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Magtarmfondens arbete fortsätter och
fonden utlyser i år 600 000 kr till gastroenterologisk forskning. Samarbetet mellan
Magtarmfonden och SGF är en prioriterad
fråga för oss och stipendieutdelning med
föreläsning blir därför ett naturligt inslag i
Gastrodagarnas program.
Vår hemsida (www.svenskgastroenterologi.se)
har nyligen fått ett nytt ansikte! Vi har länge
varit medvetna att vår hemsida haft brister
och vi satsar nu på att utveckla den för att
göra den mer levande och informativ. Det
är styrelsens webbmaster Maria Bergström

som leder detta arbete och ni kan redan nu
gå in på hemsidan och bekanta er med den
nya layouten. Fortfarande återstår mycket
arbete och vi tar gärna emot synpunkter
som syftar till att förbättra hemsidan.
Utbildningsutskottet lanserar nu ”Gastroskolan” för ST-läkare inom medicinsk och
kirurgisk gastroenterologi och hepatologi.
Den innebär ett kursutbud som är anpassat
till den nya målbeskrivningen i gastroenterologi. Gastroskolan ska utgöra ett komplement till SK-kurserna, ge en fördjupad
kunskap och underlätta måluppfyllelsen för
våra ST-läkare. Under 2010 ges en tredagarskurs i basal endoskopi med simulatorträning i Malmö (v 46) och en femdagars
översiktskurs i specialist-gastroenterologi,
också den i Malmö (v 49). Planerade kurser
under 2011 och 2012 är Inflammatorisk
tarmsjukdom, Gastrointestinal motilitet,
Akut och kronisk leversjukdom och Klinisk nutrition. Uppdaterade dokument
som rör ST-utbildningen, inklusive målbeskrivning och checklista, finns under fliken
”ST-läkare” på hemsidan. Just nu pågår i
Utbildningsutskottet arbete med att ta fram
riktlinjer för att uppnå kompetens inom
lärandemålet ”Medicinsk vetenskap och
kvalitetsarbete”.
Jag önskar er till sist
en härlig vårvinter
och mycket nöje
med detta nummer
av Gastrokuriren!
Annika Bergquist
Vetenskaplig
sekreterare

Bengt Ihre-stipendium 2010
Härmed ledigförklaras stipendium ur Bengt Ihre-fonden om 100 000 kr.
Stipendiesumman kan fördelas på ett eller flera stipendier.
Stipendierna är avsedda för vetenskapliga projekt inom den kliniska patientnära
forskningen, som lön för pre- eller postdoktoral vetenskaplig utbildning företrädesvis
utomlands eller för metodutvecklingsarbete vid utländsk institution.
Stipendiet utdelas till läkare/forskare, vilka är medlemmar i Svensk Gastroenterologisk
Förening och delas ut i samband med Svenska Gastrodagarna i Stockholm i maj.
Ansökan, som ej kräver särskilt formulär, skall skickas via e-post till Annika Bergquist och
skall vara henne tillhanda senast den 25 mars 2010.
Stipendiekommittén utgörs av föregående samt nuvarande ordförande i SGF.
Ansökan ska innehålla beskrivning av planerad forskningsverksamhet med
kostnadskalkyl om max 3 A4-sidor och curriculum vitae.
För ytterligare information kontakta Annika Bergquist, vetenskaplig sekreterare,
Svensk Gastroenterologisk Förening.
Adress: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, 144 86 Stockholm
e-post: annika.bergquist@ki.se
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ret har börjat snöigt och kallt men
nu anas ljusare morgnar och våren
är i annalkande med gastroårets
höjdpunkt: Gastrodagarna. Jag hoppas att
ni redan anmält er till årets möte och ser
fram emot det med samma förväntan som
jag! Även i år har Gastrodagarna förlängts till
en vecka och avslutas med en postgraduatekurs i endoskopi. Den lokala programkomittén har i samarbete med SGFs styrelse och
SEGP utformat programmet som vi hoppas
ska attrahera er alla. Gastroföreningen är en
mötesplats för endoskopister, gastromedicinare och gastrokirurger. Vi är måna om att
värna och stärka dessa gränsöverskridande
band. Därför är vi särskilt glada att vi i år
haft möjligheten att samordna Gastrodagarnas program på onsdagen med ”Colorectal
Surgery at Karolinska Institutet”. Detta ger en
unik möjlighet för er som önskar att delta i
båda programmen och ta del av ett bredare
program och att göra detta till priset av ett.
Mer information finns på Gastrodagarnas
hemsida, www.gastrodagarna.se, där du också
registrerar din anmälan.
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Gastroenterologiskt Forum 2010
Gastroenterologiskt Forum är en utbildningsdag för läkare med intresse för
gastroenterologi. I år genomfördes den
för nionde året. Kursen har fått anmärkningsvärt höga betyg i IPULS utvärdering.

D

agen inleds och avslutas med
en föreläsning för alla deltagare,
och har tre parallella, interaktiva
symposier däremellan. Deltagarna får välja
vilket av dessa symposier de ska följa.
– Mycket av det som kommer att avhandlas på symposierna kommer att bestå av
praktiska fallbeskrivningar – vardagliga
sådana. Man lär sig mycket på det, sa Robert
Löfberg när han hälsade välkommen till
2010 års Forum i Stockholm.
Robert berättade också om den vetenskapliga kommitté som ligger bakom själva
programmet, och tackade AstraZeneca för
deras stöd att genomföra utbildningsdagen.

Tom Öresland och Robert Löfberg

Har inte råd att inte operera

Tom Öresland, som är en av kommitténs
medlemmar, presenterade därefter Torsten
Olbers som höll den första gemensamma
föreläsningen: Metabol kirurgi – det nya
perspektivet på obesitasbehandling.
Torsten inledde med att berätta att fetma
tidigare mest betraktats som ett kosmetiskt
problem. Han beskrev därför mer detaljerat de medicinska konsekvenserna av fetma,
bl.a. diabetes, höga blodfetter och högt
blodtryck.
– Dessa utgör en triad som speglar det
metabola syndromet, sa Torsten.
Risken att insjukna i typ 2-diabetes är
starkt korrelerad till BMI. Kostförändringar, fysisk aktivitet och beteendeförändringar utgör en annan triad – den klassiska
behandlingstriaden.
– Den gäller fortfarande – alla ska inte
opereras, fortsatte han.
Vad vill man då åstadkomma med obesitaskirurgi? Svaret på frågan är inte en lägre
kroppsvikt i sig, men däremot en bättre
livskvalitet och en reducerad sjuklighet.
Dessutom har det visat sig vara en kostnadseffektiv behandling som också förhindrar en
för tidig död.
– Jag tror att samhället inte har råd att
inte behandla dessa patienter, sa Torsten.
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Gastric bypass gyllene standard

För att komma ifråga för kirurgi, ska patienten ha BMI som överstiger 35, vara över 18 år
och försökt ”allt annat”. Man får dessutom
inte ha en obehandlad psykisk sjukdom och
inte heller ha ett pågående drogmissbruk.
Torsten redogjorde för de olika alternativen
i traditionell obesitaskirurgi:
Restriktiva – ”i princip en slangklämma på
systemet”, sa Torsten – som vertikal bandad
gastroplastik.
Malabsorptiva – som ger ett begränsat
näringsupptag – som bilopancreatic diversion och duodenal switch.
Kombinerade – Gastric Bypass.
– Det är gyllene standard, åtminstone för
mig. Man delar av en liten magsäcksficka
längst upp, stor som en tumme. Galla och
bukspott kommer in i systemet längre ner.
Man äter med tunntarmen – det är alltså
inte en malabsorptiv teknik.
– Dessutom finns nu sleeve gastrektomi
– en ny teknik som har visat sig effektiv på
kort sikt.
Ökar chansen till överlevnad

Via SOS-studien (Swedish Obese Subjects)
kan man konstatera goda resultat på lång
sikt för obesitaskirurgi. Torsten pekade på

Torsten Olbers

en mängd positiva effekter för patienternas
hälsa. Bl.a. omfattade dessa mindre värk
i fot och knäleder, och att fler än 9 av 10
blir helt av med typ 2-diabetes – alternativt
kan påräkna kraftigt sänkt risk att få typ
2-diabetes.
– Vi har också kunnat konstatera en
minskad leverförfettning och inflammation. Det tycker jag är ett intressant resultat,
påpekade Torsten.
SOS-studien visar att det finns en mycket
sänkt risk att insjukna i diabetes, både efter
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två och tio år. Det gäller också incidensen
för cancer.
– Den stora skillnaden där gäller framför
allt för kvinnor – de får efter obesitasoperation nästan en halverad risk, vilket också är
visat i amerikanska studier.
Primary endpoint i SOS-studien var
om man minskar risken att avlida i förtid.
Man kan idag konstatera att efter 13,3 år var
risken 30% mindre.
– Vi kan alltså säga att du ökar dina chanser att leva längre om du genomgår obesitaskirurgi, slog Torsten fast.
Råttor valde nyttigare mat

Via ett par fall illustrerade Torsten radikala
förändringar som inträffade direkt efter
operationen. En man som var typ 2-diabetiker och stod på 800 enheter insulin
dagligen, fick från operationsdagen inget
mer insulin och har idag god blodsockerkontroll.
– Det händer något riktigt dramatiskt när
vi gör den här operationen!
Det är mekanismerna bakom detta som
är det riktigt intressanta. Det har visat sig
att Gastric Bypass-opererade sänker sin konsumtion av fett. Torsten anser att det beror
på att den omkoppling man gör i mag-tarmkanalen har effekt på mättnadshormonerna
GLP-1 och PYY. Han illustrerade detta med
försök som utförts på råttor:
– Vi hade en ”McDonaldshörna” i ena
ändan av buren, och en ”morotshörna” i
den andra. Råttorna fick själva välja var de
åt. Normala råttor gjorde precis som alla
vi andra – de valde ”McDonalds”. Men de
råttor som var Gastric Bypass-opererade
valde den andra ändan!
I framtiden kommer man att se en
mycket större diversion i terapier – även
medicinska sådana. Man kommer också att
använda sig av begreppet diabeteskirurgi,
trodde Torsten.
– Den riktar sig alltså till metabolt sjuka
– inte bara till personer med högt BMI,
avslutade han sin föreläsning.
Mentometerröstning

Därefter var det dags att välja mellan tre
symposier – Övre GI-problem, Leverproblem eller Kolorektala problem. Gastrokuriren valde det sistnämnda.
Moderatorer för detta var Professor Robert
Löfberg, Stockholm och Professor Tom
Öresland, Oslo. Det som skulle belysas och
diskuteras under de tre timmarna var Svårbehandlad IBD i kolon, Modern kirurgisk strategi
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Francesca Brasso

Åke Öst

vid IBD samt Svår anal inkontinens – vilka
terapeutiska medel har vi idag?
Som utgångspunkt för dessa ämnen hade
man två fall som presenterades och kommenterades av varsin presentatör. Dessutom
kommenterades fallen av patologexperten
Docent Åke Öst.
Francesca Brasso, från Gastrocentrum
Karolinska Sjukhuset Solna, var den första
presentatören. Det handlade om en kvinna
från Afrika som 2006 diagnostiserades för
proktit och initialt svarade bra på behandling med 5-ASA.

Biopsier man tagit visades på bild, och
kommenterades av Åke Öst. I det här fallet
kunde han visa på stark inflammatorisk
aktivitet. Han ansåg att histologin visade
på ulcerös proktosigmoidit.
– Differentialdiagnoser är annan IBD,
eller – med hänsyn till patientens ursprung
– infektiös colit, fortsatte Åke och visade
även bilder med histologi för dessa diagnoser.
Hur ska vi behandla? Frågan gavs och en
ny omröstning hölls. Hela tiden blev det
diskussioner. En sådan handlade om nöd-

Glöm inte att kirurgen måste prata med patienten – så
att patienten kan förbereda sig mentalt. Kirurgen vill
inte komma en timma före operation och tala om för en
kvinna att hon ska få en stomi!
Året efter återkom kvinnan – efter en resa
till hemlandet – med samma symptom, och
svarade inte längre på behandlingen.
– Så vad gör vi nu? frågade Francesca
och presenterade en bild med fem olika
alternativ.
Åhörarna var utrustade med varsin mentometer, och fick rösta på det alternativ som
de skulle ha valt i detta läge. Resultatet av
denna omröstning presenterades sedan, och
man kunde se vilket alternativ som ”vann”
– alltså fick flest röster.
Patienten blev sämre

Denna procedur upprepades sedan under
hela fallbeskrivningen. Inför – och efter –
varje omröstning ställdes frågor och gavs
kommentarer från både experterna och
deltagarna.

vändigheten av kombinationsbehandling –
är det ”overkill” eller inte?
Francesca fortsatte med fallbeskrivningen,
där patienten stadigt blev sämre. Åke kunde
också visa histologi där han kunde konstatera att slemhinnan försämrats avsevärt. Han
visade också en kopia av sitt originalsvar där
han beskrev ”IBD av tills vidare obestämbar
typ”.
Ett problem som nu kom upp till diskussion var om denna diskontinuerliga bild
av sjukdomsförloppet var ett resultat av
behandlingen eller själva sjukdomen.
Prata med kirurgen i tid

Patienten försämrades ytterligare och därför
lades hon in. En av de åtgärder Francesca
beskrev att de då gjorde, var att de hade
samråd med kolorektalkirurg.
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– Det är väldigt bra att ni samråder med
kirurgen, ansåg Tom.
– Glöm inte att kirurgen måste prata med
patienten – så att patienten kan förbereda
sig mentalt. Kirurgen vill inte komma en
timma före operation och tala om för en
kvinna att hon ska få en stomi!
Fallet komplicerades ytterligare – det
visade sig att patienten var gravid, och hon
vägrade kirurgi. 85% av deltagarna röstade
för behandling med infliximab, och det var
också det som Francesca berättade att man
gjorde på Gastrocentrum.
– FDA har graderat infliximab som låg
risk vid graviditet, och andra studier har
bekräftat detta. Så vi tyckte det var rimligt
att testa en dos, förklarade hon.
Men patienten blev inte bättre. Två dagar
senare hade hon fortfarande 6 avföringar per
dag, samt CRP 58 och albumin 28.
Nu ansåg 93 % av åhörarna att det var
dags att kontakta kolorektalkirurg.

Jan-Erik Åkerlund

Lars Börjesson

vid operationen. Däremot ansåg de att det
brådskade.
– Den här patienten bör opereras redan
nästa dag, ansåg Jan-Erik.

Kirurgi en viktig del av behandlingen

Diagnosen viktig

Docent Jan-Erik Åkerlund, Kirurgkliniken
Danderyd, tog över talarstolen.
– Kirurgi är inte ett misslyckande, utan
en viktig del av behandlingen av IBDpatienter, konstaterade han.
I det aktuella fallet tyckte han att det gått
för lång tid innan kirurgen tillkallades.

Hur ska man sedan förlösa denna patient? I
omröstningen ansåg majoriteten (60%) att
det skulle ske på normalt sätt, men det höll
varken Jan-Erik eller Tom med om.
– I USA är det vanligt med vaginal förlossning för dessa patienter, men i Sverige
rekommenderar vi sectio, sa Jan-Erik.

men inga jätteceller, dysplasi eller granulom.
Diagnosen blev därför ulcerös kolit.
I omröstningen av valet av rekonstruktion, ansåg majoriteten att en IRA var lämpligast. Jan-Erik höll med.
– Det har blivit populärt i Sverige de
senaste åren, men så är inte fallet i övriga
Europa eller USA. Fördelen – jämfört med
bäckenreservoar – är att det är mer positivt
för fertiliteten. Priset för en IRA är dock en
ökad urgency, sa Jan-Erik.

