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ordföranden har ordet

Bästa medlemmar,

Å

r 2012 innebär att vi har många nya, spännande utmaningar framför
oss. Detta nummer av Gastrokuriren handlar till stor del om endoskopi.
Endoskopin har revolutionerat gastroenterologin. Dels har diagnostiken förfinats oerhört, dels ökar de terapeutiska möjligheterna via skopet hela
tiden. För patienten och sjukvården innebär det mindre invasiva ingrepp. Nya
möjligheter leder till behov av nya ställningstaganden. Debatten pågår för fullt
huruvida vi ska införa screening för att upptäcka koloncancer i Sverige. Ett
stort rikstäckande projekt under ledning av Professor Rolf Hultcrantz pågår
för att kartlägga behovet och nyttan av denna screening. SGF har ställt sig
bakom denna undersökning så att vi får möjlighet att få ett underlag innan
vi tar ställning i frågan.
Vad gäller utbildningen så kommer 2012 att innebära förändringar på alla olika

plan. Professor Stefan Lindgren leder utredningen av en omläggning av läkarutbildningen och AT i Sverige, och Socialstyrelsen ser över ST-utbildningen. I
samband med detta måste vi se över mycket i vår verksamhet och tänka till vad
som ska ingå i gastroenterologin, kirurgin, internmedicinen och primärvården.
När utvecklingen går framåt måste utbildningen läggas om och verksamheten
ses över och omstruktureras. Resurser, både personella och ekonomiska, måste
omfördelas så att de passar dagens förhållande. Det som varit tradition kanske
inte längre är ändamålsenligt.
2012 innebär också enorma, nya besparingar. Det gäller för oss att mer än

någonsin tänka efter vad vi gör och hur vi gör det. Ibland pratar vi inte tillräckligt mycket med patienter och anhöriga om vilken nivå vi ska lägga oss
på. Några minuters samtal eller genomsökande av journalen kan i många fall
bespara oss en kostsam utredning. Utan att vården för den skull försämras.
Tvärtom kan undersökningar vara plågsamma för patienterna, och orsaka
onödig oro och lidande. Ordentligt med tid för mottagningsbesök kan vara
kostnadseffektivt. Genom att i lugn och ro förklara för patienterna vad vi
gjort, vilka organ vi har utrett, vilka sjukdomar vi uteslutit och varför vi inte
behöver göra ytterligare utredningar lugnar patienterna och kan innebära att
man kan sätta stopp för fortsatt utredning. Patienterna är idag oerhört kunniga
och pålästa. Man kan bara bemöta dem med grundlig, saklig information. Vi
gjorde för några år sedan en studie där vi kallade in patienter, som utretts på
kliniken och fått diagnosen IBS, till en patientskola. Det visade sig att när
patienterna kom var det många som inte förstått att de fått en diagnos förrän
de fått vårt brev med patientinformation. En forskarkollega berättade att hon
intervjuade patienter på en onkologklinik. När hon frågade patienterna varför
de vårdades på onkologen kunde de inte svara på den frågan.
Mycket resurser läggs på ibland meningslösa undersökningar och behand-

lingar på våra gamla och multisjuka patienter de sista månaderna innan de
dör. Vi, och samhället i stort, måste återfå synsättet att döden faktiskt är en
naturlig avslutning på livet. Detta är en naturlag
som ingen teknologi i världen rår på. Vi måste
bara göra det bästa för den enskilda patienten
och de anhöriga. Ibland kan det bästa alternativet
vara att avstå.
Bästa hälsningar

Bodil Ohlsson
Ordförande

ÅKESSON

YCKERI
TR

MILJÖMÄ

KT

S

R

Nr 1 • 2012 • Volym 17
LIC
EN
SN

U MM E R 3 4

93
10

Ga s t r okurire n 1 • 2012

3

Bättre, enklare, snabbare...
...Olympus nya generation endoskop och videoprocessorer - EVIS EXERA III.
•

Förbättrad möjlighet till diagnos
- Mycket hög bildkvalitet (2:a generationens HD) och ljusstarkare NBI (Narrow Band Imaging)
- Funktioner för Dual Focus och Pre Freeze

•

Förenklat handhavande
- Ergonomisk design och OneTouch Connector
- Passive Bending, HighForce Transmission, Innoflex och UPD-3 förenklar koloskopiundersökningen
för både läkare och patient

Med EVIS EXERA III introducerar Olympus en ny generation av endoskop och videoprocessorer. Systemet har
Sverigepremiär på Gastrodagarna i Malmö, 8-11 maj. Läs mer och håll dig uppdaterad på www.olympus.se

endoskopiskt ultraljud

Endoskopiskt ultraljud
När man i början av 1980-talet lyckades
placera en ultraljudsgivare på ett fiberoptiskt endoskop öppnades dörren för det
endoskopiska ultraljudet.

P

lötsligt fanns möjligheten att genomföra ultraljudsundersökningar på
organ som tidigare täckts av bröstkorgens ben eller skymts av tarmgas. Närheten
till de undersökta organen möjliggjorde dessutom en mer högupplöst bild jämfört med
transabdominellt ultraljud, vilket medförde
att man till och med kunde åskådliggöra de
enskilda vägglagren i gastrointestinalkanalen.
Tekniken utvecklas dock fortfarande och vi
kan förvänta oss ännu bättre ultraljudsbild,
smidigare ultraljudsendoskop och bättre
terapeutiska endoskopiska verktyg framöver. I den här artikeln ges en översiktlig bild
av det endoskopiska ultraljudet, dess möjligheter och begränsningar. För den som
önskar fördjupning finns det ett stort antal
originalarbeten, review-artiklar och böcker
att tillgå (1-4).
Ultraljudsendoskopen

