuksköterskor på hemsjukhuset och har
journalgenomgång tillsammans med dem.
Ofta föreläser vi också för personalen där i
olika ämnen – t.ex. information om vad
vi säger till patienten och dennes anhöriga
när de skrivs ut, så att man på hemsjukhuset är uppdaterad på det.
– Vi började med detta för ungefär
fem år sedan. Som regel besöker vi varje
sjukhus en gång per år. Det är mycket
roligt, och samarbetet med de inremitterande sjukhusen fungerar galant. Just
det faktum att man har fått ett ansikte
på varandra, gör att det sedan blir mycket
lättare att ringa varandra.
Kerstin berättar att man även tar emot
många studiebesök. Det rör sig om alla
kategorier av intresserad vårdpersonal,
och man upplever det som väldigt stimu-

25

levertransplantation vid karolinska

lerande att ta emot dem och välkomnar
därför gärna fler.
Dessutom uppmanar hon alla som
undrar över något att ta kontakt.
– Ring till oss! Om du t.ex. som sköterska står med konstiga mediciner eller
liknande. Det går att ringa till Transplantationskirurgiska kliniken dygnet runt!
Gynnsamma effekter

En levertransplantation tar i genomsnitt
mellan sex och åtta timmar att genomföra. Rafal är medveten om att det är förhållandevis få patienter som behandlas,
jämfört med andra specialiteter.
– Transplantationsenheten fungerar
dock som ett lokomotiv för hela sjukhuset, framhåller han.
– Det är så många olika specialister
som krävs för hela verksamheten. Det
drar till sig många intellektuella resurser
till sjukhuset, och bidrar därför – genom
att den är så multidisciplinär – till att höja
standarden för hela sjukhuset. Runt denna
verksamhet utvecklar sig så mycket mer.
Han jämför med att man i Indien under
70-talet medvetet satsade på ett rymdprogram, och F1-motortävlingarnas betydelse
för utvecklingen inom bilindustrin.
Framgångsrik forskning

Forskningen inom ämnet fungerar bra i
Sverige, anser Rafal.
– Vi är med i utvecklandet av immunosupprimerande läkemedel och samarbetar med den farmakologiska industrin.
Karolinska Huddinge är med i de flesta
multicenterstudier.
Han tillägger att Sverige är världsledande i forskningen om njurtransplantation där givare och recipient inte har
samma blodgrupp.
– Förhoppningsvis kommer det att
bli möjligt för lever – och andra organ
– också.
En annan svensk specialitet är s.k.
dominotransplantation pga. Skellefteåsjukan. (Finns främst i Sverige, Portugal
och Japan, men förekommer även i andra
länder).
– Över trettio sådana transplantationer
har genomförts under de senaste åren.
Den 30/1 2008 genomförde man
dessutom Skandinaviens första levercellstransplantation på Huddinge Universitetssjukhus.
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Per Stål, docent och överläkare, sektionsansvarig för hepatologi på Gastrocentrum Medicin.

Organbrist

Tillgången på organ sätter naturligtvis en
ribba för verksamheten som det är omöjligt att ta sig över. Här tycker sig Rafal
kunna konstatera att det finns en skillnad mellan vad folk har för åsikter och
hur många som verkligen anmäler sig till
registret.
– Det är märkligt, säger han.
– Idag är det ju så enkelt att registrera
sig via Internet. Ändå är det så få som gör
det – trots all tid vi tillbringar med att
surfa på datorn. Men när man talar med
människor om frågan är det många som
är positiva…
Kan det vara så att vi som lever i det
moderna samhället drar oss för att tänka
på ämnet som ytterst handlar om vår egen
död, funderar han.
Dessutom påpekar Rafal att det till viss
del har med resurs- och platsbrist att göra:
Om en neurolog eller narkosläkare upplever sig säker på sin bedömning att fallet
är hopplöst – och med hjälp av datortomografi är de det idag – kopplar de inte
in en respirator. Den behövs bättre för en
annan patient!
– Utomlands kanske man är mer benägen att koppla in respiratorn först och fundera på organdonation sedan, tror Rafal.
Hoppets avdelning

”Transplantationsavdelningen är hoppets
avdelning. Och det präglar även alla som
arbetar där.”
Orden kommer från Marie-Louise.

– Man måste kunna lyssna på patienten, våga ta på patienten, kunna hjälpa till
att vända det svåra. De har ju döden sittande på axeln, och jag kan inte garantera
dem någonting.
– En patient sa till mig så här: 80%
överlevnad efter fem år – det är skitsnack!
Antingen lever jag – och det är 100% –
eller också dör jag!
Efter en transplantation hör patienterna
ofta av sig till Marie-Louise i början.
– Sedan ser vi inte röken av dem. Och
det är ett sundhetstecken – de känner
sig friska, och oss förknippar de med sin
sjukdomstid!
Per Lundblad

Fotnot:
Oavsett om man bestämmer sig för att
donera sina organ eller inte, är det bra om
man meddelar sitt beslut i frågan till Donationsregistret hos Socialstyrelsen. Det finns
flera sätt att göra det på:
Via Internet:
Gå till www.organdonation.se och registrera direkt via webben.
Anmäl via blankett som skickas in: Blanketter
finns på apotek, husläkarmottagningar, sjukhus och på Socialstyrelsens hemsida www.
socialstyrelsen.se (klicka på Blanketter och
sedan på Övrigt) samt på www.organdonation.se.
Anmäl via telefon:
Ring till Donationslinjen, telefonnummer
020-77 11 77
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En kokbok för känsliga magar
Lagom inför julhandeln lanserades en
ny kokbok i Sverige.
Det är i och för sig inget ovanligt – nya
kokböcker har kommit i en strid ström
de senaste åren.

M

en den här kokboken – Mat
med magkänsla – är ingen
vanlig receptsamling. Den
stöds av SGF och RMT och riktar sig speciellt till personer med känsliga magar.
Miljoner människor målgrupp

Boken presenterades av bl.a. SGF:s ordförande Henrik Hjortswang under en
välbesökt pressfrukost i Stockholm.
– Mat ska vara positivt, och det upplever de flesta av oss att det är, sa Henrik.
– Men 2,4 miljoner människor i Sverige
har dock besvär – och det talas det inte så
mycket om. Det vanligaste är någon form
av funktionsrubbningar: reflux, dyspepsi,
IBS – eller flera av dessa samtidigt. Mellan
20 och 25% av svenskarna är drabbade i
någon form. Ofta är det i samband med
att man äter som man får besvär.
Aptitretande och inbjudande

Därför har denna kokbok tagits fram.
Kocken Fredrik Eriksson har tillsammans med dietisten Pia Henfridsson och

Kokboken är skriven av kocken Fredrik Eriksson...
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matskribenten Lisa Förare Winbladh
skrivit en kokbok med ett fyrtiotal nya
och klassiska specialrecept för känsliga
magar.
Det är viktigt att framhålla att det
inte är frågan om tråkiga och smakfattiga rätter – tvärtom! Om man bläddrar
i boken så ser både fotografier och recept
synnerligen läckra ut.
Boken handlar om njutning och näring
och innehåller recept på allt från frukostar
till desserter. Alla recept har anpassats för
att innehålla så lite fett och laktos som
möjligt, och man får även förslag på glutenfria alternativ.
Varje såld bok bidrar till forskningen

I sin presentation pekade Henrik på att
forskning hjälper dem som är drabbade av
mag-/tarmsjukdom. Han exemplifierade
med hur magsårsbehandlingen utvecklats genom åren – på 70-talet kom nya
läkemedel som hindrade utvecklingen av
magsår, sedan upptäckte man helicobacter
pyroli.
Han tog även upp IBD, för 50 år sedan
var mortaliteten för dem som drabbades
av ulcerös colit 30% inom 15 år!
Det fina med boken är att för varje såld
bok går 60 kronor till ett nytt forskningskonto som SGF disponerar över.