Det här är en komplicerad patient. Hon måste
opereras – och är gravid i vecka 9. Fostret är då
litet, och ligger väl skyddat. Det är narkosen som
utgör den största risken.
– Det här är en komplicerad patient.
Hon måste opereras – och är gravid i vecka
9. Fostret är då litet, och ligger väl skyddat. Det är narkosen som utgör den största
risken.
Tom kommenterade sambandet mellan
infliximab och postoperativa komplikationer.
– Det finns ingen riktig konsensus. Det
finns för ulcerös kolit två studier som visar
att infliximab inte innebär ökade risker, och
två som visar att det gör det. Man kan dock
se att i de två som visar på ökade risker så
ingår fler patienter. När det gäller Crohns
sjukdom, är det tre studier som stöder att
det inte är någon ökad risk och en som visar
motsatsen.
Varken Tom eller Jan-Erik ansåg att det
var nödvändigt att en gynekolog närvarade
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Tom påpekade vikten av att man rekommenderar snitt, eftersom risken att utveckla
analinkontinens i en situation med bäckenreservoar eller med en ileo rektal anastomos
(IRA) kan vara större efter en vaginalförlossning – och patienten kan ju vara aktuell för
ett av dessa alternativ.
När är det dags för att ge henne en
rekonstruktion? Jan-Erik ansåg att man bör
avvakta tills dess att patienten slutat amma.
Patienten ville vid återbesök efter förlossningen diskutera vilken typ av rekonstruktion hon skulle få.
– Nu är det viktigt att vi vet vad vi har att
hantera – ulcerös kolit eller Crohn, fortsatte
Jan-Erik.
Åke kommenterade därför de nya histologiska fynden. Han kunde konstatera tecken
på inflammation och strukturell förändring,

Analinkontinens

Ytterligare ett fall presenterades av Docent
Lars Börjesson, SU/Östra i Göteborg. Det
handlade om en kvinna som i samband med
förlossning hade drabbats av en perianal
bristning och rekonstruerats primärt.
Därefter besvärades kvinnan under de
kommande två åren av inkontinens – från
början mest av gasinkontinens, men även
i stigande grad av faecesinkontinens. Ett
”konservativt baspaket” av behandling
omfattande dietråd, hjälpmedel m.m.
hjälpte henne inte.
Det blev diskussion om olika utredningsalternativ, där Lars förordade analmanometri och endoanalt ultraljud.
– Det är de två alternativ som ger ett stöd
för handläggningen, ansåg han.
Lars gick därefter igenom olika behandlingsalternativ – stomi, sakral nervstimulering, gracilisplastik, injektionsbehandling
samt sfinkterplastik.
I omröstningen var det flest som förordade sfinkterplastik, och det var även den
åtgärden som man gjorde på SU/Östra i
detta fall. Under några år blev patienten
bättre – inget faecesläckage, men fortfarande
gasläckage ”ibland”, dock inte lika ofta.
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Hur kan man säga att mättat fett är farligt?
– Det finns ju i bröstmjölk... Den studie om samband mellan kost och cancer
man genomfört i Malmö visar – efter åtta års uppföljning – inte någon skillnad,
trots att en grupp där åt dubbelt så mycket mättat fett som Livsmedelsverket
rekommenderar.

Behandlingstrappa

Drygt fyra år senare var patienten tillbaka.
Hon upplevde sig försämrad – gasläckaget
var oförändrat och hon hade också episoder
av faecesläckage.
Lars berättade nu om sakral nervstimulering (SNS). Metoden innebär att en
permanent elektrod opereras genom huden
till S2-3-nervroten och kopplas sedan till en
intern pacemaker. Först genomför man en
testperiod på 2–3 veckor, då patienten får
föra dagbok. Om besvären då minskar med
50%, opereras pacemakern in.
– Fördelen är att man kan pröva! Om
det inte fungerar är man ju tillbaka på noll,
sa Lars.
– Men man ska komma ihåg att SNS
kräver en organisation runt omkring: Patienten måste ha någon att vända sig till med
frågor – om hur pacemakern ska ställas
in etc. Det ansvaret kan inte ligga på den
enskilde kirurgen.
Han avslutade med att beskriva en
behandlingstrappa för patienter med analinkontinens.
Först ”baspaketet”: Förutom dietråd och
hjälpmedel, ingår även läkemedel, bäckenbottenträning och bio-feedback. Om inte
det hjälper utgör injektionsbehandling,
sfinkterplastik och SNS nästa steg i trappan.
– Det som återstår sedan är gracilisplastik – men det är mest för den som inte har
någon sfinkter, en artificiell sfinkter eller
stomi. Stomi är det enda som har 100 %
resultat – men den har också sitt pris att
betala, avslutade Lars.
Heliga kor till slakt

Efter detta interaktiva pass, var det till
slut dags för den avslutande gemensamma
föreläsningen. Den gavs av Professor Fredrik Nyström, från Linköping, som ställde
frågan Hur ska man minska i vikt – och är
det bra?
Fredrik inledde med följande – enligt
honom själv – ”generande sanning”:
– Det finns inga prospektiva studier som
har visat att viktminskning genom kostom-
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Fredrik Nyström

Dessutom undrade Fredrik över hur man
kan säga att mättat fett är farligt?
– Det finns ju i bröstmjölk... Den studie
om samband mellan kost och cancer man
genomfört i Malmö visar – efter åtta års
uppföljning – inte någon skillnad, trots att
en grupp där åt dubbelt så mycket mättat
fett som Livsmedelsverket rekommenderar.
Det finns dock en studie som visar att
det är farligt att gå ner i vikt. Man kanske
istället borde sträva efter ”viktstabilitet”,
ansåg Fredrik.
Däremot finns det bevis för att fetmakirurgi minskar sjuklighet, och inte ”bara”
vikten, avslutade han – och återknöt därmed
till dagens inledande föreläsning.
Framtiden osäker

läggningar och/eller ökad fysisk aktivitet
minskar sjuklighet!
Han tillade att det däremot finns studier
som visat att viktnedgång/fysisk aktivitet
kan förskjuta debuten av diabetes.
– Det är inte heller kontroversiellt att
säga att det inte finns bevis för att ordination av ökad fysisk aktivitet eller bantning
förebygger kardiovaskulära sjukdomar eller
förtida död! Man får ju ofta hjärtinfarkt
innan man får diabetes, fortsatte han.
Han visade på Läkemedelsverkets ”Förebyggande av aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom”
från 2006 och citerade därur: ”Randomiserade kontrollerade primärpreventiva studier
avseende effekter av fysisk aktivitet på insjuknande eller död i kardiovaskulära sjukdomar
saknas”.
Fetmakirurgi minskar sjuklighet

Fredrik fortsatte med att redovisa de få studier som finns inom området.
– I en israelisk studie om viktminskning
via antingen lågt kolhydratintag, Medelhavsdiet eller lågfettdiet, randomiserades
dessa tre metoder. Resultatet blev att den
effektivaste viktminskningen nåddes med
hjälp av lågt kolhydratintag. Lågfettdieten
var alltid sämst!

Därmed var Gastroenterologiskt Forum
2010 till ända, och Tom tackade alla som
kommit.
För Gastrokuriren berättade han efteråt
att han själv, Robert Löfberg och Kurt
Borch varit med och planerat dessa dagar
sedan starten 2002.
Framtiden ser något oviss ut – AstraZeneca är inte säkra på om de kommer att
fortsätta att stödja arrangemanget. Det
vore synd om dessa informella, interaktiva
dagar som präglas av kliniska erfarenheter
och praktik skulle försvinna.
Vi frågade en av deltagarna vad han
tyckte om dagen.
– Den var väldigt bra. Framför allt så
tycker jag att upplägget med en mittsektion där man själv väljer det som intresserar
en mest är mycket bra, var svaret vi fick.
Vi får hoppas att vi får anledning att
återkomma till Gastroenterologiskt Forum
år 2011.
Per Lundblad
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soibd presentation

SOIBD

“The Swedish Organisation For The Study
Of Inflammatory Bowel Diseases”
SOIBD är en förening för personer verksamma i Sverige med ett aktivt intresse
för frågor som rör breda aspekter inom
inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Organisationens främsta syfte är att bedriva
”studier, forskning och kunskapsutveckling om de inflammatoriska tarmsjukdomarna”.

lla medlemmar samlas vid två möten
per år. I samband med mötena
bjuds föreläsare in med specialkunskap inom ett visst område för att sprida
kunskap och entusiasm inom sitt respektive
område. Utöver en sedvanlig mötesagenda
så presenterar sig nya medlemmarna med
en kort presentation, och arbetsgrupperna
presenterar sina aktiviteter. Ett särskilt
utrymme bereds för presentation och diskussion om nya och/eller pågående studier.
Sedan lång tid tillbaka har SOIBD sett ett
värde i att upprätthålla en spridd geografisk
täckning, vilket innebär att de flesta större
enheterna för medicinsk och kirurgisk gastroenterologi finns representerade i organisationen. Även barngastroenterologi finns
representerad, om än i mindre omfattning.
Det aktuella medlemstalet är 36 personer.
Styrelsen består av 4 medlemmar (ordförande, sekreterare, kassör och klubbmästare)
som väljs på årsmötet. Ekonomiskt stöd
till SOIBDs projektverksamhet fås bl.a. via
bidrag från associerade medlemsföretag,
som för närvarande är sjuåtta till antalet
(tror jag, bäst kolla med Marie).
Tidigare var medlemskap i SOIBD endast

möjligt efter förslag från föreningsmedlem.
Diskussioner har genom åren förekommit
om att ”öppna upp” för möjligheten att söka
medlemskap. Vid årsmötet 2009 ändrades
därför stadgarna till att tillgodose denna
önskan. För att erhålla medlemskap skickas
en skriftlig ansökan med avsiktsförklaring
och CV till vetenskapliga sekreteraren. För
att få bifall på ansökan förutsätts att sökande
är disputerad läkare (eller med annan lämplig grundutbildning) med speciellt intresse
för, och med dokumenterad pågående forskningsaktivitet inom IBD-området. Varje
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medlemskap innebär också en associering
till en arbetsgrupp. Dessa är för närvarande
kirurgi-, mikroskopisk kolit, patofysiologi/
genetik- och terapigruppen. Vi välkomnar
nya medlemmar till vår organisation för att
ge ytterligare slagkraft till vår verksamhet.
Ett antal publicerade studier har sitt
ursprung i SOIBD-samarbeten. Under
den senaste 10-årsperioden har 27 artiklar
publicerats där SOIBD-medlemmar från
mist två olika universitet ingår. Bland annat
publicerades år 2000 ett arbete med allopurinol i tillägg till 5-aminocalicylsyra hos
patienter med ulcerös kolit. I ett Nordiskt
samarbete där flera SOIBD medlemmar
deltog beskrevs erfarenheterna av de 100
först behandlade leukocytaferes-patienterna. SOIBD har också bidragit med patientmaterial för kartläggning av genetiska
uttryck vid IBD. Detta arbete har också
varit starkt bidragande till framtagande av
ett differentialdiagnostiskt gen-test i avsikt
att kunna skilja på UC och CD i tveksamma
fall. Den Järnerot-ledda behandlingsstudien
med användande av infliximab vid UC hade
flera SOIBD-medlemmar som deltagare.
Vidare bidrog många medlemmar i den
studie som testade effekten av ceralier vid
stora flöden hos korttarmspatienter. På
senare tid har ett berättigat fokus riktats
mot Quality of Life. I det sammanhanget
så är det en organisatorisk styrka att SOIBD
har knutit kompetenta kollegor inom detta
område till sig.
För närvarande pågår flera studier, bl.a.

behandlingsstudier av mikroskopisk kolit
och kliniska studier kring t.ex. thiopurinanvändning och anala komplikationer vid
IBD.
Mycket viktigt för många av de resultat
SOIBD åstadkommit inom den patientnära
forskningen har utan tvivel varit att personer med starkt intresse för epidemiologi
och/eller gediget laboratoriekunnande har
funnits i medlemsmatrikeln. Inom patofysiologigruppen pågår uppstart av en nationell
provinsamling vid nydebuterad IBD, med
inriktning mot genetik och immunologi.
SOIBD har under de senaste åren, i sam-

arbete med SGF, även starkt bidragit till
utarbetande av nationella riktlinjer för, till
exempel, handläggning av akut kolit, endoskopisk surveillance för dysplasi och cancer,
behandling av perianala komplikationer
till Crohns sjukdom, samt behandling av
aktiv Crohns sjukdom (CD). Nationella
vårdprogram för kirurgi (behandling av
penetrerande och strikturerande CD) och
medicinsk underhållsbehandling vid ulcerös
kolit (UC) är f.n. under utarbetande. Under
Robert Löfbergs ledning var många av våra
medlemmar involverade i tillkomsten av
Läkartidningens temanummer om IBD
hösten 2009 (45/09).
SOIBD har också sett ett värde i tillkomsten

av ett nationellt IBD-register, och även
ekonomiskt bidragit till detta. Detta har
utmynnat i SWIBREG-registret som idag
innefattar ca 10 000 patienter och leds av
en styrgrupp med representation från SGF,
kolorektalföreningen och barnläkarföreningen.
Den framtida SOIBD-ambitionen är
att ytterligare stärka vår roll i frågor som
rör IBD-forskning och kunskapsutveckling kring dessa sjukdomar. SOIBD skall
också vara en stark, stimulerande och
kraftfull organisation som attraherar nya
vetenskapliga samarbeten såväl inom organisationen som utanför densamma. Vi skall
fortsatt målmedvetet och strategiskt bedriva
IBD-studier i alla dess former. SOIBDs
nuvarande organisation innefattar ledande
kunskap och resurser i en omfattning som
möjliggör studier även på relativt ovanliga
IBD-associerade tillstånd, symptom eller
komplikationer och detta bör särskilt uppmuntras. Vi räknar med att medlemsantalet
i SOIBD kommer att utvidgas en aning,
och fler områden kommer att kunna beträdas, vilket i sin tur ger oss möjligheter till
att bilda nya arbetsgrupper med nya inriktningar. Med den historia SOIBD bär med
sig, och de förutsättningar som föreligger, så
är det styrelsens övertygelse att SOIBD som
har en ljus framtid att se fram mot.
Styrelsen, SOIBD
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ercp-möte storforsen

ERCP-mötet på Storforsens konferenshotell
I början av oktober 2009 samlades ett
60-tal ERCPintresserade – doktorer, skopiassistenter och representanter för industrin – på Storforsen konferenshotell mitt
emellan Piteå och Jokkmokk. Vintern
hade gjort sin första framstöt, och allt var
kallt, vitt och vackert. Fonden utgjordes
av själva Storforsen, i Piteälven – en av de
stora kvarvarande, icke utbyggda älvarna
– en magnifik syn, i strålande sol dessutom.

M

ötet var det sjätte mötet för skandinaviskt, men huvudsakligen
svenskt, ERCP-folk, och har
hållits ungefär vartannat år på olika platser
runtom i landet. Stefan Spinnell (Sunderbyn) inledde mötet, arrangör tillsammans
med Urban Arnelo (Huddinge). Givande
(och livliga) diskussioner följde både efter
föredrag och under deltagarnas förberedda
falldragningar. Förutom en betagande men
sval utflykt längs Storforsen, gavs under en
strukturerad rundvandring bland utställarna
möjlighet till såväl diskussion kring produkter, som utbyte av erfarenheter med kollegor
och representanter.
Endoskopihygien

Mirjam Bjurek, skopiassistent från Skövde
och ordförande i SEGP, var först ut och gav
en välbehövlig genomgång av viktiga delmoment vid det praktiska handhavandet
under en ERCP-undersökning – ergonomi,
klädsel, omhändertagande såväl av pat som
instrument, samt påminde oss om en rad
viktiga strål-, patient- och personalhygieniska punkter. ”Prya i diskrummet!” För
riktlinjer var god se www.segp.nu, respektive
www.sjukvardsradgivningen.se/handboken.
Är endoskopi lösningen vid
komplikationer efter gallkirurgi?