Det finns idag två skilda typer av ultraljuds
endoskop – radiella och linjära (Bild 1a, b).
Deras ytterdimensioner är 14 respektive
14,6 mm, vilket innebär att de är något
grövre än traditionella terapigastroskop och
duodenoskop. Den största skillnaden för
patienten är dock ultraljudsendoskopens
långa distala stela segment, vilket försvårar
nedförandet av endoskopet i esofagus. Båda
ultraljudsendoskopen är utrustade med en
uppblåsbar ballong på toppen av endoskopet som styrs via blås- och sugventilerna på
handtaget. Ballongen kan vid behov fyllas
med vatten för att öka kontakten mellan
endoskopet och mag-tarmväggen och på
så sätt optimera ultraljudsbilden. Optiken
på moderna ultraljudsendoskop motsvarar
den på sedvanliga gastroskop. På grund av
ultraljudsproben är dock optiken vinklad
55 grader. Detta tillsammans med endoskopens relativa stelhet gör att man vanligtvis
byter ultraljudsendoskopet mot ett vanligt
gastroskop i de fall man önskar en fullvärdig
optiskt undersökning.
Det radiella ultraljudsendoskopet ger
upphov till en 360° ultraljudsbild som
alstras vinkelrätt mot endoskopet. Vid
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Bild 1. Bilderna visar den distala änden på det radiella- respektive linjära ultraljudsendoskopet.

undersökningar i mediastinum påminner
bilden om den bild man får vid datortomografiundersökningar (DT), vilket säkerligen
bidrar till den allmänna uppfattningen att
bilden från det radiella endoskopet är lättare
att tolka än den från det linjära. Ultraljudsgivaren på de linjära endoskopen liknar de
som används vid transabdominellt ultraljud. Bilden den genererar är en sektor på
180-grader perpendikulärt med endoskopets
längsriktning. Många upplever att det är
svårare att få överblick med denna ultraljudsbild och det anses generellt svårare att
bemästra den linjära tekniken. Trots detta
har användningen av linjära ultraljudsendoskop ökat. Detta beror främst på att endast
de linjära endoskopen medger ultraljudsledda finnålspunktion (FNA). FNA används
för att ta cytologi från tumörer och patologiska lymfkörtlar i anslutning till gastrointestinalkanalen. På senare tid har det också
utvecklats en lovande nål för histologiska
biopsier (Echotip®Procore™, Cook Medical,
Bloomington, IN, USA). Terapikanalen på
det linjära endoskopet, vars diameter är 3,7
mm, möjliggör därtill användandet av flertalet endoskopiska instrument såsom dilatationsballonger, biopsitänger och de flesta
stentar. Riskerna vid EUS-FNA har angivits
vara blödning (0–0,4 procent), infektion
(0,3 procent) och pankreatit (0,3–0,6 procent) (2). Terapikanalen på de radiella endoskopen är 2,2 mm och används i princip
uteslutande till mukosabiopsier. Marknaden
för ultraljudsendoskop domineras av Olympus och Pentax. Ovan givna mått är från
Olympus endoskop.

Ultraljudundersökningen

Förberedelserna inför en EUS-undersökning
är desamma som inför en vanlig gastroskopi.
Undersökningarna tar vanligen mellan 20
min till 1,5 timme beroende på dess komplexitet. Valet av sedering varierar i Sverige,
precis som i övriga världen. Vanligast är
fortfarande en kombination av svalganestesi
och Midazolam, men Propofolsedering är
frekvent förekommande. På Södersjukhuset används i princip uteslutande Propofolsedering alternativt intubationsnarkos.
Alla undersökningar genomförs i en operationssal med antingen en specialutbildad
endoskopisköterska eller anestesisköterska
som är ansvarig för sederingen. Anestesivalet styrs, förutom av patientfaktorer såsom
förekomst av reflux och förväntad svår luftväg, av undersökningens beräknade längd
och eventuella interventioner. Utöver redan
uppräknad personal deltar en endoskopiassistent samt vid behov en cytolog. Direktbedömning av de cytologiska preparaten har
visat sig såväl öka kvalitén på de cytologiska
bedömningarna som minska behovet av
antalet EUS-undersökningar innan diagnos
kan ställas (2).
Indikationer

EUS kan användas inom följande områden:
• Bedömning och stadieindelning av
gastrointestinal cancer.
• Bedömning av submukösa förändringar
i gastrointestinalkanalen.
• Diagnostik av okända tumörer med
finnålspunktion.
• Mediastinal stadieindelning av lungcancer.
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• Bedömning och behandling av sjukdomar i pankreas och gallvägar.
• Terapeutiska applikationer såsom
dränering av cystor och abscesser och
smärtbehandling genom neurolys av
plexus coeliacus.
Bedömning av maligna tumörer i
esofagus och ventrikel och pankreas

Cancer i gastrointestinalkanalen stadieindelas enligt TNM-systemet varvid (T) anger
tumörens infiltrationsdjup i mag-tarmväggen, (N) eventuell spridning till lymfkörtlar
och (M) förekomst av fjärrmetastaser. Stadieindelningen är avgörande för vilken behandling en patient bör erbjudas om botande
kirurgi är möjlig, vilken operationsmetod
som är lämplig och om eventuell onkologisk terapi skall ges. TNM-klassificeringen
kan också ge en uppfattning om patientens
prognos. Då DT, MR och positronemissionstomografi (PET) inte kan avbilda gastrointestinalkanalens vägglager har EUS fått
stor betydelse för TNM-klassificeringen.
EUS är också den teknik som bäst bedömer
förekomst av eventuella lymfkörtelmetastaser och lokal överväxt mot intilliggande
organ. Tekniken är dock dålig på att bedöma
fjärrmetastasering till lever och lunga, varför
undersökningen vanligtvis kombineras med
DT alternativt PET-DT (2).
Esofaguscancer