...tillsammans med dietist Pia Henfridsson...

– Vinsten med boken är alltså dubbel:
Dels innehåller den recept som riktar
sig till många som har problem med sin
mage, dessutom bidrar den till forskningen kring deras problematik, konstaterade Henrik.
Syns inte utanpå

Riksförbundet för Mag-Tarmsjuka var
även de med på pressfrukosten, representerade av Solveig Johansson.
– Boken stämmer med RMT:s filosofi att
alla som har mag-/tarmproblem ska kunna
leva så bra som möjligt, sa Solveig.
Hon fortsatte med att alla drabbade har
det gemensamt att det inte syns utanpå
dem.

...och matskribent Lisa Förare Winbladh.
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SGF:s ordförande Henrik Hjortswang

Solveig Johansson från RMT

– Men det känns inuti, konstaterade
hon.
– Det är svårt för många att tala om
sina problem – det är inte ”fint”, vilket
kan innebära att många avstår från en
middagsinbjudan. Därför så är det här
rätt projekt – det kan bidra till att man
öppnar sig så att man kan tala om det.
Det är klart att vi är glada över att vi får
vara med, avslutade Solveig.
Ekonomisk garant

Roger Mellin, Abbott

Det initiala stödet till projektet kommer
från hälso- och sjukvårdsföretaget Abbott.
– Idén kom från oss från början, säger
Magnus Ljungqvist, Patients Relations
Manager, på företaget. Han ansvarar för
kontakt med patientföreningar och andra
samarbetspartners för Abbott.
– Vi har hjälpt till att skapa förutsättningarna för Mat med magkänsla på så vis
att vi stod för risken – som ekonomisk
garant – och därmed sett till att förlaget
kunde göra boken. Tack vare det kommer
boken att ha ett rimligt pris.
Projektet har gått snabbt. Under senvåren bestämde sig Abbott för att gå in,
under hösten arbetade författarna med
att ta fram recepten och den 30 november
kunde man alltså presentera en bok.

Magnus räknar upp dessa i följande
ordning: Omtanke, nytänkande, långsiktighet och framgång.
– Det känns att vi också lever efter detta
– inte minst i det här projektet, summerar
han.
Under januari talade vi med Roger
Mellin på Abbott, som även han varit
drivande i projektet.
– I början av januari hade det sålts 2 450
böcker, avslöjar han.
– Det är ett mycket bra resultat – och
det innebär redan 150 000 kronor som i
framtiden kan nyttjas för svensk forskning.
Dessutom har Svenska Dagbladet utsett
den till tredje pris i 2007 års bästa kokbok,
och DN ägnade den en helsida efter releasen.
Prisvärd

Den inbundna boken med sina 112 sidor
som helt är i färg, kostar i dagsläget endast
109 kr, om man beställer den på Internetbokhandeln www.bokus.com. I den vanliga
bokhandeln ligger priset något högre.
Det är alltså ett mycket lågt pris. Och
nu ska SGF dessutom sälja boken på
mag-/tarmmottagningarna runt om i
Sverige. Där kommer priset att ligga på
100 kronor.

Genererat stor uppmärksamhet

Magnus Ljungqvist, Abbott
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Boken innehåller inte någon som helst
reklam, och enligt Magnus är det helt
naturligt.
– Det har med våra kärnvärden att
göra, säger han.

Per Lundblad

Fotnot: Vill man läsa mer om boken kan
man gå till dess webbplats på Internet.
Adressen är www.magkansla.se
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Den nya målbeskrivningen för ST-läkare

– lägesrapport

I

december 2005 fattade regeringen
beslut om att införa nya regler för
läkares specialiseringstjänstgöring.
Läkare som fått sin legitimation efter 1
juli 2006, ska följa den nya ordningen.
Har man fått legitimationen före den 1
juli 2006, kan man välja enligt vilken
ordning man vill utbilda sig, dock måste
ansökan om specialistuttag enligt övergångsbestämmelserna göras senast den 31
december 2013, om det gamla systemet
ska tillämpas. En författning som inbegriper föreskrifter och allmänna råd kring
den nya specialiseringstjänstgöringen för
läkare, håller på att tas fram under ledning av en särskild samordningsgrupp
inom Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsavdelning. Gruppen består av jurister och en läkare samt har till sin hjälp ett
råd bestående av åtta personer utsedda
av regeringen på bestämd tid och som
representerar Socialstyrelsen, Svenska
Läkaresällskapet, Sveriges kommuner
och landsting, Sveriges läkarförbund
samt Högskoleverket. Socialstyrelsens
generaldirektör väntas ta beslut om författningen i slutet av maj 2008 och den
beräknas komma ut i tryck under första
delen av juni månad.
I det sista av författningens åtta kapitel
ges målbeskrivningar för varje enskild specialitet. I arbetet att utforma specialiteternas målbeskrivningar har Socialstyrelsen
initierat samarbete med specialistföreningarna. Här följer en lägesrapport kring
det arbete som SGF deltagit i för specialiteten Medicinsk gastroenterologi
och hepatologi – en grenspecialitet med
allmän internmedicin som bas.
SGF:s roll i
arbetet med målbeskrivningen

Hösten 2006 kallades jag i egenskap av
facklig sekreterare i SGF av Socialstyrelsens samordningsgrupp, till ett första
informationsmöte. Till mötet hade kallats
representanter från alla specialistföreningarna. Vår uppgift var att bistå Socialstyrelsen i den del av arbetet som inbegriper
målbeskrivningen för respektive specialitet. Målbeskrivningarna skulle följa en
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Läkarförbundet och Läkaresällskapet har tagit fram en ”kompetensportfölj”,
där ST-läkaren fortlöpande kan dokumentera sina aktiviteter. Denna finns att tillgå
på https://www.kompetensportfoljen.se/portfolj/.