Under denna rubrik talade Eduard Jonas,
Danderyd, om möjligheter till åtgärdande
av galläckage – stent eller sfincterotomi?
Läckage från cysticus står för närmar 80%
av problemet, följt av läckage från gallblåsebädden. ERCP är golden standard vid
diagnostik och ger också möjlighet till åtgärdande i samma seans. Allra helst eftersom
kvarsten i koledockus ofta är bidragande
orsak. Vid låggradigt läckage fyller sig hela
gallträdet innan läckan blir synlig, vid höggradigt ses orsaken, oftast från cysticusstumpen, redan innan man hunnit kontrastfylla
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gallträdet. Rör det sig om låggradigt läckage
kan det räcka med sfincterotomi/EST, (med
avlägsnande av ev kvarstenar), vid höggradigt lägges stent, 7 eller 10F. Det är sannolikt inte nödvändigt att lägga stentet förbi
läckan, men stentet bör inte vara för långt,
så det riskerar nå upp i konfluensen. De
flesta av deltagarna tycktes både göra EST
och lägga stent (som får sitta 4–6 veckor).
Vid tidigt upptäckt läckage kan man ofta
nöja sig med EST +/- stent, vid sen upptäckt
rör det sig oftare om större mängder galla i
buken och då blir även percutant dränage
aktuellt.
Stent vid strikturutveckling – här redovisade Jorma Halltunen, Helsingfors, aktuell
litteratur liksom sin egen syn på endoskopisk terapi vid benigna gallgångsstrikurer,
såväl postoperativa som vid kronisk stenoserande pancreatit. Huruvida man vid
postop strikturer skall gå på den holländska
(Bergmann) eller italienska linjen (Costamagna) – dvs 2-3-1 (antal stent – bytesintervall i månader – total behandlingstid i
år) eller 3 (men ända upp till 16!) -3-1 –
är väl en öppen fråga. Kontentan blev att
postop gallgångsstrikturer framgångsrikt
kan behandlas med plaststent (80–90%
står öppna efter 2 år eller mer), problemet
är förstås infektiösa komplikationer. Mer
oklart är det med den optimala behandlingen vid gallgångsstrikturerande kronisk
pancreatit. Vid ren kronisk pancreatit/fibros
lyckas man efter plaststentning inte bibehålla öppetstående gång i mer än ca 25%.

Har man ett akut inslag i en kronisk inflammerad körtel, kan man nå öppetstående i ca
90%. Förkalkningar i caput bäddar generellt
för sämre resultat, under det att avsaknad av
kalk innebär att man lyckas hos varannan
patient. Användandet av metallstent i detta
sammanhang har i flera studier visat bättre
resultat, och därför pågår nu en studie med
plast vs metallstent.
Intra- och ”extra”-duktal diagnostik

Här talade Arnelo om SpyGlass, en fiberoptisk probe som möjliggör direkt inspektion av gall- eller pancreasgång. Det är en
vidareutveckling av Mother-Babyscoptekniken, dvs. man kommer långt ut i gångarna
med god insyn. Tekniken möjliggör såväl
inspektion av oklara strikturer, t.ex. vid
skleroserande kolangit, som bedömning av
intraduktal tumörutbredning, samt är till
god hjälp vid behandling av svåra stenar.
Det gäller även vid pancreaskonkrement,
och inte minst vid bedömning av misstänkt IPMN (IntraPancreatisk Mucinös
Neoplasi).
Hanns-Ulrich Marschall, Huddinge,
redogjorde för Endoskopisk konfokal mikroskopi, CLSM, en laserscanningmikroskopi som medger 200 gångers förstoring,
och kan sägas utgöra en ”Grandchild” i förlängningen till Mother-Babyscoptekniken.
Systemet heter Cellvizio, och främsta indikationsområdet är bedömning av strikturer/
gångpatologi. Det är en kostsam aktivitet
som fortfarande är i sin linda.
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Urban Arnelo och Stefan Spinnell.

Endoskopiskt ultraljud, och möjlighet
till intraduktal applicering (IDUS), har
en mer etablerad plats, även om det inte
är i allmänt bruk. Tekniken baseras på en
färgkodad doppler på en ultraljudsprobe,
linjär eller roterande. Användningsområdet
är vidsträckt och innefattar bl.a. bedömnig
av tumörutbredning – inom papill och gallgångar – såväl extra- som intrapancreatiskt,
strikturer, mikrolithiasis, levermetastaser,
vaskulär infiltration, finnålspunktion, dränage av pancreascystor.
Forskning

Under denna rubrik orienterade Stefan
Linder, SÖS, om Stentnätverket. Bl.a.
rapporterades resultaten från den svenska
studie som E Kullman (Linköping) hållit
i, med randomisering mellan täckta och
icketäckta stent vid malign gallgångsförträngning (studien presenterades senare vid
UEGW, London). Ingen skillnad påvisades
avseende stent patency, patientöverlevnad
eller komplikationsfrekvens. Samtliga fall
av stentglidning (1,8%) återfanns i gruppen
med täckta stent. Ocklusion förekom lika
ofta i båda grupper, ca 25% . Detta skiljer
sig från flera tidigare studier där täckta stent
har en längre patency. Linder redovisade
även resultaten av andras och egna (välgjorda) studier, där det bl.a. framgick att
den biliodigestiva kirurgin halverats under
20 år fram till 2000, under det att antalet
PTCer legat oförändrat och ERCPerna nära
fyrdubblats. Vidare att patency, postitioning
och migration tycks vara lika för stål vs nitinolstent (10 mm), men med kortare patency
för plaststent än SEMS. En svensk studie för
att jämföra stål vs nitinolstent vid malign
gallgångsobstruktion har nyligen startats.
Fyrahundra patienter behövs för att visa på
en tioprocentig skillnad i patency, och första
halvåret har ca 60 patienter inkluderats.
Urban Arnelo redogjorde för ANDRE
– Allied Network for Develpoment and
Research in Endoscopy – in the Nordic
Countries; (www.sade.no), en plattform som
sorterar under SADE, för gemensamma
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studier/forskning i de nordiska länderna.
Aktuella projekt presenterades, bl.a. register för prospektiv registrering av ballongenteroskopier, studier avseende recidiverande
idiopatisk pancreatit, cystiska pancreaslesioner, svår kanylering av papillen, cSEMS
vs multipla plaststent vid gallgångsstenoserande kronisk pancreatit, samt en webbaserad enkätstudie av kanyleringtekniker
i de nordiska länderna.
Den svåra papillen

Palle Nordblad Schmidt, Köpenhamn,
redovisade vad de skandinaviska ERCPisterna menade med svår papill (intubering)
och vilka tekniker man då använde sig av.
(Undersökningen utformad inom ANDRE,
se ovan). Tillsammans med en ambitiös
genomgång av aktuell litteratur gav hans
föredragning ”Atraumatisk kanyleringsteknik med ledare och/eller stent” en god bild
av problemet. Var fjärde skopist menade
att tidsutdräkten till genomförd kanylering
definierade en ”svår papill”, var femte när
man behövde använda nålpapillotom och
andra specialtekniker, och nästan var femte
en kombination av dessa två.
Hur kanylerar vi då? Inte mindre än 40%
av oss använder vanlig kateter eller papillotom, utan guidewire. Litteraturen talar för
att wire-guided kanylering ger såväl högre
frekvens lyckade papillintubueringar, som
färre postERCPpancreatiter (PEP). Tekniken att lägga en wire i pancreasgången,
med eller utan påföljande pancreasstentning
(PS), innan man lägger upp ledare nummer
två till gallvägarna, är det bra? Nja, lyckandefrekvensen tycks inte vara högre med
sådan dubbel guide-wireteknik, men väl
PEP. Undantaget om man lägger PS, då
sjunker PEPfrekvensen. Vid efterföljande
diskussion var en allmän mening att kort
single-pigtail utan vingar, var att förorda
som stent i pancreas. Cirka 95% av dessa
avgår spontant, kontrolleras lämpligen med
en genomlysning efter 2 veckor.
Halltunen gav ånyo sin syn på problemet
när han talade om Pancreassfincterotomi,
P-EST. En svårkanylerad papill ger generellt
en 3–5 gånger ökad risk för PEP. Vid hans
sjukhus i Helsingfors ger en pancreassfincterotomi inte fler PEP, det gäller även när
man, efter en P-EST som ej ger tillgång till
gallvägarna, går vidare med nålpapillotom
och gör ett ”tvärsnitt” över koledockusåsen
högst upp på P-ESTen. Nålpapillotomi efter
P-EST gav inte fler PEP, han menade att
5% var helt acceptabelt då 95% av dessa
var milda.

Storforsen

Linder återkom med synpunkter på
Precut vid svårkanylerad papill. Han började med att referera till Gallriks, som visar
att misslyckandefrekvensen vid ERCP är
dubbelt så hög vid basal sedering (midazolan/ketogan, motsvarande) som vid Propofolsedering, varför detta rekommenderades.
Precut kan genomföras med nål- alternativt
knivpapillotom, eller vanlig papillotom.
Riskfaktorer för komplikationer är bl.a.
smal gallgång, liten papill och rät vinkel
papill-duodenalvägg. Den metod som SÖS
rekommenderade var (efter 10–15 minuters
försök till kanylering) att med knivpapillotom och pure cut fräsa bort mucosan över
koledockusåsen. Man börjar från papillen,
går 10–15 mm uppåt och 3–4 mm brett,
varefter man successivt tar sig inåt, kraniokaudalt, lager för lager, tills vanlig papillotom kan införas. Denna teknik användes i
ca 30% av alla ERCPer och då med en 97%
kanyleringsfrekvens. Pancreatit, cholangit
och blödning förekom i samma utsträckning som vid vanlig, okomplicerad undersökning, men perforationsrisken var högre.
I en studie (AmJGast, 2009) randomiserades (efter 10 min initialt kanyleringsförsök)
mellan precut och fortsatt kanyleringsförsök – med senarelagt precutförsök. Success
rate för lyckad kanylering var lika, liksom
komplikationerna (dock med betydligt fler
pancreatiter i den ”senarelagda” gruppen).
Mötet avslutades i samma sol och samma
goda stämning som det börjat. De livliga
diskussioner som eldades av de flesta av deltagarna, såväl i samband med föredragningar
som med patientfall, liksom det lilla formatet, gjorde – och gör – att mötesformen är
väl anpassad för både unga, nya/blivande
ERCPister, som för gamla ”cirkuselefanter”!
Mora fick det hedrande uppdraget att
arrangera nästa möte, 2011, vilket vi avser
genomföra tillsammans med falukollegorna.
Så håll ögonen öppna efter vår påannonsering om ett halvår eller så!
Mats Hedberg
Kir Klin, Mora Lasarett
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mikroskopisk kolit

Vad händer inom området mikroskopisk kolit?
I Sverige har det länge funnits ett genuint
forskningsintresse för mikroskopisk kolit
(MK) och mycket har också hänt internationellt det sista decenniet på detta
område.

T

ill exempel kunde våra kolleger på
Universitetssjukhuset i Örebro presentera nya epidemiologiska data på
UEGW i London. De beskrev att incidensen
har legat stabilt på drygt 5/105 invånare för
såväl kollagen som lymfocytär kolit under
tidsperioden 1999–2008 (1). Dessa data
går hand i hand med populationsbaserade
studier från Olmsted County, USA (2).
Budskapet med dessa fynd är att MK är en
relativt vanlig sjukdom samt är en differentialdiagnos hos alla patienter med kroniska
diarréer och fordrar att biopsier tas från
tjocktarmen. Att dessa patienter behöver
mer uppmärksamhet visar även en ny studie
om deras livskvalitet som har genomförts
inom SOIBD (Swedish Organisation for the
study of Inflammatory Bowel Diseases). I en
tvärsnittsstudie har 116 patienter med kollagen kolit (KK) blivit ombedda att registrera sina avföringsvanor under en vecka och
samtidigt svara på olika livskvalitetsformulär.
Det framkom att KK-patienter har en signifikant nedsatt livskvalitet jämförd med en
svensk bakgrundspopulation och att sjukdomsaktiviteten var den dominerade faktorn
som styrde utfallet (3).
Denna undersökning har även resulterat
i ett förslag till definition av aktiv sjukdom
och behov av medicinering ur ett livskvalitetsperspektiv. I artikeln ”Defining clinical
criteria for clinical remission and disease
activity in collagenous colitis” angav patienterna en signifikant försämrad livskvalitet
om de rapporterade genomsnittligt ≥ 3
tarmtömningar/dygn eller ≥ 1 vattnig/dygn
under en veckas registrering och representerar aktiv sjukdom (4).
Dessa remissionskriterier har varit efterläng-

tade och nödvändiga för att kunna bedriva
klinisk forskning, då det hittills inte funnits
någon vetenskapligt underbygd definition
för sjukdomsaktivitet vid MK. De här kriterierna låter sig också utmärkt användas i
daglig praxis för att förmedla till patienterna
när de ska höra av sig för att diskutera om
behandling skall ges.
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Definition för klinisk sjukdomsaktivitet vid kollagen kolit:
Klinisk remission: < 3 tarmtömningar/dygn, och < 1 vattnig/dygn i genomsnitt under en vecka
Aktiv sjukdom:

≥ 3 tarmtömningar/dygn, eller ≥ 1 vattnig/dygn i genomsnitt under en vecka

Angående behandling vid MK har man i
en Cochrane metaanalys sammanställt och
utvärderat alla randomiserade, kontrollerade studier och kommit till slutsatsen att
enbart budesonid har en väldokumenterad
effekt med en pooled Odds ratio på 12.32
(95% CI 5.53 to 27.46), motsvarade ett
”number needed to treat” (NNT) på 2 för
akutbehandling, respektive underhållsbehandling av KK-patienter (5). I två separata
studier har man visat att budesonid tolereras väl i en dos av 6 mg dagligen som en
underhållsbehandling under 6 månader och
behöll patienterna i remission (6,7).
Initierat av SOIBD pågår för tillfället
ytterligare en ”maintenance study” vid KK
för att besvara om genomsnittligt 4,5 mg
budesonid per dygn är tillräckligt för att
bevara patienten i remission under längre
tids uppföljning (ett år). Nackdelen med
budesonidbehandling är att utsättandet av
läkemedlet resulterar i en 61% återfallsfrekvens inom en mediantid av 2 veckor (8)
vilket även sker efter en längre tids behandling (6 månader) (6).
En möjlig förklaring till den höga återfallsfrekvensen kan ges av aktuell experimentell
forskning som bedrivs på Universitetssjukhus i Linköping. Slemhinnans barriärfunktion kan undersökas med hjälp av en s.k.
modifierad Ussingkammare. Med denna
teknik kunde man visa att patienter med
KK har en ökad permeabilitet för makromolekyler och bakterier oberoende av sjukdomsaktivitet eller budesonidbehandling
som ett tecken på en underliggande barriärstörning i slemhinnan (Figur 1). Den ökade
passagen av E. coli normaliserades inte
under klinisk effektiv budesonidbehandling
och man kan spekulera om dessa negativa
effekter och inverkan på den mukosala barriärfunktionen möjligtvis kan initiera och
upprätthålla den intestinala inflammationen
vid KK (9). Dessa fynd talar för att KK,

liksom de andra klassiska inflammatoriska
tarmsjukdomarna, har en s.k. ”leaky gut”.
Denna teori att slemhinnans barriärfunktion är defekt anses idag vara en hörnsten i
patogenesen av IBD.
Å andra sidan har man vid Akademiska
sjukhuset i Uppsala med experimentella studier kunnat visa att aktiv KK är associerad
med aktiverade eosinofiler och att budesonid
normaliserar aktiveringen av eosinofiler och
T-celler i samband med att klinisk remission
uppnåddes hos dessa patienten (10).
Inom MK-forskningen har hittills mest fokus