Vid esofaguscancer är EUS en etablerad
del av utredningen. Tumörens utbredning,
infiltrationsdjup, eventuell överväxt mot
aorta och lunga samt förekomst av lymfkörtelmetastaser utvärderas med EUS och
ligger tillsammans med resultat från gastroskopi, biopsier och DT till grund för
behandlingsbeslut.
Enligt rådande riktlinjer kan esofaguscancer utan lymfkörtelmetastaser som
begränsas till mukosan (T1a) behandlas
endoskopisk, emedan tumörer som växer
ner i submukosan (T1b) och djupare, skall
opereras (5). Det har funnits förhoppningar
om att EUS skulle kunna användas för differentiering mellan T1a- och T1b-tumörerna,
men det har hittills varit svårt att uppnå en
acceptabel säkerhet i denna diagnostik, (förutom på japanska centra där undersökningens sensitivitet ligger på 93 procent). Således
kvarstår endoskopisk mukosaresektion
(EMR) som den enda tillförlitliga metoden
för med säkerhet differentiera mellan T1a
och mer infiltrativa tumörer och man har
föreslagit att PAD från EMR skall styra det
slutgiltig behandling. EUS används dock
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Bild 2. Pankreastumör som växer in (pil) i närliggande artär (SMA) åskådliggjort med
linjärt ultraljudsendoskop.

inför en eventuell mukosaresektion, dels för
att exkludera tumörer med uppenbar djupare växt, dels för att detektera eventuella
lymfkörtelmetastaser (1, 5-6).
Ventrikelcancer

Då infiltrationsdjup och eventuella lymfkörtelmetastaser har mindre betydelse för
terapival för tumörer i ventrikeln – i princip opereras alla resektabla tumörer utan
fjärrmetastaser – fokuserar man här på förekomsten av fjärrmetastaser till lever, lunga
eller bukhåla vid stadieindelning av cancern.
Metastasscreeningen sker som nämnt ovan
vanligtvis med DT och EUS har således en
mindre betydelse (5). Inte desto mindre är
EUS den bästa tekniken för bedömning
av tumörers T- och N-status i ventrikeln.
Betydelsen kan komma att öka då nya onkologiska behandlingar kommer att kräva noggrannare klassificering av tumörerna. Vi vet
redan idag att EUS-undersökningen kan
användas för att selektera vilka patienter
som är betjänta av preoperativ utredning
med laparoskopi. Precis som i esofagus kan
EUS i ventrikeln användas för att bedöma
vilka förändringar som lämpar sig för endoskopisk mukosaresektion (1, 5, 7) Andra
diagnoser där EUS har en unik roll för diagnos är lymfom i ventrikeln.(2)
Pankreascancer

Även om EUS i många studier visat sig vara
bättre eller jämförbar med DT vid TNMklassificering (T- och N-status) av pankreascancer (4) används i regel inte tekniken i

detta ändamål. EUS utnyttjas istället som ett
komplement till DT då undersökning inte
varit konklusiv och ytterligare information
efterfrågas. EUS kan i dessa fall ge ytterligare
information om tumörens storlek, resektabilitet och eventuella lymfkörtelmetastaser
(Bild 2), men kanske framför allt ge en morfologisk diagnos genom FNA och nålbiopsi
(2, 8). För pankreascancerpatienter som skall
erbjudas preoperativ cytostatika är morfologisk diagnos ett absolut krav. Hos dessa
patienter anses EUS-FNA vara gold standard
då man anser att risken för spridning av cancerceller är mindre med EUS-FNA än med
traditionell perkutan biopsiteknik. Vidare
tillgrips också EUS-FNA när tumören p.g.a.
läge eller storlek inte nås perkutant. Detta
är inte helt ovanligt i den stora gruppen
patienter med inoperabla patienter som skall
erbjudas palliativ cytostatika.
Bedömning av submukösa förändringar

Submukösa förändringar i gastrointestinalkanalen upptäcks hos ca 0,4 procent av de
patienter som genomgår en gastroskopi.
Förändringarna ses i såväl esofagus, ventrikel och duodenum, men är vanligast i
ventrikeln. Slemhinnebiopsier kan förvisso
användas för att säkerställa att processen
verkligen är submukös, men är ofta otillräckliga för diagnos då biopsin inte når tillräckligt djupt. EUS är istället den främsta
tekniken för att bedöma dessa fynd. För
att få en optimal bild av ventrikeln eller
duodenums vägglager väljer de flesta endoskopister att fylla ventrikeln med vatten i
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Bild 3. Till synes submukös förändring i ventrikeln (a). Radiellt
ultraljud visar att förändringen utgår från muskularis mukosa
(3b) vilket bekräftades av PAD efter endoskopisk mukosaresektion. Förändringen utgjordes av ett leyomyom.

samband med undersökningen. Man kan
sedan med god säkerhet fastställa om förändringen utgår från ventrikelväggen eller
omkringliggande organ, förändringens storlek, dess ekogenicitet och dess avgränsning
mot omgivande vävnad (Bild 3a, b). I de
fall som förändringen utgår från gastrointestinalväggen, kan man i regel fastställa
från vilket vägglager förändringen har
sitt ursprung. På så sätt kan EUS avsevärt
minska antalet differentialdiagnoser och i
specifika fall vara diagnostisk. Exempelvis kan man med stor säkerhet påstå att
en välavgränsad, hyperekogen förändring
i submukosan är ett lipom. Differentialdiagnostiken av lågekogena förändringar
i gastrointestinalväggen är svårare. Bland
dessa förändringar ryms såväl godartade (ex.
abberant pankreasvävnad och leiyomyom)
som maligna processer (ex. gastrointestinal
stromacellstumör – GIST och carcinoider)
och EUS-undersökningen bör kompletteras med FNA för att uppnå acceptabel
diagnostisk säkerhet. I majoriteten av fallen
kommer lågekogena förändringar utgående
från ventrikelns muskellager utgöras av en
gastrointestinal stromacellstumör (Bild
4). FNA och nålbiopsi med efterföljande
immunofärgningar kan med hög säkerhet
karaktärisera dylika tumörer (1-3). Andra
exempel på submukösa processer är fundusvaricer, inbuktande mjälte och lever, vilka
alla med lätthet diagnostiseras med EUS.
Sjukdomar i pankreas och gallvägar