preliminär mall som Socialstyrelsen tagit
fram i samarbete med specialitetsföreträdare för allmänmedicin, kirurgi, internmedicin, klinisk kemi och psykiatri.
Inom SGF bildade vi ett utbildningsutskott bestående av sex personer med
gastromedicinsk specialitet i bagaget för
att ”processa” uppdraget. Vi kommer från
Umeå i norr till Malmö i söder – två är
ST-läkare, en specialistläkare med specialistuttag inom fem år och tre överläkare.
Under den här perioden har vi haft möten
– dels i utbildningsutskottet, dels med
samordningsgruppen på Socialstyrelsen.
Den definitiva mallen för hur målbeskrivningen ska utformas fick vi den 17 december 2007. Då kom också en slutgiltig
”ordlista” med aviserade termer som ska
användas i alla målbeskrivningar. Utbildningsutskottets förslag efter dessa givna
förutsättningar finns nu utlagt på SGFs
hemsida. Hela författningen kommer
att gå på remiss under februari och mars

2008. Möjlighet till mindre korrigeringar
finns, vad gäller de delar av målbeskrivningen som vi varit delaktiga i, dock är
modellen och terminologin som sagt fastlagda och inte möjliga att påverka.
Modellen

Målbeskrivningen består av två delar.
Först kommer en ”brödtext” där specialitetsföreningarna varit delaktiga i vissa
delar: kompetensområde, kompetenskrav
och utbildningsstruktur. Resten av texten
– som bl.a. berör krav inom områdena
ledarskap, kommunikation samt medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete – är
gemensam för specialiteterna och har författats av Socialstyrelsens samordningsgrupp med stöd från rådet. Den andra
delen av målbeskrivningen består av 12
medicinska delmål, varav tre av delmålen
för medicinsk gastroenterologi utgör en
gemensam kunskapsbas med internmedicinen. Övriga nio delmål är mer renod-
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lat fokuserade mot gastroenterologi. Till
detta kommer sedan tre delmål för ledarskap, tre för kommunikativ kompetens
och tre för medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete – också dessa gemensamma för
de internmedicinska specialiteterna. Delmålen ska beskrivas med hjälp av en fastlagd terminologi, där kunskap beskrivs i
följande nivåer: ”behärska”, ”handlägga”,
”initialt handlägga”, ”bedöma”, ”initialt
bedöma”, ”ha kunskap om” respektive
”ha kännedom om”. För varje delmål
ska klargöras ”metod för lärande” samt
”uppföljning”. Även dessa begrepp regleras av den fastställda ”ordlistan”. Stor
vikt läggs vid skriftlig dokumentation av
olika aktiviteter som uppföljningsinstrument för att uppnå de olika delmålen.
För att underlätta den delen har Läkarförbundet och Läkaresällskapet tagit fram
en ”kompetensportfölj”, där ST-läkaren
fortlöpande kan dokumentera sina aktiviteter. Denna finns att tillgå på https://
www.kompetensportfoljen.se/portfolj/. För
ytterligare information om specialiseringstjänstgöringen eller modellen hänvisas till Socialstyrelsens hemsida www.
socialstyrelsen.se.
Målbeskrivningen – en urvattnad historia eller en konkret hjälp i att ställa
kvalitetskrav på utbildningen?

Den nya målbeskrivningen skiljer sig
från den gamla bl.a. genom att den är
betydligt mer allmänt hållen. Avsikt med
detta är att skapa ett dokument som kan
gälla under lång tid. Andra syften var att
ställa högre krav på lärandemetoder och
uppföljningsinstrument, vilket skulle ge
en bättre kvalitet på utbildningen och en
större enhetlighet över landet. Från Socialstyrelsens sida har man ingenting emot
att specialistföreningarna själva svarar för
en mer detaljerad rekommendation kring
utbildningsinnehållet för respektive specialitet – och ansvarar för uppdatering
av dessa rekommendationer. I den gamla
”arbetsboken” för medicinsk gastroenterologi och hepatologi, fanns t.ex. rekommendationer om minsta antal skopier.
Den nya målbeskrivningen innehåller
inga sådana tidsangivelser och heller inga
krav på examination – enbart beskrivning
enligt fastslagen terminologi om vilka
former för uppföljning som krävs för att
uppfylla delmålen. Av förordningen om
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yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område framgår att det krävs minst
fem års tjänstgöring för att bli specialist,
vidare att tjänstgöringen ska ske under
handledning och förutsätter deltagande
i kompletterande utbildning. För att
bli specialist i medicinsk gastroenterologi krävs specialistkompetens i allmän
internmedicin – gastrospecialiteten kan
således inte tas ut innan man är specialist i allmän internmedicin – men utbildningen kan ske integrerat.
Tillgodoräknande av meriter från forskarutbildning tydliggörs i den nya utbildningen. Tidigare fanns inga regler, enbart
en praxis. De nya reglerna framgår av ett
särskilt kapitel i författningen. För t.ex.
disputation gäller att sex månader får tillgodoräknas på den totala tiden fem år,
förutsatt att delmålen är uppfyllda.
Om detaljspecifikationen för den blivande specialisten läggs ut på specialitetsföreningarna, vad har då den enskilde
ST-läkaren för nytta av själva målbeskrivningen? En fördel skulle vara att det blir
lättare att ställa krav på arbetsgivaren avseende utbildningen. Kliniker som granskas
ur ett utbildningsperspektiv, kan bedömas
i relation till hur målbeskrivningen efterlevs. Den blivande specialisten kan t.ex.
hänvisa till målbeskrivningen för att kräva
kurser och andra utbildningsresurser, när
sådana anges under ”metod för lärande”,
för att uppnå ett visst delmål.
Ansökan om specialistbevis kan göras
när målbeskrivningen är uppfylld och
handledare och verksamhetschef skrivit på. När alla inblandade är eniga om
uppnådd kompetens och tidpunkten för
ansökan om specialistuttag, är väl detta
knappast så kontroversiellt. Vad som
händer om den blivande specialisten inte
är överens med sin handledare eller verksamhetschef i detta regleras inte i författningen, men skulle naturligtvis kunna bli
ett problem. En annan fundering kan vara
att kvaliteten på handledning kan variera,
även om ett syfte med nyordningen är att
motverka just detta. Ett särskilt kapitel i
författningen tar upp kvalitetsaspekten
på specialiseringstjänstgöringen, bl.a.
extern granskning av utbildande enheter och utbildning av handledare. Enligt
förslaget kommer också Socialstyrelsen att
kräva fler intyg än tidigare, vid ansökan
om specialitetsuttag.

SGFs framtida arbete
för blivande gastroenterologer

När nu arbetet med att färdigställa den
”officiella” målbeskrivningen inom kort är
avslutat, kommer vi i utbildningsutskottet
att arbeta med den ”inofficiella” delen,
dvs. mer detaljerade rekommendationer
kring vad en nybliven gastroenterolog bör
kunna. Vår målsättning är att göra denna
del så konkret och tydlig som möjligt,
utan att göra den alltför detaljerad. SGFs
fackliga sekreterare – som byts ut var
tredje år – kommer att få som definierad
arbetsuppgift att ansvara för årliga uppdateringar av dessa rekommendationer. I det
arbetet är dels utbildningsutskottet – som
kommer att fortleva och gå in i andra
uppdrag kring utbildning av blivande
gastrospecialister – behjälpligt, dels kan
man förstås ta hjälp av andra kompetenta
medlemmar med specialiserad kunskap
inom det gastroenterologiska fältet för att
följa utvecklingen.
Arbetet med ”checklistan”, ”rekommendationerna” eller ”arbetsboken” – kärt barn
har många namn – ska förhoppningsvis
vara klart i mitten av maj och kommer att
granskas av SGFs styrelse sannolikt under
maj månads senare del. Därefter läggs det
ut på SGFs hemsida ungefär samtidigt
som Socialstyrelsens författning kring
den nya specialiseringstjänstgöringen går
i tryck. Vi välkomnar då er medlemmar att
lämna synpunkter på checklistan fram till
hösten, när utbildningsutskottet bearbetar
inkomna förslag och förankrar den slutgiltiga versionen i styrelsen. Förhoppningsvis
kan SGFs rekommendationer för specialistkompetens i medicinsk gastroenterologi och hepatologi därefter läggas ut på
hemsidan under mitten av hösten.