legat på kollagen kolit, säkerligen då detta
tillstånd är histologisk bättre karaktäriserat än lymfocytär kolit (LK). Nyligen har
den första randomiserade, placebokontrollerade studien med budesonid som akutbehandling vid LK kommit. Den visar på
möjligheten att uppnå remission hos 86%
av patienterna jämfört med 48% av de som
fick placebo (11). Ytterligare en jämförande
studie med budesonid planeras i flera europeiska länder för att bekräfta dessa resultat.
Man kommer även att testa om 5-aminosalicylsyra har effekt som akutbehandling
vid LK. Det naturliga sjukdomsförloppet
hos LK-patienter har inte studerats under
kontrollerade former, men den kliniska erfarenheten talar för att en stor del har, liksom
KK, ett intermittent kronisk förlopp och
att långtidsbehandling kan vara indicerat.
Då vi vet att det finns en hög risk att få
tillbaka besvären när behandlingen avslutats, ställs frågan hur en väl tolererad underhållsbehandling kan se ut. Om budesonid
ska insättas som ”maintenance therapy” är
det nödvändigt att försöka hitta den lägsta
effektiva dosen för den enskilde individen.
Dosen kan variera mellan 3–6 mg, i vissa
fall 9 mg dagligen, men med tanke på att
patienterna oftast har hög ålder (genomsnitt
65 år) vid MK behöver de följas med hänsyn
till steroidberoende biverkningar såsom dia-
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mikroskopisk kolit

betes, hypertoni, ödembildning, osteoporos och oftalmologiska problem (katarakt,
glaukom). Det är okänt i vilken grad dessa
patienter kan bli ”budesonidberoende” eller
steroidrefraktära vilket leder till frågan om
vilka behandlingsalternativ som kan erbjudas sedan. Två små studier som har undersökt immunmodulerade behandling med
azatioprin eller metotrexate vid MK är
retrospektiva och empiriska, men antyder
att dessa behandlingar kan ha sin plats hos
en undergrupp av patienter som är svårbehandlade och steroidberoende (12,13).
Trots att LK och KK delar nästa samma
kliniska bild och har slagits ihop för att
kallas ”Mikroskopisk kolit” är dock våra
kunskaper ännu fortfarande för begränsade
för att kunna besvara om sjukdomarna är
egna entiteter eller utgör ett kontinuum i en
inflammationisk process. Epidemiologiska
data antyder att det finns skillnader (olika
könsfördelning, läkemedel som utlösande
faktor, olika frekvens på spontanremission)
så en överföring av resultaten från den ena
till den andra sjukdomen behöver göras med
försiktighet och var och en behöver studeras
separat.
Den sista tidens forskning har lett till ökad
kunskap inom epidemiologi, förståelse för
livskvalitet vid detta tillstånd och medicinsk
behandling. Vi vet nu att diagnosen inte
är ovanlig och därför alltid skall uteslutas
vid kroniska diarrebesvär som föranleder
remittering till koloskopi då biopsier skall
tas även om slemhinnan ser makroskopiskt normal ut. Dessa patienter lider ofta
i det tysta och en tredjedel söker inte hjälp
trots att de uppfyller kriterierna för aktiv
sjukdom. Att använda de nyligen föreslagna sjukdomskriterierna kan hjälpa oss i
omhändertagandet av patienterna och initiera mer aktiv medicinering. Budesonid är
en effektiv akutbehandling och i många fall
bör underhållsbehandling övervägas. Trots
att flera studier är på gång, behövs fler för
att kunna besvara hur en individualiserad
terapiregim för MK patienter kan se ut och
diagnosen bör få mer uppmärksamhet inom
sjukvården.

Referenser:
1. Wickbom A, Nyhlin N, Eriksson S, Bohr J,
Tysk C. Stable incidences of collagenous colitis and lymphocytic colitis in Örebro, Sweden
1999-2008 Gut 2009;58 (Supp II) A58
2. Pardi DS, Loftus Jr EV, Smyrk TC et al. The
epidemiology of microscopic colitis: a population based study in Olmsted County, Minnesota. Gut 2007;56:504-8.
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Figur 1. Upptag av E.coli bakterier under 120 min i Ussing kammare. Jämförelse
mellan kontroller och patienter med kollagen kolit i remission, med aktiv sjukdom
och under budesonid behandling. Värdena är angivna som units. En unit motsvarar 3 x 103 CFU/ml.
Källa: Münch et al. Am J Gastroenterol. 2009

3. Hjortswang H, Tysk C Bohr J et al. Healthrelated quality of life is impaired in patients
with collagenous colitis. Gut 2005;54
(SuppVII):A183
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Avhandling schoultz

Mechanisms of bacterial-epithelial interaction
in Crohn’s disease
Ida Schoultz

Disputation: 17 april 2009 vid Linköpings Universitet
Opponent: Associate Professor Nicola Jones, University of Toronto
Huvudhandledare: Professor Johan Dabrosin Söderholm
Biträdande handledare: Docent Maria Lerm

U

tvecklingen av Crohns sjukdom
har visat sig beror på samspelet
mellan flera olika faktorer. En
viktig faktor är det genetiska arvet som har
visat sig spela en betydande roll då flera
mutationer har identifierats som resulterar i
en nedsatt förmåga hos patienter att försvara
sig mot både sjukdomsframkallande bakterier och kroppens egen tarmflora, vilket
leder till en ökad inflammation, karaktäristiskt för Crohns sjukdom.
I tarmen tas vanligtvis bakterier samt
delar av dessa upp via det så kallade follikelassocierade epitelet, vilket är specialiserade på att ta upp främmande ämnen för att
sedan starta och förstärka kroppens immunförsvar mot dessa. Denna väg utnyttjas av
flera sjukdomsframkallande bakterier, bland
annat Yersinia pseudotuberculosis för att ta sig
in i kroppen och ge en infektion. Medan de
omgivande delarna av tarmen, det så kallade
villusepitelets främsta funktion har ansetts
vara att ta upp vätska och näring.
I denna avhandling presenteras resultat som

visar att till skillnad mot vad man tidigare
har trott påverkas även villusepitelet av
Yersinia pseudotuberculosis. Efter påverkan
av Yersinia pseudotuberculosos observeras en
tydlig ökning av villusepitelets förmåga att
ta upp mycket små partiklar. Detta visas
extra tydligt då transporten av nanopartiklar
är mest markant efter det att det humana
villusepitelet blivit utsatt för vildtyp-stammen av Yersinia pseudotuberculosis (inv+)
vilken uttrycker ett ytprotein kallat invasin,
jämfört med en muterad stam av Yersinia
pseudotuberculosis (inv-) som saknar invasin
(figur 1). Dessa nanopartiklar kan liknas vid
modeller för delar av främmande bakterier
och sjukdomsframkallande partiklar. Detta
skulle kunna ha betydelse för utvecklingen
av Crohns sjukdom där tarmbakterier har
en central roll och där möjligheten finns
att andra bakterier bidrar till en liknande
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ökning i villusepiteltes förmåga att ta upp
bakterieprodukter som bidrar till tarminflammationen.

Figur 1A. Biopsier från villusepitelet i ileum
togs från patienter som kom för rutinkontroll
på Universitetssjukhuset i Linköping. Nanopartikeltransporten studerades i en så kallad
Ussingkammare, där biopsin spändes upp i en
buffertmiljö liknande kroppens och bakterier
tillsattes till slemhinnan för att efter 2h tas bort
och ersättas med nanopartiklar som sedan samlades upp och mättes då de passerat slemhinnan. Här visas transporten av nanopartiklar över
villusepitelet efter tillsats av vildtyp-stammen
av Y. Pseudotuberculosis, vilken uttrycker ytproteinet invasin (inv+), eller en muterad stam av
Y. pseudotuberculosis, vilken saknar invasin (inv
-) jämfört med oexponerat villusepitel. En signifikant ökning av partikeltransport skedde efter
tillsats av vildtypen av Y. pseudotuberculosis.

Figur 1B. Konfokal mikroskopibilder av ileumbiopsier efter Ussingförsök, internaliserade partiklar kunde bara identifieras efter tillsatts av
vildtyp-stammen av Y. pseudotuberculosis, inv +.
Vitt= F-aktin, Green= Y. pseudotuberculosis, Red=
nanopartiklar. (x63 objective, x4 zoom).

Av de bakterier som har visats vara av stor

betydelse för Crohns sjukdom har en speciell uppmärksamhet riktats mot en särskild
grupp av bakterier, de så kallade adherenta
invasiva E.coli-stammarna. Forskare har
visat att dessa återfinns i tarmväggen hos
patienter med Crohns sjukdom i ett större
antal jämfört med friska personer och har en
ökad förmåga att invadera tarmslemhinnan
och där sedan föröka sig. Detta leder till en
ökad inflammation i tarmen.
I avhandlingen visas att infliximab
minskar dessa bakteriers förmåga att ta sig
igenom tarmslemhinnan (figur 2).

Figur 2. Biopsier från tjocktarmen togs från
patienter med Crohns sjukdom före det att
behandling med infliximab påbörjades, efter
fyra veckors behandling togs nya biopsier och
transporten av en speciell stam av adherenta
invasiva E.coli studerades i Ussingkammare.
Här visas att patienter med Crohns sjukdom
innan påbörjad behandling har en hög transport av bakterier över slemhinnan jämfört med
patienter utan Crohns sjukdom (kontroll), efter
behandling med infliximab minskar transporten
av adherenta invasiva E.coli signifikant.

Detta innebär att infliximab inte bara
dämpar inflammationen genom att binda
till cytokinen TNFα och på så sätt förhindra
ytterligare aktivering av immunförsvaret,
utan också gör det svårare för bakterier att
ta sig igenom tarmslemhinnan.
Att Crohns sjukdom till stor del beror
på en störd interaktion mellan bakterier
och slemhinna stöds också av nya gene-
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tiska fynd. Forskare har visat att genetiska
förändringar av ett protein kallat Nod2 är
av särskild betydelse för Crohns sjukdom.
Nod2 känner igen främmande delar av bakterier som redan tagit sig in i kroppen. Detta
resulterar i att kroppen direkt kan starta
ett immunförsvar mot dessa bakterier och
kämpa för att få bort dem ifrån kroppen.
Många patienter med Crohns sjukdom har
en defekt i arvsmassan för Nod2 som gör
att det inte känner igen bakterier på rätt sätt
och därför ger ett ökat inflammatoriskt svar.
I avhandlingen visas att detta protein
bryts ned i cellen via en särskild väg där
mycket små proteiner kallade ubiquitin
märker ut det Nod2 som ska brytas ned.
Detta fynd har stor betydelse för att ytterligare förstå hur denna grupp av proteiner
regleras av cellen. Det ger också en ny
infallsvinkel på uppkomsten av Crohns

sjukdom och innebär att andra proteiner
som deltar i själva märkningen av Nod2
med ubiqutin kan vara associerade med
sjukdomen. Flera proteiner med liknande
egenskaper som Nod2 existerar i kroppen.
Särskilt uppmärksammat är det stora proteinkomplex kallat inflammasomen som finns
inne i cellerna. Inflammasomen fungerar
som en plattform för att känna igen olika
partiklar från tarmen, inte bara bakterier,
och hjälper också kroppen att starta ett försvar för att bekämpa bakterier och infektioner.
I avhandlingen visas att svenska män som
har defekter i den del av arvsmassan som
styr bildandet av proteinerna NALP3 och
CARD8, vilka båda ingår i inflammasomen,
har en ökad risk att utveckla Crohns sjukdom. Detta fynd ger ytterligare stöd och
bevis för att samspelet mellan bakterier och

tarmslemhinna inte fungerar korrekt hos
patienter som lider av Crohns sjukdom.
Detta visar också att orsaken bakom utvecklingen av sjukdomen kan skilja mellan män
och kvinnor.
Referenser:
Schoultz I, Verma D, Halfvarsson J, Törkvist L,
Fredrikson M, Sjöqvist U, Lördal M, Tysk C,
Lerm M, Söderkvist P, Söderholm J D (2009).
Combined polymorphisms in genes encoding the inflammasome components NALP3
and CARD8 confer susceptibility to Crohn’s
disease in Swedish men. Am J Gastroenterol.
May;104(5):1180-8.
Ragnarsson E G, Schoultz I, Gullberg E, Carlsson A H, Tafazoli F, Lerm M, Magnusson K
E, Söderholm J D, Artursson P (2008) .Yersinia pseudotuberculosis induces transcytosis
of nanoparticles across human intestinal villus
epithelium via invasin-dependent macropinocytosis.Lab Invest. Nov;88(11):1215-26.
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Barrier Function of the Follicle-Associated
Epithelium in Stress and Crohn’s disease
Åsa Keita
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C

rohns sjukdom är en kronisk
inflammatorisk tarmsjukdom av
okänd orsak där botande behandling saknas. Det är välkänt att Crohns
sjukdom är associerad med en förändrad
intestinal barriärfunktion och troligtvis är
störningen en tidig förändring i inflammationsprocessen. Histologiska studier av
tarmslemhinna från Crohnpatienter har
visat att den tidigaste synbara förändringen
i slemhinnan är små aftösa sår över det så
kallade follikelassocierade epitelet (FAE).
FAE skiljer sig histologiskt och funktionellt från vanligt villusepitel (VE). FAE
är specialiserat för att fånga innehåll från
tarmen och transportera det till underliggande immunvävnad, de så kallade Peyerska
placken. Denna funktion är viktig för att
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inducera skyddande immunsvar, men den
utgör också en ingångsväg för sjukdomsalstrande bakterier.
Studier har visat att Crohns sjukdom är
associerad med ett kraftigt ökat immunsvar
mot bakterier, och sjukdomsförloppet kan
ändras av stress. Med detta i åtanke, samt
vetskapen om att FAE är en ingångsport för
antigen och bakterier, så blev avhandlingens fokus och syfte att studera effekterna av
stress på FAE, samt att undersöka rollen av
FAE vid utvecklingen av tarminflammation,
särskilt vid Crohns sjukdom.
Flertalet studier har visat ett ökat upptag

genom FAE hos djur. Dessutom har studier påvisat att akut och kronisk stress kan
modulera barriärfunktionen i VE. Inled-

ningsvis studerades därför effekterna av
psykologisk stress på FAE. Wistar råttor
utsattes för kronisk vattenaversions-stress
(WAS), ileum plockades ut och VE respektive FAE identifierades makroskopiskt och
monterades i Ussingkammare för passagestudier. Resultat visade att stressade råttor
hade ökad genomsläpplighet av fluorescenskonjugerade E. coli K-12 (kemiskt avdödade
men med bevarad antigenicitet), (Tabell 1),
samt det antigena proteinet HRP. Härmed
kunde vi för första gången demonstrera en
ökad permeabilitet i FAE efter stress, och
även en högre permeabilitetsökning i FAE
jämfört med VE.
Vi visste nu att kronisk stress kan modulera barriärfunktionen i FAE och leda till
upptag av bakterier som normalt är icke
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Grupp, vävnad

120 min passage

Stress, FAE

47.9 (17.6 ± 94.7)a, b

Kontroll, FAE

1.4 (0.9 ± 5.1)

Stress, VE

7.8 (6.4 ± 19.3)c

Kontroll, VE

5.0 (3.0 ± 5.8)

Tabell 1. Wistar råttor utsattes för vattenaversions-stress eller icke-stress (kontroller).
Vävnadsbitar av villus epitel (VE) och follikelassocierat epitel (FAE) monterades i Ussingkammare
och passage av fluorescens-konjugerade E. coli K-12 studerades över tid med fluorimeter.
a
P < 0.005 vs. kontroll FAE, bP < 0.05 vs. stress VE, cP < 0.05 vs. kontroll VE.

invasiva. För att ta reda på vilka mekanismer
som kunde ligga bakom den stress-inducerade ökningen av permeabiliteten i FAE
gick vi vidare med att studera betydelsen
av neuropeptider och mastceller. De viktigaste resultaten från denna studie visade att
stressförändringarna i slemhinnan regleras
via kortikotropinfrisättande hormon och
mastceller. Vidare visade det sig att vasoaktiv intestinal peptid kunde efterlikna stressens effekter på genomsläppligheten, och att
detta kunde förhindras genom att blockera
mastcellerna.
Eftersom FAE i råtta uppvisade en ökad pas-

sage av både HRP och bakterier jämfört med
vanligt epitel, så ville vi gå vidare och titta
på hur det såg ut i människa. För att kunna
studera detta så utarbetade vi en metod för
att identifiera FAE och VE i human ileum.
Först avlägsnades det yttre muskellagret och
vävnaden placerades med mukosan upp i
en petriskål. Genom att belysa vävnaden
underifrån med en stark ljuskälla kunde
respektive vävnad sedan identifieras i ett
dissektionsmikroskop (Fig. 1). Det visade

sig att FAE hos friska kontroller hade en signifikant högre passage av HRP jämfört med
VE. Dessutom var passagen av både avdödade E. coli K-12 och levande E. coli HB101
signifikant ökad jämfört med VE (Fig. 2A).
Efterföljande in vitro experiment visade att
upptaget av E. coli K-12 var aktinberoende
och huvudsakligen transcellulärt, medan
den ökade HRP-passagen i FAE inhiberades
genom att blockera macropinocytos.
Med vetskapen om att FAE från human

ileum skiljer sig funktionellt från vanligt
epitel så blev det en naturlig fortsättning att
karaktärisera barriärfunktionen i FAE hos
patienter med Crohns sjukdom. Resultat
visade att hos patienter med Crohns sjukdom var passagen av både K-12 och HB101
genom FAE betydligt ökad jämfört med
både icke-inflammatoriska och inflammatoriska kontroller (ulcerös kolit) (Fig. 2B).
Exponering av bakterier i Ussingkammare
gav även förändringar i jontransport (konduktans) genom FAE hos Crohnpatienter.
Detta visade på att E. coli påverkar barriärfunktionen av slemhinnan vid Crohns.