EUS är den mest känsliga metoden för att
detektera benigna och maligna förändringar
i pankreas. Den höga sensitiviteten har medfört att EUS-undersökning är gold standard
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Bild. 4. Gastrointestinal stromacellsstumör (GIST) åskådliggjort med radiellt
ultraljudsendoskop. Notera hur tumören tydligt utgår från muscularis propria (pil).

vid misstanke om förändringar i pankreas
som inte detekteras med DT eller MR. Ett
exempel är vid misstanke om neuroendokrina tumörer, såsom insulinom, vilka kan
vara multipla och ibland millimeterstora.
EUS kan, med en säkerhet på ca 90 procent,
detektera dylika neuroendokrina tumörer
och vara vägledande för kirurgi.
Att differentiera mellan fokal kronisk
pankreatit och pankreascancer med DT och
MR är erkänt svårt, vilket tyvärr också visat
sig vara sant för EUS. I nuläget kompletterar EUS, DT och MR varandra i utredningen. Det EUS framför allt kan tillföra är
cytologi och histologi från den misstänkta
processen. Möjligtvis kan kombinationen

EUS/ultraljudskontrast framgent bli ett
effektivt verktyg hos dessa patienter. Andra
studier talar för att elastografi, en teknik
att bedöma vävnaders hårdhet vid EUS,
kommer att vara av värde (3).
EUS är en utmärkt teknik för att visualisera konkrement i gallblåsa, gallgångar och
pankreas. Känsligheten för koledockussten
är högre än vid MRCP och jämförbar med
ERCP, men utan ERCP-nackdelar – pankreatit och blödning. Då EUS ändå måste
betecknas som invasiv kommer tekniken
knappast ersätta MRCP, men hos patienter
där misstanken om koledockussten är stark
och ERCP planeras kan EUS användas för
att för att undvika onödiga ERCP-er (9).
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Bild 5. Pankreascystor med vegetation (pil, a) respektive tumör (pil, b). Finnålspunktion av förändringarna visade grav atypi respektive
adenocarcinom vilket konfirmerade av PAD efter genomgången pankreasresektion.

Bild 6a-c. Dränering av pankreasabscess: 1. Abscessen punkteras med 19-gauge access nål (EchoTip® Ultra High Definition Fine Needle Access,
Cook Medical, Bloomington, IN, USA) (a). 2. Abscessen visualiserats med kontrast och ledare läggs in i abscessen under genomlysning (b).
3. Kanalen dilatateras med 6 mm ballong vartefter ett Wallflexstent (Boston Scientific, Natic, MA, USA) läggs in i cystan. I (b) ses stentet från ventrikeln.

Upptäckten av pankreascystor ökar,
vilket främst anses bero på den ökande
användningen av datortomografi. Majoriteten (75–90 procent beroende på studie)
av pankreascystorna är s.k. pseudocystor
som uppstått efter pankreatit. Dessa cystor
behöver inte åtgärdas förutom då de ger
symtom i form av smärta, infektion eller
retentionsproblematik. Upp till tjugofem
procent av cystorna är dock äkta pankreascystor, vilka kan vara benigna (ex. seröst
cystadenom), premaligna eller maligna (ex.
mucinöst cystadenocarcinom). Differentialdiagnostiken blir av avgörande betydelse
för patienten, inte minst då pankreaskirurgi
fortfarande har en betydande morbiditet
och även mortalitet. EUS har, tillsammans
med DT och MR/MRCP, en viktig roll i
denna differentialdiagnostik (10). EUS är
den modalitet som bäst bedömer cystans
morfologi och kan därigenom upptäcka
malignitetstecken i cystan såsom septeringar, solida partier, papillära formationer mm (Bild 5a, b). Med EUS kan man
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dessutom erhålla cytologi från cystan samt
ta cystvätska för analys av tumörmarkörer
(CEA, CA 19-9), vilket har stor betydelse
diagnostiken (2, 10).
Dränering av pseudocystor och abscesser

Pankreaspseudocystor, pankreasabscesser
och infekterade pankreasnekroser är komplikationer till akut pankreatit. Södersjukhusets stora akutverksamhet med 100 000
besök årligen gör att det finns en mångårig
erfarenhet av behandling av dessa tillstånd.
Pseudocystorna skall, som nämnt ovan
endast behandlas då dessa ger symtom i
form av retentionsproblematik, infektion,
eller smärta. Behandlingen innebär dränering av cystan och anastomosering till
ventrikel eller duodenum, vilket tidigare
gjordes kirurgiskt. Idag är endoskopiskt
dränering legio, varvid ett stent placeras in
i cystan antingen transpapillärt eller genom
ventrikel- eller duodenalväggen. I de fall då
ruptur av pankreasgången föreligger bör
man dessutom försöka stenta denna. EUS

har medfört att vi numer kan behandla
majoriteten av pseudocystorna och abscesserna endoskopiskt, inte bara de som tydligt
buktar in i gastrointestinalkanalen. Risken
för blödning i samband med ingreppet är
dessutom mindre då man med hjälp utav
EUS-dopplern kan undvika större kärl i
ventrikelväggens vid dräneringen (2). Vi
utför dessa interventioner undantagslöst
i intubationsnarkos på grund av att det
annars är risk för aspiration då cystinnehållet töms.
Tekniken för abscessdränering är densamma som för pseudocystor (Bild 6a-c)
och utförs numer i sin helhet med ultraljudsendoskopet. Gränsen mot infekterade pankreasnekroser är flytande d.v.s. abscesserna
innehåller varierande mängd nekroser, vilket
försvårar dräneringen jämfört med pseudocystor. Avgränsningen mot omgivande
vävnad är ofta också mindre distinkt och gas
i abscessen försämrar ultraljudsbilden. Att
åstadkomma adekvat dränering av abscessen med ett eller flera s.k. pigtail stent, vars
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av kanalens diameter är en mångårig erfarenhet som knappast behöver bevisas, men
det finns ingen jämförande studie mellan
pigtailstent och metallstent. Metallstentets inneboende expansionskraft minskar
behovet av dilatation av dränagekanalen och
användandet av diatermi i samband med
ingreppet, vilket man vet minskar blödningsrisken (2). Vi har utnyttjat metallstent
för dränering av pseudocystor och abscesser
sedan på ett 60-tal patienter och bedömer
tekniken som säker. Ett väntat, och bekräftat, problem med de täckta metallstenten
är stentmigration, vilket vi sett hos ett fåtal
patienter. Stentet har dock matats ut in i
gastrointestinalkanalen i ett sent skede då
abscessen successivt fallit samman och några
stentrelaterade komplikationer såsom ileus,
har inte registrerats.
I de fall den initiala dräneringen ändå
är otillräcklig och mekanisk evakuering
av abscesshålan krävs, byter vi efter någon
dag det initiala stentet till ett 20 mm stent.
Därefter följer upprepade interventioner
då vi med ett vanligt gastroskop successivt
rengör abscesshålan från var och nekroser.
Ofta krävs upprepade, relativt långvariga,
interventioner, men vi vet att man på detta
sätt vanligtvis kan undvika öppna nekrosek-