Ulla Johansson
Facklig sekreterare
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Rolf Hultcrantz

Aktiv inom europeisk gastroenterologi
Professor Rolf Hultcrantz har forskat på
leversjukdomar under hela sitt yrkesverksamma liv. Dessutom har han som
första svensk gastroenterolog tagit
plats i ledningen för de europeiska
samarbetsorganisationerna.
Forskade redan under studierna

Rolf började studera medicin 1971, och
blev legitimerad läkare 1978.
– Redan 1974 började jag forska på
patologen. Jag ägnade mig åt hemokromatos – och det är ett ämne som jag håller
på med fortfarande, berättar han.
– Det var väldigt trevliga människor som
arbetade på patologen, och jag fick projekt
som fungerade bra.
Rolf förklarar att han alltid varit intresserad av leverproblematik, och att han
därför hade inriktningen klar från början.
1985 var han klar med sitt FV-block i gastroenterologi och färdig docent.
– På den tiden fick jag tillgodogöra mig
lite tid för att jag hade skrivit avhandling
och dessutom även för att jag hade arbetat
på patologen.
Disputerat hade Rolf alltså redan gjort
– år 1982 – och avhandlingen handlade
om järnupplagring i råttlevern.

med och arbeta med levertransplantationer. Det var den viktigaste kliniska upplevelsen i mitt liv, förklarar Rolf.

Pionjäranda

Som färdig specialist arbetade Rolf på
Huddinge sjukhus.
– Det var en kul tid. Levertransplantationsverksamheten där startade upp då,
minns han.
– På den tiden fanns inga fasta rutiner
etc, och de patienter som kom var väldigt sjuka. Vi hade inga PM – allt gick på
känsla. Beslutsprocessen var inte etablerad
och reglerad som idag, i stället var det ens
egna egenskaper som kliniker som fick
styra. Det gjorde att det var en väldigt
dynamisk tid – det hela gick mycket på
pionjäranda.
– Eftersom det var ett nytt sätt att rädda
livet på patienter som tidigare varit dödsdömda med sin sjukdom, var det en fantastisk upplevelse som läkare. Det är ju det
största man kan få vara med om!
– Därför känner jag det som ett privilegium – att jag som ung läkare fick vara
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Idag är Rolf verksamhetschef för
Gastrocentrum Medicin, som är en
klinik, men som finns på båda sjukhusen.

Verksamhetschef

Några år senare reste Rolf till USA som
post-doc. Han kom till San Fransisco Liver
Centre, och trivdes mycket bra under det
dryga år han tillbringade där.
Tillbaka i Sverige sökte han sig till Karolinska sjukhuset i Solna, där han fick tjänst
som allmän gastroenterolog. Orsaken till
bytet av arbetsplats var bl.a. att han genom
att arbeta där vann en dryg timmes resväg
varje dag, jämfört med Huddinge.
1991 blev han chef för enheten, som på
den tiden var en sektion på medicinkliniken. 1996 blev det dock Sveriges första
gastroenterologiska klinik!
Tio år senare bildades – efter sammanslagningen av sjukhusen i Huddinge och
Solna – Gastrocentrum Karolinska, som i
sin tur består av Gastrocentrum Medicin,
Gastrocentrum Kirurgi samt Gastrocentrum Omvårdnad.

Flera ordförandeuppdrag

1999 blev Rolf adjungerad professor.
– När sedan Professor Curt Einarsson avgick 2007, fick jag min nuvarande
professur, efter att på sedvanligt sätt sökt
tjänsten i konkurrens med andra.
Professuren är inrättad på Karolinska
Institutet, Medicinska Institutionen,
Huddinge.
Under perioden 1999–2001 var Rolf
även ordförande i SGF.
– På den tiden tyckte jag att Sverige
var dåligt representerat internationellt.
Så jag lät mig nomineras till – och blev
sedan 2002 invald i – ASNEMGE.
(Association of National European and
Mediterranean Societies of Gastroenterology, paraplyorganisation för samtliga
gastroenterologiska föreningar i Europa,
reds anm). Jag hamnade då i styrelsen.
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Eftersom det var ett nytt sätt att rädda livet på patienter som tidigare
varit dödsdömda med sin sjukdom, var det en fantastisk upplevelse som
läkare. Det är ju det största man kan få vara med om!
Därefter gick karriären snabbt spikrakt
uppåt: 2005 blev Rolf sekreterare i organisationen, och från och med 2007 är han
president – den förste svensk som haft
detta uppdrag.
2006 blev Rolf dessutom invald som
representant för gastroenterologin i
UEGF (United European Gastroenterology Federation).
– Jag sitter där som gastroenterolog
– inte som representant för Sverige, förtydligar han.
Vid UEGW i Paris blev Rolf utsedd till
President Elect. Han tillträdde 1/1 2008,
vilket alltså innebär att han kommer att
bli President för UEGF år 2010.
Satsa på att
bygga internationella kontakter

Vi frågar vad som präglat arbetet under
Rolfs tid i ASNEMGE.
– Vi har försökt att aktivera de nationella föreningarna på ett internationellt
plan, svarar Rolf.
– Ett sätt att göra det är att synliggöra
dem under UEGW – där vi t.ex. har
utsett olika Rising Stars. Vi vill även stimulera unga gastroenterologer att forska
via Young Investigator Meeting, och har
även satsat på en Summer School. På den
sistnämnda samlar vi nyblivna specialister
till en postgraduate-kurs, och vi gör det på
ett regionalt sätt: De deltagare vi väljer ut
plockar vi från olika många olika länder.
– Dessutom försöker vi samla SYGföreningar i en europeisk förening –
ASTERYGs. Tanken bakom detta är skapa
ett europeiskt nätverk för unga gastroenterologer.
Arbetar med ny organisation