Vidare visade konfokalmikroskopi att det
ökade bakterieupptaget i slemhinna från
Crohns ökade andelen av E. coli som colokaliserade med dendritiska celler, jämfört
med kontroller.
Sammanfattningsvis visar avhandlingen

att stress kan förändra upptaget av bakterier från tarmen via FAE, med mekanismer
som innefattar kortikotropinfrisättande
hormon, vasoaktiv intestinal peptid och
mastceller. Vidare presenterar avhandlingen att human FAE skiljer sig funktionellt
från vanligt epitel, och att patienter med
Crohns sjukdom uppvisar en ökad passage
genom FAE jämfört med både inflammatoriska och icke-inflammatoriska kontroller. Avhandlingen har gett nya kunskaper
kring regleringen av slemhinnebarriären och
insikter i sjukdomsuppkomsten vid Crohns
sjukdom genom att påvisa en tidigare okänd
defekt i barriärfunktionen i FAE.
Publicerade arbeten från avhandlingen:
Velin AK, Ericson AC, Braaf Y, Wallon C, Söderholm JD. Increased antigen and bacterial
uptake in follicle associated epithelium induced
by chronic psychological stress in rats. Gut. 2004
Apr;53(4):494-500.
Keita ÅV, Gullberg E, Ericson AC, Salim SY,
Wallon C, Kald A, Artursson P, Söderholm JD.
Characterization of antigen and bacterial transport in the follicle-associated epithelium of human
ileum. Lab Invest. 2006 May;86(5):504-16.
Keita AV, Salim SY, Jiang T, Yang PC, Franzén L,
Söderkvist P, Magnusson KE, Söderholm JD.
Increased uptake of non-pathogenic E. coli via the
follicle-associated epithelium in longstanding ileal
Crohn’s disease. J Pathol. 2008 Jun;215(2):13544.

Fig. 1. Identifiering av villus epitel (VE) och follikelassocierat epitel (FAE) i operationsvävnad. Den streckade linjen visar gränsen mellan VE och FAE.
Notera det regelbundna mönstret av villi i VE jämfört  med det mer oregelbundna mönstret av flertalet folliklar som omger de glesa villi i FAE.
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Nordic Digestive Disease Week
41st Nordic Gastroenterology Congress
8-11 June 2010
Copenhagen, Denmark
Words of Welcome
It is a pleasure to have the 41st Nordic Gastroenterology Congress in Copenhagen 8-11 June 2010 in Bella Centre
10 minutes from the Copenhagen Airport and 10 minutes by metro from downtown Copenhagen. We welcome
gastroenterologists, surgeons, nurses, patient organisations and the pharmaceutical industry to this 41st Nordic
Gastroenterology Congress. It is essential for the participants to have recent up-date on scientific achievements in the
field and projection into clinical practise in gastroenterology. We hope to fulfil this task by our efforts and planning
together with the faculty. The recent popular motto “time for a change” will be tailored in gastroenterological aspects
by speakers during the sessions.
Welcome!
Pia Munkholm, Herlev Hospital and Søren Meisner, Bispebjerg Hospital, University of Copenhagen
For the latest information about the meeting, please visit www.ngc2010.com

You are also most welcome to visit

Clinical Perspectives in Inflammatory Bowel Diseases
11-12 June 2010
Copenhagen, Denmark
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Mucosal Dendritic Cells in Inflammatory Bowel Disease
Sa’ad Y. Salim

Handledare: Johan D. Söderholm
Opponent: Mary Jo Wick
Offentligt försvar: 2009-05-19

C

rohns sjukdom (CD) är en inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), där
immunsystemet börjar angripa
mag-tarmkanalen hos genetiskt predisponerade individer, troligen utlöst av en ännu
okänd miljöfaktor (Podolsky 2002, Shanahan 2002, Xavier och Podolsky 2007).
CD är en kronisk sjukdom som kan ge stor
påverkan på livskvaliteten och vi har ännu
inget botemedel.
Kliniska och endoskopiska fynd pekar på
att recidiverande sjukdom initialt uppkommer som erosioner över de lymfocytansamlingar som kallas Peyerska plack (Rickert
och Carter 1980; Fujimura, Kamoi et al.
1996). I distala ileum finns rikligt med Peyerska plack och en ökad bakteriekolonisation jämfört med mer proximal tunntarm
(Rickert och Carter 1980; Van Kruiningen,
Ganley et al. 1997). Detta skulle kunna vara
en förklaring till varför ileum ofta är mest
påverkad vid CD. Vår hypotes var att en
epiteldysfunktion och/eller dysfunktion av
dendritiska celler (DC) i Peyerska placken
spelar en viktig roll för att initiera och
underhålla kronisk inflammation.
Follikelassocierat epitel (FAE) är specialiserade epitelceller som täcker kupolområdet
i Peyerska plack. Den huvudsakliga funktionen för FAE är att ta upp lumenantigen
och transportera dem till underliggande
immunceller (Gullberg och Söderholm
2006). Vi fann en ökad transmucosal permeabilitet av icke-patogena E. coli i ileal
FAE från patienter med CD, jämfört med
ulcerös kolit och kontroller (Keita, Salim
et al. 2008). Ileumslemhinna från CDpatienter var också med känslig för exponering för E. Coli, vilket visades genom
ökad paracellular permeabilitet (elektrisk
konduktans och 51Cr-EDTA-transport; se
figur 1). Denna barriärdefekt i FAE gör att
slemhinnans immunsystem utsätts för en
större mängd antigen, vilket kan medföra
initiering av en proinflammtorisk immunrespons och/eller att en redan etablerad
inflammation underhålls.
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Dendritiska celler (DC) är professionella
antigen-presenterande celler som tjänar
som perifera vaktposter mot antigenexponeringen från lumen. I djurförsök har DC
visat sig känna av lumen genom att föra
upp sina dendriter mellan epitelcellerna
(Niess, Brand et al. 2005; Niess och Reinecker 2006). Efter att ha stött på ett antigen genomgår DC en mognadsprocess och
vandrar ut till T-cells-rika områden, exempelvis lymfkörtlar (Caux, Ait-Yahia et al.
2000). Under mognadsprocessen genomgår DC en omorganisation av cytoskelettet,
med nedsatt fagocytoskapacitet och börjar
uttrycka receptorn CCR7 som gör att de
vandrar till rätt omgivning (Adams, O’Neill
et al. 2005; Jang, Sougawa et al. 2006). Det
är i de T-cells-rika områdena som mogna
DC presenterar sina bearbetade antigen för
T-cellerna. Detta medför T-cells-prolifera-

tion och differentiering till T-hjälparceller
eller T-cytotoxiska celler. Vi studerade DCs
roll i den förändrade funktionen i Peyerska
plack vid Crohn. Våra resultat visade att
vävnader från patienter med CD hade en
anhopning av både omogna (DC-SIGN +)
och mogna (CD83 +) DC inom subepitelial domen i FAE jämfört med kontroller
och pat med ulcerös kolit (Salim, Silva et al.
2009). I FAE-domen var 45 [20–67]% av
E. coli kolokaliserade med DC hos CD-pat,
mot 14 [0–33]% hos kontroller (Keita,
Salim et al. 2008) . Detta tyder på att DC
vid Crohn är mer benägna att ta upp E. coli.
Ytterligare karakterisering av DC i subepiteliala domen visade att 71 [66–92]% av
mogna DC vid Crohn var CCR6 + jämfört
med 8 [0–26]% hos kontroller (se tabell 1).
Dessa resultat tyder på en viktig dysreglering
där mindre än en tredjedel av mogna DC

Figure 1: Transmucosal Uptake of E.coli, Its Effects on Paracellular Permeability, and Uptake by
Sub-Epithelial Dendritic cells.
There is greater flux of both dead E.coli K12 and live E.coli HB101 in CD tissue compared to controls
and ulcerative colitis (I).Bacterial exposure resulted in increased paracellular permeability via
increased conductance (II) and 51Cr-EDTA (III). Stained sections of non-IBD controls showed fewer
co-localisation of DC-SIGN+DCs (IV,A) and CD83+DCs (IV,B) than in Crohn’s disease (DC-SIGN+DCs
IV,C and CD83+DCs IV,D). V, the quantification of co-localised DCs with E.coli.
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uttryckte receptorn CCR7, som styr vandring mot T-cellsområden, och
de DC som stannade vid FAE hade större benägenhet att ta upp E. coli.
Huvudresultatet i denna avhandling var alltså att FAE vid Crohns

sjukdom har en inneboende permeabilitetsdefekt och att DC samlas
perifert under epitelet snarare än att vandra till T-cells-rika områden.
Det skulle vara intressant att fastställa hur DC kan förändra inflammatoriska svaret under olika stadier av inflammationsutvecklingen.
Preliminära opublicerade data visar att DC som isolerats från patienter
med långvarig remission har en minskad kapacitet att inducera T- cellsproliferation jämfört med friska kontroller. Dessutom frisatte T-celler
som stimulerats med DC från Crohn en ökad mängd av denna antiinflammatoriska cytokinen IL-10. Sammanfattningsvis är det frestande
att spekulera i att DC kan spela olika roller i olika stadier av Crohns
sjukdom. Att förstå dessa olika roller skulle kunna ge oss verktyg för att
aktivt modulera slemhinnans immunsystem och därigenom utveckling
av nya terapeutiska strategier.
DC fenotyp
CD83+ CCR6+
CD83+ CCR7+

Crohns sjukdom
71 [66–92]%
28 [27–42]%

Kontroller
8 [0–26]% *
92 [68–99]% *

Tabell 1: Kvantifiering av procentuell fördelning av mogna dendritiska
celler (CD83+) avseende uttryck av ytreceptorerna CCR6+ respektive CCR7+
I subepiteliala domen av FAE hos patienter med Crohns sjukdom och
kontrollpatienter.
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Fokus för min forskning har varit risker
i samband med kirurgisk behandling av
Crohns sjukdom, och då med särskild
fokus på perioperativ medicinsk behandling.

I

den första studien i avhandlingen har
vi försökt utröna värdet av tiopurinbehandling som postoperativ profylax.
Under fjorton år fram till och med år 2000
hade 100 patienter opererats med tarmresektion för Crohns sjukdom och efter diskussion på gemensam IBD-konferens påbörjat
underhållsbehandling med azatioiprin inom
en tremånadersperiod. Fjorton patienter var
tvungna att avbryta behandlingen på grund
av intolerans och fick utgöra kontrollgrupp
gentemot 28 matchade patienter (kön, ålder
och sjukdomsduration) med fortsatt azatioprinbehandling. Patienterna var prospektivt följda med symptomindex (modifierat
CDAI enligt Best), läkemedelsbehandlingar,
kirurgi och komplikationer till såväl sjukdom som medicinsk och kirurgisk behandling. Under en uppföljningstid på i medel
85 månader för de azatioprinbehandlade
patienterna och 79 månader för kontrollerna hade behandlingsgruppen signifikant
mindre symptom (uttryckt som arean under
kurvan av det modifierade CDAI integrerat
över tid) jämfört med kontrollerna, 100,4
respektive 161,4 (p<0,05). Tiden fram till
det första postoperativa symptomskovet
skiljde sig också till fördel för behandlingsgruppen (47,9 jämfört med 26,7 månader)
liksom att de kunde halvera antalet steroidkurer under uppföljningen (p=0,05). När
det gällde behovet av ytterligare kirurgi
kunde inga skillnader ses, vare sig i tid till
första relaparotomi eller av antalet laparotomier per uppföljningsmånad.
Kirurger har under en lång tid haft en oro

att immunomodulerande behandling har
en negativ påverkan på sårläkning, liknande
den hos steroider, med en ökad risk för allvarliga komplikationer som till exempel
anastomosläckage som följd (bild 1).
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Bild 1. Anastomosläckage hos patient med
Crohns sjukdom som opererats med ileokolisk
resektion och anastomos.

Bild 2. Dubbelpipig ileokolisk stomi som
sedan kan läggas ned som en fördröjd anastomos via stomiöppningen. Ileum är belägen till
höger i bild och everterad ca 2,5 cm och kolon
är belägen i hudplanet till vänster.

Arbete två analyserade utfallet av kirurgi
och olika möjliga preoperativa riskfaktorer
från 343 konsekutiva abdominella operationer inkluderande primär anastomos
och/eller strikturoplastik hos patienter
med Crohns sjukdom. Under samma tidsperiod, 1989–2002, opererades ytterligare
149 (30%) patienter med Crohns sjukdom
i Linköping. Dessa patienter erhöll dock
avlastande eller permanent stomi och togs
inte med i analysen av komplikationerna

och eventuella riskfaktorer. Noterbart är
dock att patienterna med stomi skiljde sig
signifikant i flera avseenden från dem som
ansågs tolerera en primär anastomos. Bland
annat hade stomigruppen oftare genomgått
tidigare laparotomier på grund av Crohns
sjukdom (83 % jämfört med 72 %), hade
oftare pågående intra-abdominell infektion med fistlar och/eller abscesser (42 %
jämfört med 12%) samt krävde oftare brådskande eller akut operation (35% jämfört
med 8 %). Andra viktiga skillnader som
föranledde att man avstod från anastomos
var att stomigruppen oftare hade pågående
preoperativ steroidbehandling (83 % jämfört med 25%), anemi (42% jämfört med
29%) och hypo-albuminemi (26% jämfört
med 6%) jämfört med anastomosgruppen.
När det gällde komplikationer hos gruppen med primär anastomos drabbades 96
(28 %) patienter av någon form av komplikation medan primärvariabeln anastomosrelaterad komplikation (anastomosnära
abscess, anastomosfistel eller anastomosinsufficiens) förekom hos 26 (8%) patienter.
En multivariatanalys påvisade ökad risk för
denna allvarliga komplikation hos patienter med tre olika preoperativa riskfaktorer.
En kolokolisk anastomos ökade risken för
anastomosrelaterad komplikation till 16%
(OR 4,0, 95 % CI 1,1-14,4), preoperativ
azatioprinbehandling ökade risken till
16% (OR 3,7, 1,0-13,1) medan preoperativ
intra-abdominell infektion ökade risken
till 18 % (OR 4,9, 1,2-19,5). Preoperativ
steroidbehandling och hypo-albuminemi
gav dock inte någon signifikant riskökning
(OR 1,7, 0,5-6,0 respektive 3,7, 0,8-17,8),
vilket troligen beror på att de flesta av dessa
patienter redan preoperativt selekterades till
stomi istället för anastomos.
Ett annat viktigt fynd var en ökande risk
för anastomosrelaterade komplikationer
med ökat antal preoperativa riskfaktorer
(tabell 1), från 4% hos dem utan någon av
de tre riskfaktorerna till 13% med någon av
riskfaktorerna till 24% hos dem med minst
två av riskfaktorerna.
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Antal riskfaktorer
Ingen
En
Två
Tre