tomier, vilket tidigare var det enda alternativet på dessa patienter (11).
Sammanfattning

Endoskopiskt ultraljud är en etablerad
teknik för att undersöka gastrointestinalkanalen, vägglager och omgivande organ.
Tekniken är utmärkt för att detektera och
klassificera tumörer, påvisa koledockussten
och behandla av cystor och abscesser i pankreas.

Anders Sondén
Med dr, överläkare
Sektionen för övre abdominell kirurgi,
Vo Kirurgi, Södersjukhuset
Stockholm
anders.sonden@sodersjukhuset.se
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ERCP – beprövad metod med
nya moderna tillämpningar
Endoskopisk Retrograd Kolangio Pankreatikografi (ERCP) har alltid varit en
”modern” metod. Den var revolutionerande när den kom för 50 år sedan och
den medför idag ständigt nya möjligheter.
Begreppet ERCP står idag för mycket mer
än ett kolangiopankreatikogram. Det är
ett samlingsnamn för en metod där olika
instrument förs in i gallvägar/pankreasgång via ett duodenoskop.
Historik

Den först beskrivna perorala kanyleringen
av papilla Vateri utfördes 1965 av radiologerna Rabinov och Simon (Radiological
Dep of Howard University). De lyckades
då i genomlysning kanylera papilla Vateri
med en peroral dubbellumentub [1]. Tre
år senare genomförde kirurgen McCune
(Georg Washington University, Washington, DC) det först beskrivna endoskopiska
pankreatikogramet med ett Eder-fiberskop
(front- och sidooptik med katetern fäst på
utsidan av endoskopet). Hans success-rate
med denna metod var 25% [2]. I Japan
utvecklades parallellt två typer av duodenoskop; Machida som kunde flektera i två
dimensioner och Olympus JFB-instrument
som kunde flektera åt fyra håll. I april 1969
presenterade Itaru Oi (Tokyo Women’s
Medical College) sina första pankreatikogram. Uppståndelsen var stor när han
och Kunio Takagi (Tokyo Cancer Center)
genomförde de första kolangiogramen vilka
de 1970 presenterade på Second World
Congress of Digestive Endoscopy (RomKöpenhamn) [3]. Vid World Congress of
Gastroenterology and Endoscopy i Mexico
City 1974 beslöt man att endoskopiskt
utförda kolangio- och pankreatikogram
skulle benämnas ERCP. Samma år togs ett
nytt viktigt steg i utvecklingen mot terapeutisk endoskopi då Kawai och Demlign/
Classen på var sitt håll utförde sfinkterotomi
och extraktion av koledokussten [4, 5]. Den
svenske pionjären Lennart Wehlin, radiolog på MAS, var tidigt med på banan och
i mitten av 70-talet utförde han de första
ERCP:erna och papillotomierna i Sverige.
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Till hans minne hålls nu årligen ”Lennart
Wehlin”-föreläsningen vid SGF:s gastrodagar, dit framstående internationella endoskopister inbjuds.
ERCP idag

ERCP var från början en rent diagnostisk
metod men blev under 1970-talet terapeutisk i ökande grad. När CT-tekniken gjorde
sitt intåg på 1980-talet lades en dimension
till diagnostiken och man kunde minska
användningen av diagnostisk ERCP. Utvecklingen av videoendoskop under samma tidsperiod ledde till att endoskopiassistenterna
aktivt kunde assistera vid terapeutiska endoskopier vilket möjliggjorde utvecklingen av
dagens avancerade interventioner. I dag är
i princip all ERCP terapeutiskt syftande.
Stenextraktion och stentning av strikturer är
de vanligaste interventionerna. Diagnostik
av oklara förändringar i gallvägarna bedrivs
med MRCP. På barn som insjuknar med
ikterus är MRCP förstahandsundersökning
för diagnostik. Parenkymförändringar i
pankreas diagnostiseras idag med CT, MR
eller endoskopiskt ultraljud vilket också ger
möjlighet till vävnadsprovtagning. Oftast
sker diagnostiken med en kombination av
dessa undersökningar. ERCP utnyttjas i
sammanhanget för avlastning av eventuell
gallvägsobstruktion. Sedan några år tillbaka
har ERCP åter igen fått en diagnostisk roll
vid utredning av oklara strikturer, främst
i gallvägarna, där de kan visualiseras med
kolangioskopi via duodenoskopet.
Övergången från öppen kirurgi med
koledockusexploration till ERCP med
papillotomi och stenextraktion innebar
ett paradigmskifte där stor öppen kirurgi
överfördes till en minimalinvasiv åtgärd
medförande mindre morbiditet och kortare
vårdtider. ERCP utförs idag i många fall till
och med i dagkirurgi.
ERCP i siffror