Den ursprungliga tanken bakom UEGF
var enkel: Att anordna ett möte varje år
– UEGW.
– Det har varit en synnerligen positiv
utveckling – till Paris kom det 12 000
deltagare, och den vetenskapliga delen
var mycket bra. Vi hoppas naturligtvis
på att det ska bli ännu fler som kommer
till Wien i år, snart kan vi då på europe-
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isk nivå ha ett möte som kan jämföras i
storlek och betydelse med DDW i USA,
fortsätter Rolf.
Men han berättar att det dessutom
finns långt gångna planer på att skapa
en gemensam europeisk organisation för
gastroenterologer – EGA, som uttytt ska
stå för European Gastroenterology Association.
– Det finns ingen partner för EU att
prata med, på samma sätt som det idag
finns organisationer för kardiologi och
hematologi t.ex. I UEGF finns det sju
stycken olika föreningar som ägnar sig
åt medicinsk gastroenterologi. Vi håller
på att arbeta med den frågan nu, avslöjar
Rolf som själv är optimistisk att det ska
lösa sig, trots att det är flera kniviga detaljer som först måste redas ut.
– Jag är naturligtvis glad och stolt över
att ha fått förtroendet att bli UEGFs nästa
President, och förhoppningsvis sjösätts
EGA under min ordförandetid.
Forskning

Vi återvänder till den forskning som Rolf
bedrivit under sin yrkesverksamma tid.
Den började som vi redan konstaterat
med hemokromatos på råttor, och sedan
har det intresset hållit i sig.
– Huvudlinjen i min forskning är
inflammation och utveckling av levercirrhos hos patienter med metabola leversjukdomar, sammanfattar han.
– Under min tid har det hänt mycket
när det gäller kunskapen om hur gener
styr regleringen av järn, inflammation och
bindvävsbildning. Man har hittat generna
för de flesta av de här sjukdomarna under
min yrkesverksamma tid. Därför kan man
studera själva sjukdomsmekanismerna,
och det är det jag har gjort.
– Järn är förutsättningen för bildandet av fria radikaler. Vid inflammation
försöker kroppen försvara sig genom att
binda upp fritt järn, för att minska denna
bildning av fria radikaler. Min grupp har
studerat hur järnreglerande proteiner regleras upp och ned vid inflammatoriska
processer i levern.

Screening i Stockholm

Men det finns fler projekt som Rolf kan
berätta om.
– En annan modell vi har studerat är
leverskador vid cystisk fibros. Vi har visat
att det är gallvägsepitelet som utgör den
primära skadelokalisationen i levern. Det
beror på att det protein som är muterat
inte lokaliseras rätt i gallväggscellen.
Dessutom studerar Rolf och hans medarbetare för närvarande även malign transformation i cirrhoslever, framför allt hos
hemokromatos- och hepatit C-patienter.
Rolf är även engagerad i screening för
kolorektalcancer i Stockholm.
– Vi ska screena alla mellan 60 och 69
år med avföringsprov, berättar han.
– Det är ett sätt att rädda liv.
Cineast

På fritiden åker gärna Rolf till en bondgård
han har som sommarhus på Resö i norra
Bohuslän. Där renoverar han de gamla
husen – en syssla han finner avkopplande
och ägnar sig gärna åt att rita och att läsa,
samt att åka ut på havet.
– Det är nog det jag tycker bäst om av
allt – att få åka ut på havet med min båt,
säger han.
Dessutom är Rolf en passionerad cineast. När han fyllde 50 år, firade han det
med att hyra Filmhuset och bjuda in släkt
och vänner på filmvisning.
– Jag tycker om att följa utvecklingen
inom film. Men mina favoriter är nog
italiensk neorealism (slutet av 40-talet
och början av 50-talet) och den franska
nya vågen (slutet av 50-talet till mitten
av 60-talet).
Och Rolf avslutar med att berätta att
Ingmar Bergman spelat in en film – Ansikte
mot ansikte – där regissören använde sig
av Rolfs hus för vissa scener.
– Jag har kvar bilder på honom och
Sven Nykvist (legendarisk fotograf ) och
Liv Ullman när de spelade in hemma hos
mig, berättar med han tydlig stolthet i
rösten.
Per Lundblad
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Peripheral and central factors in
the pathophysiology of irritable bowel syndrome

I

rritable bowel syndrome (IBS) är en
funktionell mag-tarmsjukdom som kännetecknas av smärta och/eller obehag i
buken tillsammans med förändrade avföringsvanor utan någon organisk avvikelse
som förklaring. Sjukdomen förekommer hos
ca 10% av befolkningen världen över och
även om alla inte söker sjukvård för sina
besvär, anses IBS ändå vara orsaken till en
majoritet av besöken till gastroenterologer
och är också den vanligaste mag-tarmsjukdomen inom primärvården. Trots att IBS
är så vanligt är patofysiologin ofullständigt
känd. Potentiella faktorer av betydelse är
störd kommunikation mellan mag-tarmsystemet och hjärnan, ökad känslighet i
tarmen, psykologiska faktorer, störd gastrointestinal motorik, låggradiga inflammatoriska förändringar och bakteriell överväxt.
Syftet med avhandlingen var att undersöka
olika patofysiologiska mekanismer och de
fyra inkluderade delarbetena berör några av
faktorerna ovan.
Arbete 1

Tidigare studier har visat att IBS-patienter
som grupp är mer känsliga för framför allt
mekanisk stimulering av tarmen i form av
uppblåsningar. Dock har man tidigare inte
kunnat visa någon tydlig koppling mellan
detta fenomen och patienternas symtom. Vi
undersökte 109 IBS-patienter avseende känsligheten i ändtarmen. Resultaten jämfördes
med en frisk kontrollgrupp som användes
för att definiera normalvärden avseende 1)
känslighetströskel för obehag och smärta,
2) upplevd intensitet av obehaget och 3)
den yta på bålen där obehaget projicerades.
Om en eller flera av dessa tre parametrar
var onormal bedömdes känslighet i tarmen
vara förändrad, vilket var fallet hos 62% av
patienterna. Dessa individer rapporterade
oftare förekomst av ångest och måttliga eller
svåra besvär av flera olika gastrointestinala
symtom, framför allt smärta och uppspändhet.
Arbete 2

IBS-patienter upplever ofta att olika former
av stress förvärrar deras symtom och i en
del fall kan stress till och med ha varit en
utlösande faktor. Flera studier har också
visat att dessa patienter reagerar kraftigare
på stress, och förändringar i kroppens bio-
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kemiska svar på stress har föreslagits som en
patofysiologisk faktor. Olika typer av experimentell stress har visat sig kunna påverka
tarmens motorik och känslighet både hos
friska och hos IBS-patienter, men tidigare
studier har inte visat enhetliga resultat. Vi
undersökte effekten av akut mental stress
på känsligheten i ändtarmen och nivåer av
stresshormoner hos både IBS-patienter och
friska. Under pågående stress blev de friska
individerna distraherade och reagerade med
att bli mindre känsliga i tarmen. Detta
mönster återfanns inte hos patienterna
vilket kan tyda på att de var oförmögna att
filtrera bort signaler från tarmen i samband
med stressen. IBS-patienterna uppvisade
också förändringar i hormonnivåer både
basalt och vid stress.