Antal operationer
219 (64 %)
107 (31 %)
15 (4 %)
2 (1 %)

Antal komplikationer
8 (3.7 %)
14 (13 %)
3 (20 %)
1 (50 %)
p<0,0001

Tabell 1. Korrelationen mellan antalet preoperativa riskfaktorer
och risken för att utveckla anastomrelaterad komplikation efter
abdominell kirurgi med anastomos och/eller strikturoplastik för
Crohns sjukdom.
Frågan om immunomoduleringens even-

tuella negativa effekter och dess roll som
primär riskfaktor är dock svårbesvarad. Ett
flertal studier av såväl immuno-modulerande behandling och biologisk behandling
med TNF-hämmare har givit divergerande
resultat. En möjlig tolkning härav är förstås
att patienter med någon av dessa behandlingar utgör en undergrupp med mer avancerad sjukdom, som kräver mer avancerad
behandling men som också har en påverkad
läkningsförmåga med ökad risk för komplikationer. En sådan riskökning kan således
vara mer kopplad till sjukdomens karaktär
än till given behandling. Att besvara den
frågan med en randomiserad patientstudie
skulle dessvärre vara i princip omöjlig att
genomföra. För att försöka studera frågan
på ett lättare sätt valde vi en kolitmodell
med dextran sulfat natrium (DSS) på möss.
Åttiofyra C57BL/6 möss (honor) randomiserades i två grupper till att erhålla vanligt vatten eller DSS (3%) i vattnet för att
framkalla en kronisk Crohn-liknande kolit.
Mössen i varje arm randomiserad sedan till
att antingen erhålla placebo (NaCl), prednisolon (2 mg/kg), azatioprin (5 mg/kg) eller
infliximab (5 mg/kg) intraperitonealt under
14 dagar. Mössen opererades därefter och en
kolo-kolisk anastomos utfördes på ett standardiserat sätt. Läkningen testades sedan
med så kallat bursting pressure (tryckhållfasthet mätt med kontinuerlig tryckökning
i tarmlumen) efter 48–52 timmar. Mössen
i DSS-armen utvecklade en kolit efter 4–7
dagar med uttalade tarmsymptom och
viktförlust. Inflammationsgraden i tarmen
(mätt som mg/mm kolon) hos DSS-mössen
var efter bursting pressure signifikant högre i
placebo-armen (12,8 mg/mm) jämfört med
8,1 mg/mm efter prednisolon (p=0,014), 8,2
mg/mm efter azatioprin (p=0,0046) och
6,7 mg/mm efter infliximab (p=0,0055).
Ju tyngre tarmen är per längdenhet desto
mer uttalad är inflammationen i tarmen.
När det gäller bursting pressure påverkades
detta ej av förekomsten av DSS-kolit eller
ej. Prednisolonbehandlade möss hade ett
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Figur 1. Antal ingrepp till dess att patienten erhållit en fungerande
anastomos och alla eventuella anastomosrelaterade komplikationer efter
den primära operationen åtgärdats slutgiltigt (permutationstest).

klart sänkt bursting pressure på 55,5 mmHg
jämfört med placebo som hade ett värde
på 90,0 mmHg (p=0,0004). Prednisolon
hade också klart sänkt bursting pressure i
jämförelse med azatioprin (84,4 mmHg)
och infliximab (92,3 mmHg), men de två
sistnämnda skiljde sig inte gentemot placebogruppen.
För att minska risken för anastomosrela-

terade komplikationer hos patienter med
Crohns sjukdom och hög risk för anastomosrelaterade komplikationer har tidigare
föreslagits att man skall avstå från anastomos, alternativt anlägga en avlastande stomi
proximalt om anastomosen. En alternativ
metod som beskrivits i andra sammanhang är att man lägger fram den tilltänkta
anastomosen som en dubbelpipig stomi
vilken senare oftast kan läggas ned via stomiöppningen efter ett antal månader när
patientens tillstånd förbättrats. I Linköping
började vi använda denna metod under
mitten av 90-talet, först som åtgärd vid
anastomosläckage men senare även primärt.
De första 19 patienterna med en primär
dubbelpipig ileokolisk stomi och fördröjd
anastomosering utvärderades genom en
jämförelse med 57 patienter med liknande
antal preoperativa riskfaktorer men som
ändå erhållit primär ileokolisk anastomos.
Samtliga patienter hade minst två preoperativa riskfaktorer, antingen någon av de tre
faktorerna från arbete två eller som framkommit från tidigare studier. Inför resektionen hade de 57 kontrollerna i medel 2,4
(±0,8) riskfaktorer jämfört med 3,5 (±1,3)
hos de med dubbelpipig stomi och fördröjd
ileokolisk anastomos (p=0,0008). Den fördröjda anastomoseringen skedde efter en
mediantid på 5 (2,3–12,6) månader och
antalet riskfaktorer i stomigruppen hade då

minskat till endast 0,2 (±0,5, p<0,0001).
Trots att gruppen med fördröjd anastomos
hade signifikant fler preoperativa riskfaktorer vid primäroperationen (resektionstillfället) hade de färre anastoskomplikationer
under de första 30 dagarna (summerat för
både resektionstillfället och den fördröjda
anastomoseringen) jämfört med dem som
genomgick resektion och anastomos direkt
(p=0,032), 0 (0%) jämfört med 11 (19%).
Den fördröjda anastomosen, med två
ingrepp i stället för ett, påverkade dock vare
sig det totala antalet ingrepp eller den totala
vårdtiden vilket beror på att de patienter
som får anastomosläckage ofta kräver ett
flertal ingrepp och långa vårdtider (figur 1).
Sammanfattningsvis kan postoperativ tio-

purin-behandling vara av värde för att dämpa
symtombördan hos en selekterad grupp av
Crohn-patienter med mer aggressiv sjukdom. Patienter med mer än två kända preoperativa riskfaktorer löper en kraftigt ökad
risk för anastomosrelaterade komplikationer
och kan ha nytta av en dubbelpipig stomi
och fördröjd anastomos för att minska dessa
risker. Preoperativ tiopurinbehandling slog
ut som en riskfaktor för anastomosrelaterade
komplikationer hos Crohn-patienterna. Det
är dock oklart om denna riskökning beror
på läkemedlet i sig eller på att det handlar
om en patientkohort med mer aggressiv
sjukdom som är mer benägen att få såväl
tung medicinsk behandling som att drabbas
av kirurgiska komplikationer. I djurförsök
påverkade prednisolon anastomoshållfastheten negativt medan vare sig azatioprin eller
infliximab verkade ha någon sådan negativ
effekt, vilket kan tala för att den stora riskfaktorn egentligen är en mer aggressiv form
av Crohns sjukdom snarare än en läkemedelseffekt.
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ANNONS

syg-kurs lever pad

SYG-kursen ”Lever PAD” 21–22 januari 2010
Den goda traditionen inom SYG (Sveriges
Yngre Gastroenterologförening) har ännu
en gång lett till en givande och högaktuell
terapiinriktad utbildning inom gastroenterologi. Kursen ägde rum på Karolinska
universitetssjukhuset, Huddinge och riktades först och främst till ST-läkare med
intresse för hepatologi.

U

nder två intensiva dagar har vi
(kursdeltagare) lärt oss att bedöma
leverhistologi vid de vanligaste
kroniska leversjukdomarna. Föreläsningar
varvades med falldiskussioner och PAD
(Patologisk Anatomisk Diagnos) förevisningar. Under handledning av erfarna patologer, Hans Glaumann och Olof Danielsson,
lärde vi oss att diagnostisera de vanligaste
metabola och autoimmuna leversjukdomarna, virala hepatiter och levertumörer,
gradera fibros, inflammation, proliferationsindex m.m.
Vi fick se hur den histologiska inflammationen fördelar sig vid NASH (Non Alcoholic SteatoHepatitis) och att Mallory-Weiss
bodies är typiska vid ASH (Alcoholic SteatoHepatitis). Rosettbildning är karakteristisk för AIH (Autoimmun Hepatit).
Med hjälp av den röda siriusfärgningen ser

man lätt hur kollagenfibrer fördelar sig i
biopsin och att pericellulär fibros är vanligt
vid NASH. Den svarta cytekeratin-7 (CK-7
och CK-19) -färgningen tar fint fram gallgångsepitel. Vi fick höra att leverbiopsier
bör vara helst 15 mm långa för att underlätta
den patohistologiska diagnostiken, och att
betydelsen av ”sampling error” vid leverbiopsi inte går att negligera. Det var lärorikt
att se hur intrahepatiska mikroshuntar och
kompletta noduli ser ut i biopsin.
Jag använder gärna ögonminnet vid
inlärningen och därför värdesätter jag högt
möjligheten att själv titta på färdiga preparat
i mikroskopet. Tack vare ”pattern recognition” kommer jag att ha svårt att glömma
hur interfashepatit eller destruerad gallgång
ser ut.
Tack vare ingående falldiskussioner fick vi

lära oss att ju mer inflammation som finns i
biopsin desto större chans har patienten att
klara av behandlingen och bli virusfri vid
kronisk HCV-infektion. Dessutom fick vi
lära oss att man kan använda ”Fibroscan”
(elastogrammätningar) tillsammans och utan
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biopsiundersökning. Kursdeltagarna fick en
utmärkt möjlighet att dela med sig av sina
kliniska erfarenheter och ”bolla” tankar och
funderingar med erfarna hepatologer som
Annika Bergkvist, Per Stål, Antti Oksanen
och Anna Abrahamsson. Borstprover vid
ERCP är effektivast för att finna gallgångsdysplasi hos patienter med stenoserande PSC
(Primär Scleroserande Kolangit). Vi fick
också lära oss att ”om patient med AIH inte
har högt IgG kommer svaret på steroidbehandlingen vara blygsam, oavsett vad patologen säger”. Inom levertumördiagnostiken
fick vi höra om principer och fallgropar för
dynamiska leverundersökningar och betydel-

sen av och användningen av tumörmarkörer,
MIB-1-färgning för proliferationsmarkörer
och glipikon-3-färgning för HCC.
Till sist vill vi lägga några bra ord för den

utsökta lunchmenyn som kom från ”Cillas
kök” och den goda libanesiska maten på
”Tabboli City” mitt i stan.
Ännu en gång en lyckad kurs tack vare
SYG och MEDAs sponsorskap!
Vid pennan
Yaroslava Zhulina och Karin Nyborg
kliniken för medicin och geriatrik
Karlskoga lasarett

Kurser genom UEGF
UEGF, som är federationen som arrangerar UEGW, har ökat sina aktiviteter även
under resten av året och ordnar utbildningstillfällen som ni alla kan ansöka om
att få deltaga i.
UEGFs kommitté för utbildning delar
också ut medel för att ordna kurser som
även andra organisationer kan söka. Den
kommittén leds av Lars Lundell, ni kan
också kontakta honom direkt och fråga:
lars.lundell@karolinska.se.
Allt detta hittar ni om ni går in på vår
hemsida www.uegf.org och letar.
Flera andra associationer som är med
i UEGF är också mycket aktiva med
utbildning och man hittar även dessa
genom att gå in via vår hemsida för att
hitta deras adresser. Ni känner säkert
till ECCO, men det finns flera andra

organisationer som ASNEMGE, EAGE
osv. som har kurser. Så leta aktivt via
vår hemsida så kan ni finna högklassiga
kurser ute i Europa. Ni kommer då också
i kontakt med läkare från andra länder
och får chans till utbyte.
Alla kurser är numera ackrediterade
genom det europeiska systemet EACCME
hos UEMS motsvarande vårt IPULS.
Har ni frågor kan ni gärna kontakta
mej också.

Med Vänlig Hälsning
Rolf Hultcrantz,
Professor,
President i UEGF
2010 och 2011
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SGF:s Gastroskola för ST-läkare
Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF) har beslutat att anordna ett
rullande kursutbud (”Gastroskola”) för ST-läkare inom medicinsk och
kirurgisk gastroenterologi och hepatologi.
Kurserna är anpassade till den nya målbeskrivningen i gastroenterologi.
De utgör ett komplement till SK-kurserna, med tillfälle att få en fördjupad
kunskap. Kurserna underlättar måluppfyllelsen inklusive checklistan för
ST-läkare. För översiktskursen i specialist-gastroenterologi används
omvänd turordning, det vill säga de som är tidigt i utbildningen
prioriteras.
Följande kurser är planerade under 2010:
• Basal kurs i endoskopi med simulatorträning – v 46, 3 dagar (Malmö)
Kursen riktar sig till blivande gastroenterologer som är i starten av sin
endoskopiska utbildning. Den innehåller teori kring diagnostik och
behandling, samt simulatorträning .
• Översiktskurs i specialist-gastroenterologi – v 49, 5 dagar (Malmö)
Kursen utgår från centrala gastroenterologiska problemområden: kronisk
diarré, kroniska buksmärtor, förhöjda leverprover, komplikationer till
levercirrhos, gastrointestinal blödning och viktnedgång. Efter kursen skall
deltagarna självständigt och evidensbaserat kunna handlägga patienter
med dessa problem och bakomliggande sjukdomar i digestionskanalen.
Planerade kurser 2011–12:
• Inflammatorisk tarmsjukdom
• Akut och kronisk leversjukdom

• Gastrointestinal motilitet
• Klinisk nutrition

Kurserna är IPULS-granskade och anmälan framgår av SGF:s hemsida:
www.svenskgastroenterologi.se
För information om kursutbudet kontakta utbildningsutskottets ordf.
på mail: Per.Stal@karolinska.se
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sköterske utbildning

Uppskattad utbildning för sjuksköterskor
Sammanlagt 26 sjuksköterskor från 15
olika sjukhus i södra Sverige har under
hösten 2009 gått en kurs som givits i Göteborg.
Kursen heter Uppdragsutbildning, Gastroenterologi, 10 högskolepoäng och Omvårdnad av patienter med gastroenterologiska
sjukdomar, 10 högskolepoäng.

L

ena Oxelmark, som är kursansvarig,
har designat själva utbildningen – på
uppdrag av Sahlgrenska Akademin,
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa.
Lena är själv specialistsjuksköterska inom
gastroenterologisk vård. Hon disputerade
2006, och är dessutom universitetslektor
– hon undervisar på sjuksköterskeprogrammet på Karolinska Institutet, termin 5.
Dessutom forskar Lena också. Hennes
forskning handlar om komplementär- och
alternativ medicinsk behandling vid IBD.
Kursdeltagare med erfarenhet

Orsaken att Lena fick uppdraget att skapa
utbildningen i Göteborg är att hon för
några år sedan var med och planerade en
kurs för sjuksköterskor om IBD, men som
den gången inte blev av.
– Den lades på is då, berättar Lena.
Hon fortsätter med att förklara att hon
tycker det är roligt att få ett sådant här uppdrag.
– Det är stimulerande att få göra något
inom mitt eget område. Visst är det roligt
att – som jag gör till vardags – arbeta med
sjuksköterskestudenter, men de här sjuksköterskorna är färdiga och de flesta har flera
års erfarenhet!
Lena tycker det är viktigt att man satsar
resurser på att kompetensutveckla sjuksköterskor.
– Det kommer patienterna till gagn.
Jag märker att det vi tar upp här på kursen
direkt implementeras i det patientnära arbetet, påpekar hon.
Granskar varandra

Kursen besår av totalt 12 kursdagar som
genomförs i Göteborg vid Institutionen
för vårdvetenskap och hälsa. Dessutom är
det schemalagt fyra dagar för egna studier.
– Det tycker jag nog är tilltaget i underkant, säger Lena.
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Lena Oxelmark

Medicin och omvårdnad måste gå hand
i hand, förklarar hon vidare.
– Man kan inte bedriva en god omvårdnad utan medicinska kunskaper.
Deltagarna gör en projektplan som ska
tjäna som ett underlag för dem att sedan
söka pengar, alternativt skriva en kandidateller magisteruppsats.
– Det är helt enkelt en studie som de
ska göra, där de ska välja något som de vill
förändra eller förbättra för patienten eller
vårdorganisationen. Det kan t.ex. handla
om förberedelse för koloskopi eller patientundervisning.
Deltagarna får sedan kritiskt granska varandras projektplaner.
– De får opponera på dem, och på så
sätt blir de examinerade. Det är jag som är
examinator.
Kan komma att leda vidare

Lena påpekar att de sedan ska kunna ta sin
projektplan och använda den som ett underlag för ett forsknings- och/eller förbättringsarbete på sin hemklinik.
– De får också lära sig att göra postrar
och presentera sina projekt vid en ”Postersession”.
Under kursen knyts också många nya
kontakter. Deltagarna bildar ett nätverk av
sjuksköterskor som har ett gastroenterologiskt intresse.