Enligt Gallriks (svenskt kvalitetsregister)
årsrapport 2010 görs ca 7000 ERCP-undersökningar i Sverige varje år. De tre vanligaste indikationerna för ERCP är kända

koledokuskonkrement (35%), oklar ikterus
(20%) samt utredning/terapi vid malignitet
(9%). Allt fler ERCP:er görs på indikationen koledokussten. Denna ökande trend
antas bero på noggrannare utredningar
samt att rutinmässig laparoskopisk gallkirurgi har gett ERCP-metoden ökad betydelse vid fynd av koleodockuskonkrement.
Pre-operativt kända koledockusstenar
behandlas med antingen ERCP och papillotomi före eller under den laparoskopiska
galloperationen. Vid peroperativt accidentellt upptäckta stenar görs med fördel
ERCP i samma seans, alternativt postoperativt. I Sverige i dag görs peroperativ ERCP
oftare än laparoskopisk stenextraktion ur
koledockus.
Kvaliteten på svenska ERCP:er bedöms,
enligt Gallriks, som god, då vi de senaste
åren hållit en kanyleringsfrekvens på ca 92%
(riksgenomsnitt).
Komplikationer

ERCP är fortfarande ett av de farligaste
endoskopiska ingreppen. Komplikationsfrekvensen ligger relativt konstant på 10%.
I princip får alla patienter en amylasökning i
serum efter att ha genomgått ERCP, oavsett
intervention, men för diagnosen pankreatit
krävs också en klinisk bild med buksmärtor och illamående. Diagnosen bekräftas
med CT-BÖS. Enligt Gallriks drabbas
cirka 3% av de patienter som genomgår
undersökningen av en klinisk signifikant
post-ERCP-pankreatit, 1,5% av kolangit,
1% av blödning och 0,5% av perforation. I
en metaanalys av 21 prospektiva studier från
1977–2006 inkluderande 16 000 patienter
avseende komplikationer till ERCP fann
man post-ERCP-pankreatit i 4,5%. Av
dessa var 45% av mild karaktär, 45% medelsvår och 10% svår pankreatit. Inom gruppen post-ERCP-pankreatit var mortaliteten
0,8% [6].
Under 2007–2008 (svenska siffror)
var 30-dagars mortalitet efter ERCP med
extraktion av koledockuskonkrement 1,5%.
Efter ERCP vid malign sjukdom var mortaliteten så hög som 15%. De flesta av dessa
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patienter var i palliativt skede och dog till
följd av grundsjukdomen, inte av ERCPundersökningen. Dessa siffror baseras på
data från befolkningsregistret och påverkas
av ASA-score vid undersökningen, grundsjukdom samt co-morbiditet.
De flesta ERCP-ingrepp syftar till terapi
eller diagnostik i gallvägarna [7]. PankreasERCP är relativt ovanligt och medför något
större risker. Indikation för ERCP i pankreasgången är i regel kronisk pankreatit där
man på MRCP diagnostiserat strikturer eller
sten i gången .
Terapeutisk ERCP

Papillotomi
Papillotomi eller sfinkterotomi innebär att
papillen klyvs för att underlätta avflöde från
gallgångar/pankreasgången. Papillotomi
utförs för att möjliggöra stenextraktion men
också för att säkra accessen till gångarna om
kanyleringen varit svår. Säker papillotomi
utförs över ledare. För att minska risken för
postpapillotomistriktur skall hela sfinktern
klyvas så att åtgärden blir komplett (bild
1). Till komplikationer som är direkt relaterade till papillotomin hör perforation
och blödning. Länge diskuterades negativa
långtidseffekter av papillotomi varför man
tvekade att papillotomera yngre patienter.
Man fruktade kolangit och ökad frekvens av
kolangiocarcinom. Inget av detta har dock
kunnat visas. Papillotomi tycks inte medför
några negativa effekter på sikt [8, 9]. Det
rapporteras ca 1% papillstenos, något som
antas bero på att den initiala papillotomin
inte var komplett [10].

Bild 1. Papillotomi med papillotom.

Stenextraktion
Stenextraktion är den vanligaste intervention som utförs i samband med ERCP
i Sverige [7]. Stenar kan extraheras med
extraktionsballong (bild 2A) eller med
Dormiakorg (bild 2B). Oftast rör det sig
om ett fåtal konkrement (1–5 st. i 80% av
patienterna) [7], vilka låter sig extraheras
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Bild 2. Stenextraktion med A) extraktionsballong B) dormia korg.

Bild 3. A) Plaststent B) Metallstent.

vid en ERCP-seans. Stenar som är större än
1,5 cm är svåra att extrahera endoskopiskt
via papillen. Man kan med stenkrossarkorg fragmentera stenarna och sedan sota
ut konkrementrester. På vissa centra finns
möjlighet till litotripsi med laser eller elektrohydraulik, men tekniken är svår och
förutsätter visualisering av stenarna med
kolangioskopi.
Inläggande av stent
Ordet Stent har ett något oklart ursprung.
Det har dels tillskrivits det gamla engelska verbet ”stenting” som betyder att
stärka kläder. Ordet har också härletts till
Mr Stent, en brittisk tandläkare som var
verksam under 1800-talets andra hälft.
Han skapade ett material med vilket man
gjorde tandavtryck som också används för
att brygga över defekter i käken.
I dag används stentar i GI-kanalen för
att skapa passage genom strikturer. Vid
ERCP används både plaststentar (bild 3A)
och metallstentar (bild 3B) vilka kan vara
antingen täckta eller otäckta. Plaststentar
är tunnare och kan lätt avlägsnas. I pankreasgången används i regel plaststentar i