Iris Posserud
Datum: 2007-06-17
Opponent: Prof Robin Spiller, University
Hospital Nottingham, England
Huvudhandledare: Doc Magnus Simrén

Arbete 3

De flesta anser att psykologiska faktorer
har betydelse vid IBS, i alla fall för hur
sjukdomen yttrar sig och hur patienterna
tolkar sina besvär. Vissa hävdar att en del
av patienternas symtom kommer av att de
har en överdriven uppmärksamhet avseende
vad som pågår i magen och att de tolkar
intryck från tarmen negativt. Man har
tidigare jämfört IBS-patienter med andra
patientkategorier men inte med patienter
med andra mag-tarmsjukdomar. Vi inkluderade en grupp IBS-patienter och jämförde
dem med en grupp patienter med inflammatorisk tarmsjukdom eller celiaki. De fick
genomgå tre olika enkla test för att värdera
deras snabbhet att identifiera ord, minnesförmåga och associationsförmåga. IBSpatienterna var snabbare på att identifiera
ord som representerade gastrointestinala
symtom jämfört med patienter med organisk mag-tarmsjukdom. Hos IBS-patienterna fanns också en positiv korrelation
mellan ångestnivå och antalet memorerade
gastrointestinala symtom i minnestestet.
Arbete 4

Vissa anser att bakteriell överväxt i tunntarmen är vanligt förkommande vid IBS och
att det är orsaken till patienternas besvär.
Studier där man använt indirekta metoder
såsom utandningstest för diagnostik av bakteriell överväxt har i några fall rapporterat en
prevalens på över 80% vid IBS. Dessa studier
har dock fått mycket kritik och motsägande

resultat finns. I det fjärde arbetet undersöktes 162 patienter med tunntarmsmanometri
inklusive odling från tunntarmsaspirat och
ca en tredjedel genomgick också utandningstest. Resultaten från odlingarna och utandningstesten jämfördes med friska kontroller
och visade ingen skillnad mellan grupperna
avseende andelen positiva odlingar eller
utandningstest tydande på förekomst av
bakteriell överväxt. Däremot fann vi att ett
lätt förhöjt antal bakterier i tunntarmen var
vanligare hos IBS-patienter, men betydelsen av detta fynd är oklart. Fyra procent av
patienterna hade enligt odlingarna bakteriell överväxt och dessa individer hade enligt
manometriundersökningarna en tendens
till färre fas III och uppvisade oftare tecken
till dysmotilitet. I övrigt fanns dock ingen
koppling mellan mängden bakterier och
tunntarmsmotorik.
Följande slutsatser kan dras från
avhandlingen:

• En majoritet av IBS-patienter uppvisar en
förändrad känslighet i tarmen och detta
är kopplat till svårighetsgraden av gastrointestinala symtom och förekomst av
ångest.
• IBS-patienter uppvisar förändringar i sina
stresshormoner och har vid stress svårt att
filtrera bort signaler från tarmen vilket
kan förklara varför många patienter upplever att stress inducerar eller förvärrar
symtomen.
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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 4 april 2008 ställas till Svensk Gastroenterologisk Förening,
c/o AstraZeneca Sverige AB, att: Susanne Eklund, 151 85 Södertälje eller via e-post:
susanne.eklund@astrazeneca.com

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

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 Jönköping
onsdagen den 7 maj 2008, där vi gärna ser att stipendiaterna deltar för att kort berätta om
sitt projekt.

Välkommen med Din ansökan
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• Jämfört med patienter med organisk tarmsjukdom tycks IBS-patienter uppvisa en ökad uppmärksamhet för ord som beskriver symtom
från magen vilket kan tyda på en överdriven vaksamhet för vad som
pågår i mag-tarmkanalen.
• Odlingsverifierad bakteriell överväxt i tunntarmen är inte vanligt vid
IBS. Däremot uppvisar en stor andel av patienterna ett lätt förhöjt
antal bakterier i tunntarmen, men betydelsen av detta är oklart.
Iris Posserud
Medicinkliniken, gastrosektionen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
iris.posserud@vgregion.se
Artiklar:
I. Posserud I, Syrous A, Lindström L, Tack J, Abrahamsson H, Simrén M. Altered
perception in irritable bowel syndrome is associated with symptom severity.
Gastroenterology 2007 Oct; 133(4): 1113-23.
II. Posserud I, Agerforz P, Ekman R, Björnsson ES, Abrahamsson H, Simrén M.
Altered visceral perceptual and neuroendocrine response in patients with irritable
bowel syndrome during acute mental stress. Gut 2004 Aug; 53(8): 1102-8.
III. Posserud I, Svedlund J, Wallin J, Simrén M. Hypervigilance in irritable bowel
syndrome compared with organic bowel disorders.
Submitted for publication.
IV. Posserud I, Stotzer P-O, Björnsson ES, Abrahamsson H, Simrén M. Small
intestinal bacterial overgrowth in patients with irritable bowel syndrome. Gut
2007 Jun; 56(6): 802-8.

FIRST ANNOUNCEMENT

Stockholms Obesitasdagar
Stockholm City Conference Centre,
Norra Latin 24–25 april 2008

För tredje gången arrangeras Stockholms Obesitasdagar som är ett
årligt återkommande symposium och som vänder sig till
allmänläkare, kirurger, internister, endokrinologer, barnläkare,
beteendevetare, sjuksköterskor, dietister samt övriga med intresse
inom modern obesitasbehandling.
Huvudtemat för symposiet är i år Barn-/ungdomsfetma.
Frågor som kommer att beröras i form av föreläsningar,
paneldiskussioner samt workshops är bl.a:
• Skall unga opereras?
• Långtidseffekter med olika kirurgiska tekniker?
• Vårdkedjan för barn i Stockholm – fungerar den?
• Behandling av äldre barn och unga vuxna – hur ska vi arbeta?
• Hur uppnå livsstilsförändring med helhetsperspektiv?
För mer information och anmälan besök:

www.obesitasdagar.se
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it-tipset riktad reklam

Riktad reklam på Internet
Det finns många tjänster och funktioner som kostnadsfritt
ställs till vårt förfogande på Internet.
Priset vi ofta får betala är den reklam som finansierar den
webbplats vi besöker.
Det är också vanligt att man försöker rikta reklamen så att
den ska passa användaren, vilket man bör vara medveten
om.

besöker. När vi sedan återkommer till den webbplats vi först fick
den planterad utav, rapporterar den tillbaka till webbplatsen.
Informationen används sedan för att rikta reklam, som ska vara
anpassad för att intressera användaren.
E-postprogrammet Hotmail använder sig av denna teknik.