Anna Bäckman

Lena berättar att hon har tänkt att denna
utbildning – förutsatt att den faller väl ut
i utvärderingen – sedan ska kunna byggas
vidare på.
– Den omfattar 20 högskolepoäng –
alltså behövs det 40 högskolepoäng till för
specialistsjuksköterskekompetens. Det kan
alltså vara början till en renodlad gastrosjuksköterskeutbildning...
Själv gick Lena en utbildning i gastroenterologisk vård – den första som genomfördes i Sverige – på KI år 1998.
– Den var på 40 ”gamla” poäng vilket
motsvarar 60 högskolepoäng idag.
Dessutom anordnades det senare en
sjuksköterskeutbildning med inriktning på
IBD i Göteborg, där Lena var anlitad som
föreläsare. Tidigare har på Karolinska Huddinge givits två kurser, Omvårdnad med
inriktning på gastroenterologi och hepatologi – en på 40 gamla poäng och en på 25
gamla poäng.
Hjälpa patienten en viktig drivkraft

Kursdeltagarna i Göteborg 2009 har dock
gjort mycket mer.
– Vi har också haft ”Journal Club”, det
vill säga en kritisk granskning av vetenskapliga artiklar.
De har även gjort en individuell reflektion över miljöpolicyn – inklusive hälsoekonomi – på sitt hemsjukhus.
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sköterske utbildning

En annan uppgift har handlat om kommunikation – samtalsmetodik. Det har
handlat om hur man utbildar och informerar sina patienter. Som sjuksköterska har
man många samtal med sina patienter och
sjuksköterskeledda mottagningar blir allt
vanligare.
Det här inslaget i utbildningen lyfts fram
av sjuksköterska Anna Bäckman, som är en
av dem som deltagit i Göteborg. Anna arbetar på Kärnsjukhuset i Skövde.
– Vi har fått tid att utforma en patientinformationspärm. Den handlar om utbildning av IBD-patienter – om och kring deras
egen sjukdom, berättar Anna.
Anna har varit med och påverkat att
kursen har kommit till stånd. Vi frågar vad
som har varit drivkraften för henne i den
processen.

– Att kunna hjälpa patienten på bästa sätt,
att få kompetens både när det gäller medicinska fakta samt om omvårdnad, svarar hon.
Positiv process

Anna är mycket nöjd med utbildningen i
Göteborg.
– Kursen har varit fantastiskt bra – över
all förväntan, anser hon.
Hon fortsätter med att förklara att utbildningen är mycket väl sammansatt.
– Det är komplexa områden som har sytts
ihop och integrerats med varandra på ett bra
sätt. Det har inneburit att jag har fått flera
”aha-upplevelser”.
Föreläsarna har enligt Anna hållit mycket
god kvalitet hela vägen. Hon kan inte lyfta
fram någon enskild – vare sig positivt eller
negativt.

Lena förklarar att hon har försökt välja de
områden som är viktiga, och att hon kontaktat sjuksköterskor och läkare som sedan
kommit och föreläst.
– Den rent medicinska delen kommer
att ha en sluttentamen. Den ska bestå av
öppna, reflekterande frågor – som naturligtvis är faktabaserade, säger hon.
Lena berättar att hon tycker det har varit
en positiv process att planera denna utbildning.
– Dessutom har de föreläsare som jag
tagit kontakt med varit mycket positiva till
att bidra med sina kunskaper i kursen – jag
har inte behövt be någon två gånger, avslutar hon.
Per Lundblad

SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt
Bästa SYG-medlemmar!

S

YG har verkat för att det ska bli lättare att få grepp om gastroenterologiska kurser som arrangeras på olika kliniker i
landet. Nu införs ”SGF:s Gastroskola för ST-läkare” med
ett rullande kursutbud. Ungefär en kurs anordnas varje termin,
sammanlagt sex kurser under tre år. Färdiga specialister är också
välkomna att delta i mån av plats. Ibland hinner man inte delta
i de kurser som man vill gå på under ST-tiden.
I år händer det en hel del i Malmö för ST-läkare inom gastroenterologi! Kurser som planeras under 2010 inom SGF:s Gastroskola
för ST-läkare är: Basal kurs i endoskopi med simulatorträning
under v 46 samt Översiktskurs i specialist-gastroenterologi
under v 49, som båda hålls i Malmö. Eventuellt planeras också
en kurs inom nutrition, men det är inte klart i skrivande stund,
så jag återkommer via mail till er.
Sveriges största kongress med ST i fokus, Framtidens Specialistläkare, planeras att hållas på Malmö Arena den 8–10 september
2010. Kongressanmälan öppnar i mars 2010 via www.framtidenslakare.se.
Tretton kunskapshungriga ST-läkare deltog på SYG-arrangerade
LeverPAD-kurs, som hölls på Karolinska Universitetssjukhuset
den 21–22 januari i år. Läs gärna Yaroslava Zhulinas och Karin
Nyborgs kursberättelse här i Gastrokuriren. De spontana kommentarer jag fick på kursen var väldigt positiva och jag tyckte
själv att den var mycket givande. Jag vill framföra ett stort tack till
Anna Abrahamsson som var kursledare. Kursen var väl genomtänkt pedagogiskt med olika patientfall, och möjlighet att själv
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titta i mikroskop under handledning. Tack också till MEDA för
sponsringen och den smidiga hjälpen med organisation av
kursen.
Glöm inte att skicka in abstrakt till Gastrodagarna som kommer
att hållas den 17–21 maj, 2010 i Stockholm! SYG har verkat för att
resestipendium till Gastrodagarna åter ska finnas för ST-läkare
och nu finns det att söka från SGF. Resebidrag upp till 7000 kr
kan erbjudas och ansökan kan skickas till Annika.Bergquist@
ki.se senast 2010-03-31.
Det är viktigt att kunna skratta i vardagen, därför får ni här ett
skämt som jag hörde för en tid sedan:
A Professor of Medicine, a man well known for his earnest
and oft-proclaimed Temperance views, was (yet again) lecturing the medical students on the damage that alcohol can do. To
demonstrate its effect on the nervous system, he took a worm
and dropped it into a glass of gin & tonic. The worm wriggled
around for a few minutes before finally giving a few convulsive
twitches and dying.
– And can we deduce anything from that?, asked the Professor
with the triumphant air implying that only obvious conclusion
could be drawn.
– Yes, came a voice from the back, if you’ve got worms, drink
alcohol.
Ha det gott!
Med vänliga hälsningar
Soo Aleman
SYG ordförande
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segps styrelse 2010

Bästa medlem!
Så har det äntligen blivit ljusare ute och
dagarna längre.
Årets höjdpunkt, Svenska gastrodagarna
närmar sig. Vid årsmötet kommer styrelsen
att lägga fram ett förslag till nya stadgar.
Styrelsen förslag på ändringar; ledamöter, sekreterare och kassör väljs på 3
år.Ordförande och viceordförande ingen
förändring. Det andra är förslag på tre ledamöter istället för två som det är nu.
Som ni läste i medlemsbrevet så blir det inte
någon fortsättning på kursen i Umeå. Och
med tanke på hur snabbt utvecklingen går så
är det viktigt att personal som jobbar inom
endoskopi får möjlighet till utbildning.
Vi i styrelsen vill gärna jobba vidare för en
utbildning, men vet inte i skrivande stund
hur vi går vidare med detta. Något vi får
fundera över.
Något att rekommendera är SADEkursen som en utbildningsmöjlighet. Har
själv haft turen att kunna åka dom senaste
fyra åren, och det har då varit föreläsningar
om olika terapeutiska behandlingar i magtarmkanalen, premaligna tillstånd, GI-blödningar, m.m. Dessa kurser har varit mycket
lärorika.
Hygienriktlinjerna är nu omskrivna och
uppdaterade, finns att läsa på hemsidan.
Victoria Wallin, ssk, på Ersta sjukhus har
skrivit en intressant artikel om vad de jobbar
med, som ni får ta del av.
Ni får även läsa Ellenors berättelse från
UEGW-mötet som hölls i London, och en
från Marja-Liisa som var på SADE-mötet
i Stockholm.
Det är många som har sökt stipendium till
kommande möten under 2010, vilket vi i
styrelsen tycker är roligt.

Väl mött på årsmötet!
(Kallelse och dagordning
hittar du på sidan 35)
Styrelsen i SEGP
Mona Olofsson
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Ordförande:
Mirjam Bjurek
Endoskopimottagningen
Kärnsjukhuset
541 85 Skövde
Tel: 0500-432 540
Fax: 0500-432 962
mirjam.bjurek@vgregion.se

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

Vice ordförande:
Ulrika Dovner
Kirurgmottagningen
Akademiska sjukhuset
75185 Uppsala
Tel. 018-6114592
Fax: 018-6114537
ulrika.dovner@akademiska.se

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

Sekreterare:
Mona Olofsson
Endoskopimottagningen
Iris Pos-Avesta Lasarett
774 82 Avesta
Tel:0226-496 493
Fax: 0226-496 108
mona.e.olofsson@ltdalarna.se

serud

Adjungerad ledamot:
Eleonor Johnson
Endoskopienheten
Ersta sjukhus
Box 4622, 116 91 Stockholm
Tel: 08-7146309
Fax: 08-7146668
eleonor.johnson@erstadiakoni.se

Ledamot
Gisela Ringström
Magtarmlab
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg
Tel. 031-342 81 07
Fax. 031-741 29 17
gisela.ringstrom@vgregion.se

Styrelsen har glädjen att tilldela följande stipendium:
Svenska Gastrodagarna:
Birgitta Lindberg Ssk, Höglandssjukhuset, Eksjö
Anita Belin
Usk, Avesta Lasarett
Marie Wennberg
Ssk, Ersta Sjh, Stockholm
Inger Gustavsson Ssk, Akademiska,Uppsala
Ruth Svedlund
Ssk, Gävle Sjh
Katri Huikuri
Ssk, Södertälje Sjh AB, Stockholm
UEGW/Nordiska:
Maria Wenåker
Maria Larsson
Eva Flinke, Ssk
Lena Flodqvist
Ewa Lestander

Ssk, Sahlgrenska, Göteborg
Ssk, Sunderby Sjh, Luleå
Ersta Sjh, Stockholm
Ssk, KS, Huddinge, Stockholm
Ssk, KS, Huddinge, Stockholm

Olympusstipendiet:
Veronica Fronda
Usk, KS, Huddinge, Stockholm
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Stort Tack för stipendium till SADE-mötet 2010

J

ag blev väldigt glad för att jag fick möjlighet att deltaga. Mötet höll hög kvalitet med många intressanta föredrag.
Vi hade även gott om tid att besöka olika
utställningsmontrar. Första dagen lyssnade
jag med största intresse på endoskopisten
Åsa Gilstring. Alltid lika aktuellt och viktigt hur vi ta hand om patienterna inför en
endoskopi.
Ett bra resultat förutsätter ett väl fungerande teamarbete.
Lena Nilsson hygiensjuksköterska på
Växjö Centrallasarett hade ett föredrag om
hur vi får bukt med bokstavsbakterierna.

Det är morgondagens största problem inom
vården. Hur viktigt det är med handhygien,
skyddskläder och städning.
Mirjam Bjurek, sjuksköterska i Skövde,
pratade om svenska hygienriktlinjer inom
endoskopin. Det ska vara lätt att göra rätt.
Alla ska göra samma sätt. Det finns att läsa
på SEGPs hemsida.
Andra dagen fångades jag av docent
Anders Dolk som pratade om patientsäkerhet. Safe endoscopy – vad betyder teamarbetet för patientsäkerheten. Leverera samma
produkt, samma dagsform, så små misstag
som möjligt, arbetsglädje, delaktighet var

viktiga saker för framgång. Ingen är duktig
ensam. Vi är ett team och vi kan prata med
varandra.
Det viktiga är också möten mellan människor. Där vi diskuterar med varandra och
berättar hur vi arbetar på olika ställen.
Tack än en gång för stipendiet. Jag känner
mig stärkt med mera kunskaper och arbetsglädje och det ger ringar på vattnet.
Med vänliga hälsningar,
Marja-Liisa Häkkinen
Sjuksköterska på Kärnsjukhuset i Skövde
Endoskopimottagningen

Mina reflektioner från det 27:e SADE-mötet

E

tt mycket välorganiserat möte, där
programmet var genomtänkt och
varierat. Antalet deltagare var strax
över 170 och allt var så där lagom nåbart. Vi
höll oss på en liten yta, besökare och utställare, vilket bidrog till givande diskussioner
och möten mellan människor, där alla hade
fokus på endoskopi.
Mötet startades av oss sjuksköterskor, där

Åsa Gillstring, endoskopiker, pratade om
omhändertagandet av patienten framför allt
vid en coloskopi. Jag fick mig en tankeställare när jag förstod att jag som personal ska
stå vid patientens huvudända och se och tala
med denne och låta skopisten klara sig sjäv
vid andra änden vid starten av u-sökningen.
Därefter fortsatte Lena Nilsson, hygiensjuksköterska, om hur vi får bukt med bokstavsbakterier. Hon framhöll att alla bakterier
smittar och basala hygienrutiner är det allra
viktigaste för att förhindra spridning. Hon sa
också att det är bra att sprita sina händer inför
patienten, som då kan se vårt sätt att förhålla
oss. Hon pratade om vikten av att sprita alla
”tagställen” på undersökningsrummet och sa
också att vissa bakterier är mer kletiga.
Efter detta visade jag var man hittar våra

hygienföreskrifter på ”nätet”, hur de hålls
aktuella och är skrivna, så att man på detaljnivå kan förstå hur man ska gå till väga i
vardagen. Det var ett bra tillfälle att presentera dessa, och i våra grannländer var man
mycket intresserad. Jag diskuterade med
både norska och danska kollegor efteråt.
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Efter denna start tog ”stora” doktorer vid
och det var intressant att lyssna på vad de sa
och även diskussionerna som blev. Det är
väl de duktigaste vi har som vi fick lyssna till
och deras kunskap och engagemang imponerade på mig.
Lars Enochssons presentation om Gallriks

kvalitetsregister, där han visade hur det kan
användas, tyckte jag var intressant, för det
möter jag i min vardag. Att kunna få ut så
mycket statistik som kan användas på olika
sätt, beroende på vad man söker.
Nästa föreläsning som fångade mitt
intresse lite extra, var Anders Dolk, som
talade om Safe Endoscopy, vad betyder
teamarbete för patientsäkerheten? Han
berättade om en checklista som håller på
att införas på operationssalar och vilka goda

resultat den för med sig. Idén är hämtad från
flyget, där det finns en mycket väl utvecklad
kommunikation mellan personalen och ett
tydligt säkerhetstänk. På ett endoskopirum
kan vi utveckla detta och lyckas bättre med
våra undersökningar, tror jag.
Det här var ett litet smakprov från dessa
bra utbildningsdagar.
Det var första gången jag besökte ett SADE-

möte, men ej det sista hoppas jag. För mig
som jobbar inom endoskopi var det ett
unikt tillfälle att förkovra mig och möta
likasinnade.
Nästa år är det danskarna i Köpenhamn
som är värd och som alltid vecka 3.