storleken 3 eller 5 French (Fr), i gallgången
används 7 eller 10 Fr och ibland 11,5 Fr. De
används för att temporärt avlasta malignsuspekta strikturer där vidare diagnostik skall
bedrivas eller för att behandla benigna strikturer där stentarna byts ut successivt och till
slut kan avlägsnas. Plaststent används också
för att säkra gallavflöde efter stenextraktion
om man bedömer att patienten inte är helt
stenfri när undersökningen avslutas.
Metallstentar är tillverkade i Nitinol, en
legering baserad på lättmetallen Titan. De
placeras huvudsakligen för att överbrygga
maligna strikturer i koledockus eller längre
upp i gallvägarna och anses då som en definitiv behandling. De ger, med sin stora diameter på 8–10 mm, ett bättre gallflöde än de
konventionella plaststentarna [11] och har
längre tids patency (tid som stenten håller
sig öppen) [11]. Huruvida täckt eller otäckt
metallstent skall användas på maligna strikturer kan debatteras. De täckta glider lättare, men obstrueras inte av tumörinväxt. De
otäckta migrerar ej, men blir lättare obstruerade av tumörinväxt [12]. Vid symtom på
stopp i stentet kan man antingen försöka
rensa det eller lägga ytterligare en metall-
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stent inne i den gamla. Det är viktigt att ha
kolangit i åtanke hos patienter som söker
med hög feber och har en gallvägsstent.
Flera parallella plaststentar har använts
som behandling av benigna oftast postoperativa gallvägsstrikturer. En föregångare med
denna behandling var Guido Costamagna.
Han bytte stentar var tredje månad och
lade varje gång in ytterligare en stent tills
han fyllt ut gången till full vidd. Behandlingen varade minst ett år [13] (bild 4). På
senare år har man börjat använda heltäckta
metallstentar istället. Man använder här den
kontinuerliga dilatationskraften hos stenten
för att tänja isär strikturen.

Bild 4. Postoperativ koledockus-striktur som dilateras med ballong
varefter tre parallella plaststentar placeras.

Peroral kolangioskopi

Direkt kolangioskopi via ductus cysticus
eller via en koledokotomi används vid både
öppen och laparoskopisk gallkirurgi för att
bekräfta förekomst av koledockussten och
för att avlägsna stenarna och bekräfta stenfrihet. Att endoskopera gallvägarna vid ERCP,
via duodenoskopet, är svårare då vägen är
lång, men undersökningen tillför mycket
information. Vid diagnostik av oklara strikturer ger direkt visualisering mycket information och möjlighet till riktad provtagning
[14, 15]. Tekniken innebär också terapeutiska
möjligheter, främst för att guida litotripsi
riktat mot stora konkrement.
Idag används främst två tekniker för
peroral kolangioskopi: Klassisk mother-andbaby skopi samt SpyGlass® skopi. Mother
and baby kolangioskopi innebär att ett 3
mm kolangioskop (baby-skopet) förs ner
via arbetskanalen på ett ordinarie duodenoskop. Denna metod kräver två skopister.
SpyGlass® består av en engångs 10 F trekanalig plasthylsa (kallas för the spy-scope)
vilken förs ner i duodenoskopets arbetskanal i vilken man sedan för in en flergångs
optisk fiber för visualisering i en kanal och
arbetsinstrument i den andra. Denna metod
kan utföras av en skopist, men i de flesta
fall arbetar man även här med två skopister.
En fördel med SpyGlass® är att man kan
använda fibern i en vanlig ERCP-kateter
och på så sätt titta upp i mycket smala gallvägar och förbi trånga strikturer. Nackdelen
är dock en sämre bildkvalité jämfört med
klassiskt baby-skop.
Internationellt har man rapporterat om
direkt kolangioskopi med hjälp av standard
eller 5-mm gastroskop [16]. Denna teknik
är mycket svår och fortfarande experimentell. Vidare sker en utveckling till videobabyskop. Fördelarna är att man får en hög
bildkvalitet (bild 5) och även kan applicera
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Bild 5. Gallvägshilus, kolangioskopi med A) Spyglass (Boston Scientific)
B) fiber-babyskop (Olympus) C) video-babyskop (prototyp från Olympus).

moderna tekniker som NBI (Narrow Band
Imaging).
ERCP med rendez-vous-teknik

Rendez-vous-teknik innebär att man på
något sätt placerat en ledare inifrån gallvägarna och ut genom papillen vilken man
kan fånga upp eller möta med ett duodenoskop från duodenalsidan. Ledaren kan placeras antingen perkutant med PTC-teknik
eller peroperativt via ductus cysticus. PTCledd rendez-vous används vid svårigheter
att kanylera papillen, främst vid distala
strikturer i koledockus eller i papillen. Den
kan också användas som hjälpmedel vid
försök till ERCP på patienter opererade
med Roux-slynga till ventrikeln, t.ex. efter
gastric by-pass.
Rendez-vous-tekniken används också
för att underlätta ERCP i samband med
peroperativt accidentellt upptäckta koledokuskonkrement vid kolecystektomi. En
ledare läggs ner via ductus cysticus och ut
genom papillen. Kanyleringen sker sedan
över ledaren antingen peroperativt i samma
seans eller följande dygn [17]. Rendez-vousERCP anses minska risken för post-ERCPpankreatit, då kanyleringen löper smidigt
och snabbt och tekniken kan idag rekommenderas.
Nya diagnostiska metoder vid ERCP

Endoskopiskt ultraljud med mini-probe har
funnits en längre tid men används inte
rutinmässigt. Tekniken kan med fördel appliceras inne i gallvägar och pankreasgång.

Mini-proberna används via duodenoskopets
arbetskanal och ger ytterligare information
om förändringar/strikturer i gångarna.
Konfokal mikroskopi är en ny teknik där en
probe som läggs på en vävnad ger en direkt
in-vivo mikroskopibild. Blått laserljus reflekteras från en minimal yta och de reflekterade strålarna samlas upp via ett ”nyckelhål”
för att sedan skapa en bild. Det finns en
sådan probe för användning i gallvägarna
via kolangioskop. Man har visat att mönster
hos kärl och bakgrund skiljer mellan benign
och malign vävnad. Metoden är fortfarande
experimentell men har visat hög sensitivitet
vid diagnostik av maligna gallgångsstrikturer
[18].
Nya terapeutiska möjligheter vid ERCP

Fotodynamisk terapi
Vid inoperabelt kolangiocarcinom framförallt de som är belägna högt i gallvägarna,
av typ Klatskin tumör, har fotodynamisk
terapi visats ge god palliation [19, 20]. Photofrin injiceras intravenöst, 1–2 dygn senare
belyses förändringarna i gallvägarna med
monokromatiskt ljus med 630 nm våglängd
vilket skapar en ”fotoaktivering” av de celler
som tagit upp photofrinet. Processen leder
till tumörcellsdöd och därmed tumörreduktion. Efter behandlingen brukar stentning
av gallgångarna rekommenderas.
Konklusion

ERCP är en väl etablerad endoskopisk
metod som utförs dagligen vid hälften av

15

a Novartis company

Den gamla nobelprisbelönade*
substansen azatioprin nu här
med förnyad styrka!