D

Enligt en svensk lag från 25/7 2003 om elektronisk kommunikation, ska alla som besöker en webbplats få information om
hur webbplatsen använder cookies.
Man ska komma ihåg att denna lag endast gäller svenska
webbplatser (som alltså är registrerade under toppdomänen
.se). En liknande lagstiftning är på gång inom EU. I allmänhet
så har de svenska hemsidor som använder cookies detta, men
informationen är ofta svår att hitta.
På Hotmails startsida finns det en länk längst ned i sidans
vänstra kant med ordet Sekretess. Klickar man på den kan vi
läsa följande: ”För att vi ska kunna personanpassa våra tjänster använder vi cookies och andra tekniker för att spåra hur du
använder våra webbplatser och tjänster.” samt ” I våra tjänster kan
personligt anpassat innehåll och anpassad reklam visas”.

et finns två sätt anpassa reklamen efter en användare
– s.k. tracking cookies eller indexering med hjälp av
ämnesord. Vi ska titta närmare på hur de fungerar,
med utgångspunkt från två bra, webbaserade e-postprogram:
Hotmail och Gmail.
Cookies sparas på datorn

Till att börja med ska vi reda ut vad en cookie egentligen är:
Det är en textfil som den webbplats man besöker begär att få
spara på den dator man använder. Den syftar till att ge tillgång
till en mängd olika funktioner – komma ihåg språkinställningar
för att ta ett exempel.
Ett annat exempel är detta: Sköter man sina betalningar och
andra bankärenden via Internet och man t.ex. har Handelsbanken, går man till adressen www.handelsbanken.se. När
man skriver in den adressen, hamnar man direkt på sitt eget
kontors hemsida. Det är den cookie som lagrats i datorn som
ser till den saken.
Det finns cookies som sparas i datorn en längre tid, men det
finns också cookies som endast sparas under den session man
besöker en webbplats. Cookien från banken i exemplet ovan är
alltså en som sparas under längre tid.
Det är alltså ingenting som är skadligt med cookies i sig
– tvärtom underlättar de för oss när vi besöker olika webbsidor. Men tänk på att de också innebär att den information
som sparade cookies utgör, även gör det möjligt för en annan
person som kommer åt dessa uppgifter i datorn, att följa en
användares surfande.
Registrerar vårt surfande

Dessa cookies lagras i en mapp som heter Temporary Internet Files på datorer med operativsystemet Windows. Om man
öppnar mappen i Utforskaren, ser det ut så här:
Genom att läsa dessa cookies, kan
man se olika webbplatser som användaren har besökt. Det kanske inte alls
är någon fara förknippad med det,
men av integritetsskäl kan det vara en
viktig upplysning – särskilt om man delar datorn med andra.
En tracking cookie har en annan funktion. Den samlar, efter
att ha sparats på datorn, in information om vilka webbplatser vi
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Information ett krav enligt lag

Blockera cookies

Nu är det inte bara webbaserade e-postprogram och sökmotorer som vill ta reda på mer om oss för att kunna rikta reklam.
Tidningen Aftonbladet använder sig också av tracking cookies.
Rullar man längst ned på startsidan, kan vi klicka på länken
Om cookies och läsa om det. Detsamma gäller för många andra
tidningars nätupplagor.
Men det går att blockera dessa cookies, och proceduren är
ganska enkel. Vi visar här hur det går till om man har webbläsaren Internet Explorer.
Om man ställer sig på ikonen för Internet Explorer, och
sedan högerklickar och
väljer Egenskaper, kommer
denna dialogruta upp:
Här har vi använt
den senaste versionen av
Explorer, i tidigare ser den
något annorlunda ut. Men
det går till på samma sätt
även i dem.
I dialogrutan finns ett
antal s.k. flikar längst upp
som vi kan klicka på. När
vi öppnar rutan är alltid
fliken Allmänt aktiverad.
Klicka istället på fliken
Sekretess.
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it-tipset riktad reklam

I den nya ruta som öppnar sig ser vi ett skjutreglage. Normalt
är det inställt på en mellannivå.

Den inställning som reglaget är ställt på förklaras ganska
väl. Vi kan nu välja att ställa in något annat genom att ställa
musmarkören på själva reglaget, hålla nere vänster musknapp
och sedan dra det upp eller ned.
Vill vi helt blockera alla cookies, drar vi det så långt upp som
det går. Så här ser det ut i rutan då:

Nu tillåter inte datorn att några cookies hämtas, och de som
vi redan kanske har kan inte läsas av de webbplatser vi besöker.
Det här kan vara bra att göra under vissa sessioner (det beror på
vad det är man vill göra på Internet), men vi kommer också att
få problem med att vissa webbplatser inte kommer att fungera.
Därför kan det vara bra att ställa ned nivån igen, om vi t.ex. vill
läsa Aftonbladet eller skicka e-post via Hotmail.

det ganska mycket, och i normalfallet behöver man knappast
oroa sig för det.
Om vi i dialogrutan klickar på fliken Avancerat så kan vi
under Inställningar manuellt konfigurera webbläsaren som vi
själva vill ha den. Man får rulla sig nedåt med hjälp av rullningslisten, och då kan man hitta alternativet Töm mappen Temporary
Internet Files när webbläsaren stängs.

Om man klickar en gång i rutan framför, kommer den här
proceduren att ske var gång man stänger av Internet Explorer.
Vad är då nackdelen med det? Förutom att datorn lagrar
cookies, lagrar den också andra temporära Internetfiler. Det är
olika ”byggstenar” i form av t.ex. grafik som en hemsida består
av, och som alltså inte behövs hämtas på nytt när vi återbesöker
sidan. Det är därför det oftast går snabbare att ladda ned en sida
man nyligen besökt. Om mappen är tömd betyder det alltså att
det går lite långsammare att hämta dessa sidor.
Man behöver inte vara orolig för att testa olika funktioner
under Avancerat. Här finns en knapp Återställ avancerade inställningar, som med ett enda klick ser till
att allt är som det var när programmet
installerades igen.
Indexering av ord

När man gör en sökning i sökmotorn Google (och många andra
sökmotorer) så kommer sökresultatet att presenteras ihop med
reklam. De presenteras som Sponsrade länkar.

Ta bort cookies

Ett annat sätt är naturligtvis att efter ha varit ute och surfat ta
bort de cookies man har samlat på sig.
För att göra det, högerklickar vi på ikonen Internet Explorer
och väljer Egenskaper, så att dialogrutan åter kommer upp. En
bit ned under fliken Allmänt, finner vi Webbhistorik.
Klicka på Ta bort, så töms mappen Temporary Internet Files
och därmed de cookies vi samlat på oss under sessionen.

Enkelt och praktiskt, men precis som när vi slängt en fil i
Papperskorgen och tömt densamma, så går det för en mycket
avancerad användare att återskapa filerna ändå. Men då krävs
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Här ser vi några sådana som sökningen hotell stockholm genererade:
Det här är ett annat sätt att
rikta reklam. Annonsörerna har
helt enkelt betalat för att presentera sig för dem som skriver just
dessa sökord.
På samma sätt gör Gmail
(som är Googles webbaserade
e-posttjänst) med de mail som
hamnar i Inkorgen. Man anpas-
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sar – genom att indexera orden i det mail vi ska läsa – den reklam
som placeras till höger om själva brevet. Här är två exempel:

Det första brevet är ett reklamutskick från företaget CDON
som bl.a. säljer CD-skivor och DVD-filmer. Det andra är ett
månatligt nyhetsbrev från turistbyrån i Auckland, Nya Zealand.
Här ser vi de tre första sponsrade länkar som presenteras när
vi öppnar brevet från CDON.