Mirjam Bjurek
Mirjam.bjurek@vgregion.se

Kallelse till SEGPs årsmöte
Årsmötet hålls i Folkets Hus, Stockholm
Måndag 17 maj kl. 17.10–18.10.
Ingen separat föranmälan krävs.
Dagordningen:
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.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Medlemsavgiften
Inkomna frågor/skrivelser
Val av ny styrelse
Val av två revisorer
Val av valberedning
ESGENA
Övriga frågor
Nästa årsmöte
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Ersta sjukhus, Dagvårdsenhet för medicinsk dagvård

I

ett rum med en slående vacker utsikt
mot Stockholms hamninlopp står sex
bekväma fåtöljer. Rummet är avsett
för patienter på medicinska dagvården. Hit
kommer huvudsakligen patienter med IBD
(inflammatorisk tarmsjukdom), leversjukdom och nutritionsproblematik. Dagvården
är till för de patienter som behöver längre
samtal med läkare och sjuksköterska, en
övergripande bedömning och/eller regelbundna sjukvårdskontakter. Inläggning i
slutenvård kan ofta ersättas med dagvårdsbesök. På Dagvården jobbar fyra specialistsjuksköterskor som har goda möjligheter att
lära känna patienterna och medverka till en
bättre helhetssyn. Den medicinska dagvården utgår från patienten och vill förmedla
en tillitsfull atmosfär och en respektfull och
medkännande attityd.
IBD

Bland uppgifterna kring IBD-patienterna på
Dagvården kan nämnas: infusion/injektion
av biologiska läkemedel och järn, justering
av vätske-/saltbalansrubbningar, observationer, samordning av utredningar och konsultsamtal. Vi eftersträvar att patienten ska
få träffa patientansvarig läkare. I möjligaste
mån sker samtal med kurator, dietist eller
psykolog då detta behövs vid ett och samma
vårdtillfälle för att underlätta för patienten.
Teamarbete är viktigt och här träffar patienterna vårdpersonal med olika professioner
som har ett nära samarbete sinsemellan.
Inför en stundande operation förs gemensamma patientsamtal med gastroenterolog
och kirurg. Att patientansvarig gastroenterolog och kirurg fattar gemensamma beslut ger
patienten trygghet och säkerhet. Till Dagvården tar vi patienter akut för observation
och bedömning direkt från mottagning eller
efter telefonkontakt.
Nutrition

De patienter med nutritionsproblem som
besöker Dagvården har behov av entreral
och/eller parenteral nutrition i perioder. Det
kan vara så kallade korta tarmens syndrom
eller annan typ av tarmsvikt. Patienterna med
nutritionsproblem har ibland IBD, varför vi
finner det lämpligt med det nära samarbete
som finns mellan IBD och nutritionsspecialiserade sjuksköterskor. Nutritionsjuksköterskorna ger infusionsbehandling och utför
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Medarbetare på
Dagvården,
från vänster:
Victoria Wallin,
Helene Larsson,
Siv Bylund och
Carina Andersson.

kontroll av till exempel PEG och subcutan
venport. Vissa patienter utbildas för att
sköta dropp eller sondnäring självständigt.
Nutritionsbedömning görs med hjälp av
t.ex. blodprov, anamnes, kostdagbok, flödesmätningar och Bio Impedans Analysator. Det sistnämnda är en våg som förutom
totalvikten visar kroppssammansättningen
av vätska och fett. Detta mätredskap är en
utmärkt hjälp då nutritionsbehandling ska
utvärderas och revideras.
Lever

Patienter med hemokromatos kommer till
dagvården för venosectio och provtagningar
i samband med detta. Patienter som ska
genomgå leverbiopsi får information från
Dagvårdens sjuksköterskor. Provtagning
inför biopsi samt övervakning efter biopsin
sker också här.
Andra behandlingar relaterade till leversjukdom är ascitestappning.
Registrering och utveckling

Från ”imurelmottagningen” monitorerar
dagvårdens specialistsjuksköterskor provtagning och dosering av azathioprin, methotrexate och liknande immunhämmande
läkemedel. Vid insättande av Imurelbehandling har sjuksköterskorna kontinuerlig kontakt med patienterna och sköter
uppföljningen. Register för behandling med
immunsuppressiva medel sköts från enheten.
Likaså register för infliximab och Korttarm.
Utveckling av kunskap och kompetens är
förstås en ständigt pågående process inom

teamet. Att få specialisera sig så som Dagvårdens sjuksköterskor fått, ger möjlighet
till unik erfarenhet och vi strävar efter att
detta ska komma patienterna till godo på
olika sätt, ett är att sprida kunskap. Alla
Dagvårdens sjuksköterskor arbetar med
utbildning både internt, på högskolor och
i andra sammanhang för att sprida information och kunskap om de patientgrupper
vi möter. Forskning och kvalitetshöjande
utvecklingsprojekt inom olika områden
pågår på Dagvården.
Våra goda erfarenheter av dagvård på
Ersta sjukhus, tillsammans med patienternas uppskattning gör att alla parter är nöjda
med vårdformen.
Tack vare en generös donation från en
patient och hennes make har vi kunnat
skapa en miljö som vill ta fram det friska hos
våra patienter. Sjukhussängar har ersatts av
fåtöljer med fotpallar. Lugna, vackra färger
och krukväxter mildrar det sterila i sjukhusmiljön.
”Att se människan är ett populärt uttryck
i vården, men det gäller att detta inte bara
blir något vi säger. Vi strävar verkligen efter
att nå dit så att patienterna också upplever
att de är sedda och bekräftade i mötet med
oss” förklarar en av sjuksköterskorna.
Den senaste patientenkäten visar glädjande
nog att vi når långt med den ambitionen.
Victoria Wallin
Sjuksköterska Dagvårdsenheten
Ersta Sjukhus
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ANNONS

Reseberättelse från UEGW/WCOG 2009 i London
Vi anlände London lördag den 21 november på förmiddagen. Solen tittade fram
mellan molnen. Det var betydligt varmare
än hemma i Sverige och fleecetröjan åkte
av redan på flygplatsen.

V

i checkade in på hotellet som låg
nära Towern och bara ett par minuters gångväg från den station där vi
tog tåget till ExCeL, den stora kongresshallen belägen alldeles intill Themsen.
Väl där hämtade vi ut våra passerkort och
fick en väska innehållande en mängd reklam
från företagen och programmet. Sjuksköterskeprogrammet bestod första dagen av
workshops där olika företag föreläste, visade
och lät deltagarna pröva på deras produkter.
Mycket fördelaktigt för oss sjuksköterskor
var dock att vi kunde delta på läkarnas post
graduate course, PGC, utan extra kostnad.
Efter en kopp kaffe valde vi att ge oss iväg
på PGC-föreläsningar. Ämnet var Fibrinogena sjukdomar i lever och pankreas. Ashley
Guthrie från UK inledde sessionen med
att förklara vilka svårigheter det är att diagnostisera malignitet vid kronisk pankreatit.
Därefter fick vi enligt direktorn lyssna till
en av Frankrikes bästa endoskopister, Marc
Giovanni. Han berättade om hur man bör
behandla pankreasstenosering genom att
först alltid göra MRCP för att bedöma om
endoskopisk behandling går att genomföra.
Detta belyser ännu en gång att ERCP inte
är någon diagnostisk undersökning. Han
beskrev också EUS som ett mycket viktigt
redskap vid bedömning och behandling av
främst pankreaspseudocystor. EUS med
dränage av pseudocystor som behandling har i studier visats vara en överlägsen
behandlingsform. Att blint punktera cystan
har en blödningsrisk på 12–14%. Med EUS
reduceras den risken till 3–4%. Det är tänkvärt ur patientsäkerhetsaspekt. Vi fortsatte
att lyssna på föreläsningar om pankreassjukdomar där komplikationer efter resektion
var väldigt intressant och en av de vanligaste
åkommorna visade sig vara långsam ventrikeltömning. Det är ju patienter vi ofta
möter.
På kvällen hade ESGENA en välkomstreception och öppning på kongressen. Det
bjöds på vin med cocktailtilltugg och det
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hölls tal. Efter en lång dag blev vi inte långvariga utan återvände till hotellet. Hungriga
som vi var vid det laget avslutade vi kvällen i hotellets pub där vi åt en enklare men
välbehövlig middag.
Söndagen den 22 november, inledde vi med

att gå på PGC och lyssnade på ingen mindre
än Guido Costamagna. Ämnet var åter pankreaspseudocystor och olika infallsvinklar
om hur man kan stenta cystor endoskopiskt
och numera självklart med EUS.
Dr Giovannini från Frankrike talade om
att det är relativt vanligt förekommande
med abcess efter abdominel kirurgi. Det
beskrevs också hur man kan behandla
abcesser och neuroendokrina tumörer med
etanol. Egentligen är väl etanolbehandling
av tumörer inget nytt. Dr Wiezel gjorde ju
det på sin tid. I framtiden tror man att EUSguidad behandling med chemoterapi och
även brachyterapi kommer att komma. EUS
beskrivs också som väldigt bra vid behandling av gastriska varicer då man med en
exakthet kan se var man injicerar.
Det serverades typiskt engelska sandwiches till lunch. Tyvärr hade alla biljetter till
sjuksköterskornas lunchsession tagit slut
redan på lördagen, vilket var synd då bland
annat en session handlade om ny teknik
och utveckling.

På eftermiddagen hade sjuksköterskeprogrammet föreläsningar om etik. Där var det
främst R. Paviour, en sjuksköterska från Nya
Zeeland, som berättade om en hur en forskningsskandal under 50–70-talet lett fram till
de lagar och regler som idag hårt reglerar
patienternas rätt at välja om de vill delta
i forskningsstudier eller inte. Den studie
hon berättade om var kvinnor med cervix
cellförändringar. De delades in i två grupper. Den ena gruppen behandlades radikalt
och den andra gruppen lämnades obehandlade. Kvinnorna var helt ovetande om att
de utsattes för forskning och i gruppen där
kvinnorna inte fick någon behandling fick
över 30% cancer och många av dessa dog.
Under denna föreläsning togs också
upp vikten av att ge patienter fullständig
information om vad behandlingen innebär och vilka risker som finns. Detta för
att patienterna alltid har rätten att välja.
Tänkvärt med det här är hur vi informerar
våra patienter.
Tidigare ordförande Christiane Neumann avslutade sessionen med en mycket
intressant föreläsning om våra etiska, kulturella, moraliska och inte minst ekonomiska
värderingar. Kan patientens autonomi alltid
tillgodoses? Svaret för mig var definitivt nej
när hon drog exemplet om gastric banding
på överviktiga patienter eller om man borde
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tillåta modeller som inte vill riskera att gå
upp i vikt och därmed riskera sin karriär att
genomgå samma operation. Ja, det här med
etik är inte alltid så enkelt.
Måndagen den 23 november erbjöds video-

sessioner och det är alltid givande att se det
mest avancerade av den bästa expertisen där
nya tillbehör används. Det var flera sekvenser av endoskopiska mucosa-disektioner i
såväl övre som nedre GI. Färgning av mucosan ger en ökad säkerhet och muskellagret
kan mycket lättare ses. En ny kniv som
fungerade som en liten sax demonstrerades. Den kommer ut på marknaden någon
gång under våren.
Senare delen var transgastrisk nekrosresektion i pankreas, transgastrisk dränering
av pseudocysta, men den mest intressanta
var endoskopisk behandling av zenkers
divertikel. Man hade fört ner en övertub
som spände upp septumväggen mot divertikeln och behandlingen var att sedan med
så kallad hook knife bränna ner en del av
septumväggen. Behandlingen kan behöva
göras i flera seanser. Patienten ifråga blev
bra efter bara en behandling.
Sista sessionen var endoskopisk behandling av fistelgång i esofagus och man får
konstatera att det inte är lätt och att det tar
lång tid där stentningar gjordes flera gånger
samt att man limmade fistelhålet.
Efter lunch var det livesändningar från
Hyderabad i Indien. Livesändningar är
intressanta då publiken samtidigt kan ställa
frågor till endoskopisten, som naturligtvis
blir ifrågasatt och måste hålla sig lugn och
koncentrerad. Men inslagen var exceptionella fall. De började med att ta bort en
jättestor tumör endoskopiskt och det gick
fantastiskt bra. Därefter fick vi se notes, som
är väldigt ifrågasatt men fallet ifråga var att
man ville titta retroperoterialt med endoskopets imaging och ta biopsier där man
kunde se eventuella förändringar, vilket
verkade som en inte helt dum metod.
Sedan var det ERCP och stor sten i
gallgången och en väldigt liten papill. Där
dilaterade upp mynningen med esofagusballong upp till 15 mm i diameter. Stenen
avlägsnades därefter utan problem. Det
mest otroliga inslaget var när de slyngade
av en papilltumör och blodet sprutade som
ur en fontän. Det var en lugn skopist som
var från Australien. Han hade dessutom
assistenter som inte riktigt förstod honom,
men lyckades till slut clipsa, koagulera och
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spruta adrenalin och stoppade blödningen.
Mycket imponerande.
Lite mättad av all film valde jag att gå på lite

vanliga presentationer under senare delen
av eftermiddagen. En polsk studie gjord på
patienter med pankreatit utan påvisbar gallgångsten hade delats in i två grupper. Den
ena behandlades konservativt och den andra
gjorde man sfinkterotomi på. Gruppen där
man gjort sfinkterotomi på hade betydligt
bättre utfall med mindre komplikationer,
mortalitet och snabbare tillfrisknande. Studien blev ifrågasatt av flera då det var oklart
hur man hade diagnostiserat att patienterna
verkligen inte hade gallgångssten. Tilläggas
skall att alkohol- och autoimmuna pankreatiter hade uteslutits.
Urban Arnelo från Karolinska Huddinge
presenterade en studie de gjort om cystisk
neoplasm i pankreas och där de använt
spyglas i diagnostiseringen.
Vi avslutade med att på kvällen lyssna
på en kommitté som tagit fram förslag om
säker sedering. Här fanns skopister från hela
världen samt en anestesiolog som presenterade förslag till ett gemensamt dokument
som skall kunna användas över hela världen,
och det blev en del diskussioner då det finns
skillnader framförallt kulturellt men även
lagligt vad som råder i olika länder.
Den här kvällen kom vi tillbaka sent till
hotellet. Hungriga som vi var lyckades vi
nära där vi bodde hitta en indisk restaurang
och maten var väldigt god.

Tisdagen den 24 november tänkte vi se mer

livesändningar, men nu från London. Temat
var koloskopier visade det sig, och eftersom
vi nästan aldrig gör koloskopier valde vi att
istället lyssna på studier gjorda om intrahepatiska gallstenar och hur man kan behandla
dessa. Bäst verkade ändå vara att transkutant
gå in för att sedan med laser fragmentera
stenarna. Vi fick även se babyskopi och
litotripsibehandling. Men det tog mycket
längre tid och var oftast inte lika bra.
Efter det gick vi runt bland utställarna
och fick lite nya produkter presenterade för
oss. Kaffe och smoothies kunde man få gratis
men lite mättade av hela kongressen gav vi
oss ut på stan och fick ett par timmar med
shopping och framförallt fick vi se den fantastiska julskyltningen på Regent och Oxford
Street. Sammanfattningsvis var kongressen
väldigt bra, men sjuksköterskeprogrammet
innehöll alldeles för mycket företagspresentationer. Nu gick det att välja bort det eftersom
vi kunde gå på PGC och även övriga läkarföreläsningar och presentationer. Sägas skall att
den enhet jag kommer ifrån är helt kirurgiskt
inriktad, men att få ta del av utveckling och
de framsteg som görs inom just kirurgisk
endoskopi har varit av högsta värde.
Tack än en gång för att ni tilldelade mig

detta stipendium som gav mig möjlighet
att delta på en enastående världskongress.
Ellenor Söderlund
Kirurgens Endoskopi,
Södersjukhuset, Stockholm
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