Dessa sponsrade länkar finner
vi när vi öppnar brevet från
turistbyrån i Auckland.
Det är slutligen värt att påpeka
att varken Hotmail eller Gmail
har någon fysisk person som sitter
och läser av cookies eller sökord
för att rikta reklam. (Det vore
bl.a. av praktiska skäl fullständigt
omöjligt).
Processen är helt automatisk,
och båda har som policy att inte vidarebefordra uppgifterna till
någon tredje part. De identifierar inte heller någon användare
personligen.
Per Lundblad

Fotnot
För dem som vill läsa mer om cookies, rekommenderas Postoch Telestyrelsens hemsida www.pts.se
Direktlänk: http://www.pts.se/Sidor/sida.asp?SectionId=1930
En bra engelskspråkig hemsida är http://www.junkbusters.
com/cookies.html där man bl.a. kan testa sin egen dator och de
inställningar man har.
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Bästa medlem!
Skottåret 2008 rullar, ljuset återvänder, snart är
det påsk och vi planerar vår sommarsemester.
Du har betalt in din medlemsavgift via nätet,
helt pappersfritt, för du har väl inte glömt!?
I förra numret av Gastrokuriren fick vi läsa en
artikel av Solvig Ljungström och vår förening
genom styrelsen vill tacka dig Solvig, för allt du
gett denna förening genom ditt stora engagemang och kunnande och allt du delat med dig.
Du var ju med och startade vår förening 1988
i Uppsala, jobbade aktivt i den under mänga
år och sen har du varit med i ESGENA och
verkat där.
Vi vill framföra ett varmt tack.
Pia Bengtsson från Skövde var på SADEmötet i Köpenhamn och hennes reseberättelse
kan du läsa här bredvid.
Nästa stora möte är i Jönköping och resestipendium från vår förening har gått till:
Svenska Gastrodagarna:
Monica Olsson, usk, Capio Cityklin, Lund
Marianne Nordin, usk, Sollefteå Sjukhus
Britt-Louise Westin, usk, Örnsköldsviks Sjh
Lena Haglund, ssk, Uddevalla Sjukhus
UEGW/Nordiska:
Solvig Ljungström, ssk, DS Sthlm
Karin Peterson, ssk, Ersta Sjh Sthlm
Inger Löfberg, ssk Gastrocentrum Sthlm
Anne Cornett, ssk, Farsta Läkarhus, Sthlm
Jag hoppas att vi blir riktigt många deltagare
i Jönköping.
Må så gott!
Styrelsen i SEGP
Mirjam Bjurek

Kallelse till SEGPs årsmöte
Årsmötet hålls i Kongresscenter Elmia
i Jönköping, onsdag 7 maj kl 16.00–17.30.
Ingen separat föranmälan krävs.
Dagordning:
1. Mötet öppnas
2. Godkännande av kallelsen
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av mötets ordförande & sekreterare
5. Val av två justeringsmän
6. Föregående mötesprotokoll
7. Verksamhetsberättelse
8. Kassörens rapport
9. Revisionsberättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Medlemsavgiften
12. Inkomna frågor/skrivelser
13. Val av ny styrelse
14. Val av två revisorer
15. Val av valberedning
16. ESGENA
17. Övriga frågor
18. Nästa årsmöte
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SADE-mötet i Köpenhamn
Ett stort tack till styrelsen som gav
mig ett stipendium till SADE-mötet i
Köpenhamn 24–25 januari 2008.
Vi får vara tacksamma att vi har generösa sponsorer till vår förening.

J

ag tog ett tidigt tåg på onsdagsmorgonen från Stenstorp till Köpenhamn.
Det var en smidig förbindelse med
bara ett tågbyte i Nässjö. I Köpenhamn
var det gråmulet och lite regn när jag kom
fram. Det tog cirka fem minuter att promenera till hotellet, så det var nära och
bra.
På torsdag morgon hälsades vi välkomna

av Sven Adamsen och Palle Nordblad
Schmidt. Vi var omkring 280 personer
och det var det största antalet deltagare de
någonsin haft på ett SADE-möte. Huvudtemat i år var gastrointestinal blödning.
Alla föreläsarna var mycket duktiga och
hade bra material att visa fram. Det var
fina bilder och filmer som de visade oss.
Läkarna var överens om att Forrest Classificationen var viktig att utgå ifrån när det
var en blödning. Aksel Kruse berättade lite
om definitioner om synliga och försiktiga
blödningar. Synliga var hematemes, kaffesump, melena och röd rektalblödning.
En akut blödning kan vara intermittent
eller kronisk och liten eller stor. När det
är en nedre GI-blödning så stoppar 85%
av blödningarna av sig själva.
Studier har visat att om man ger PPIbehandling till patienter som har blödande
ulcus så blir det mindre behov för kirurgi
och reblödning. Det har däremot ingen
effekt på mortaliteten.
Det optimala när det gäller GI-blödningar är att ha kompetent team på alla
plan, adekvat utrustning och beredskap
24timmar/dygn under 365 dagar om
året.
Lunchen kombinerades med att titta på
lite nyheter på utställningen.
diagnostiska
metoder och att endoskopin fyller 50 år.
Gastrokameran kom på 1950-talet, fiberendoskopi på 1960-talet (vissa behandlingar
och biopsier), videoskopi på 1980-talet och
kapselendoskopi år 2001.
På torsdag kväll var det en trevlig fest
på Planetariet.
Ervin Tóth talade om

Fredagen inleddes med en intressant före-

läsning som handlade om olika patientfall.
Olika föreläsare presenterade sina fall och
hade diskussioner kring dessa med publiken. Detta verkade vara ett uppskattat inslag
bland deltagarna, då det bröt av de vanliga
föreläsningarna på ett positivt sätt och engagerade deltagarna.
Paul Swain från England föreläste om ny
endoskopisk teknik från ett framtidperspektiv. De har en avdelning på Imperial College
i London där de forskar och tar fram nya
instrument och nya tillvägagångssätt. Det
var mycket spännande.
Resten av dagen lyssnade vi på många

olika föreläsare, en handlade bland annat
om att tidig upptäckt av cancer är nyckeln
till överlevnad. Rådet till endoskopisten var:
håll hela tiden fokus under undersökningen
och använd lite mer tid, minst sex minuter
extra när man backar ut instrumentet under
en coloskopi. Patologen sa att bra biopsier
är viktigt, svaret kan inte bli bättre än vad
materialet är och att patologen och läkaren
behöver ha nära samarbete.
Sammanfattningsvis var det en bra och

välorganiserad kongress där utbudet av föreläsningar om blödningar var stort och brett.
Föreläsarna var duktiga och väl pålästa. Ett
stort plus var att bo på samma hotell där
kongressen hölls, detta underlättade då det
inte krävdes tid för förflyttning. Lunchbuffén var ett uppskattat inslag, då det fanns
mycket god mat att välja på. Köpenhamn
är en trevlig stad som jag gärna återvänder
till. Nästa år är SADE-mötet i Oslo.
Pia Bengtsson, Endoskopimott
Kärnsjukhuset, Skövde
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