Två unika högre
styrkor 75 mg och 100 mg
Färre tabletter per dag – ordinera
Immunoprin och förenkla
medicineringen för dina patienter

Fler godkända indikationer, 9 st
• profylax mot transplantatavstötning
• svår aktiv reumatoid artrit

*1988 belönades Gertrude B Elion och George H. Hitchings med Nobelpriset
i medicin för de 6 läkemedel som de upptäckt. Azatioprin, det första immunhämmande läkemedlet vid transplantation, var ett av dem.

• svår eller måttligt svår inflammatorisk
tarmsjukdom
• systemisk lupus erytematosus
• dermatomyosit och polymyosit
• autoimmun kronisk aktiv hepatit
• polyarteritis nodosa
• autoimmun hemolytisk anemi

Förkortad förskrivningsinformation, för mer information se produktresumén på www.fass.se.
Immunoprin (azatioprin) immunsuppressivt medel ATC kod L04AX01 (Rx, F). Indikationer: svår aktiv reumatoid artrit som inte kan kontrolleras med mindre toxiska substanser (sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel, DMARD) svår eller måttligt svår inflammatorisk tarmsjukdom (Crohns sjukdom eller Ulcerös colit), systemisk lupus erytematosus, dermatomyosit och
polymyosit, autoimmun kronisk aktiv hepatit, polyarteritis nodosa, autoimmun hemolytisk anemi, kronisk refraktär idiopatisk trombocytopen purpura, Immunoprin är indicerat i kombination
med andra immunosuppressiva ämnen som profylax mot transplantatavstötning. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen azatioprin, 6-merkaptopurin (metabolit av
azatioprin) eller mot något av hjälpämnena. Svåra infektioner, svårt nedsatt lever- eller benmärgsfunktion, pankreatit, alla levande vacciner, särskilt BCG, smittkoppor, gula febern. Varningar
och försiktighet: Det finns möjliga risker med behandling av Immunoprin filmdragerade tabletter. De ska därför inte förskrivas om inte patienten kan kontrolleras på lämpligt sätt för toxiska
effekter under behandlingstiden. Under de första åtta behandlingsveckorna ska en komplett blodstatus, inklusive blodplättar, tas minst en gång i veckan. Graviditet och amning: Immunoprin får
inte användas vid graviditet utan noggrann utvärdering av risker och nytta. Amning och samtidig behandling med azatioprin är kontraindicerad. För aktuella priser se www.tlv.se eller
www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2010 12 03.

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, DK-2300 Köpenhamn S, Danmark.

www.sandoz.com

SE-2-2012-2-77

• kronisk refraktär idiopatisk trombocytopen purpura

modern ercp

alla svenska sjukhus. Metoden har utvecklats från att ha varit enbart diagnostisk till
att idag främst vara terapeutisk. ERCP kom
som en av de första minimalinvasiva metoderna där endoskopin tog över tidigare stor
öppen kirurgi. Metoden utvecklas fortfarande med nya avancerade diagnostiska och
terapeutiska applikationer i fokus.
Maria Bergström
Kirurgkliniken,
Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
Per-Ola Park (medförfattare)
Kirurgkliniken,
Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
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TEM and Colorectal Adenomas

On the agenda: Screening of Colorectal Neoplasias. Diagnostic Methods, and current trends in Histopathology.
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Guest Faculty: Wendy Atkin, UK; Brian Saunders, UK; Iris Nagtegaal, Netherlands; Emanuele Lezoche, Italy
Time: March 22–23, 2012 Lunch-to-Lunch
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or secretary Lisbeth Larsson, lisbeth.i.larsson@vgregion.se
Department of Surgery and Department of Gastroenterology, Sahlgrenska University Hospital,
Gothenburg, Sweden
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utbildning i tarmultraljud

Utbildning i tarmultraljud för
gastroenterologer
Det har skett en stor utveckling i de diagnostiska möjligheter som står till buds för att undersöka tunntarmen.
Transabdominellt ultraljud är en av de tekniker som kan användas. Den används ännu sparsamt i Sverige, men
det finns ett växande intresse för att använda sig av tarmultraljud. Därför anordnades en kurs i Göteborg där
man under två dagar fick lära sig baskunskaperna i icke-invasivt transabdominellt tarmultraljud.

D

et var sammanlagt 22 deltagare,
som kom från hela Sverige, som
fick plats på kursen. Den hölls på
Gastroenterologisk Endoskopisk Avdelning
(GEA) på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
i Göteborg.
Initiativet till utbildningen hade tagits
av Abbott, dr Riadh Sadik och dr Gabriele
Wurm Johansson.
Intresset för ultraljud har vaknat

Riadh blev specialist i gastroenterologi år
2000 och disputerade med sin avhandling
Gastrointestinal transit in health and disease
år 2003. Förra året blev Riadh docent vid
Sahlgrenska Akademien.
– Det är första gången som vi anordnar
en kurs i detta ämne som sträcker sig över
två dagar.
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– Tidigare har jag haft föredrag på kvällar
etc, berättar han.
Tekniken är på frammarsch i Sverige –
intresset har vaknat.
– Man har nog tidigare trott att det är för
svårt att lära sig, tror Riadh.
Han fortsätter att förklara att hans eget
intresse bottnar i att han tycker det är fascinerande att kunna titta in i kroppen. Han arbetar även mycket med endoskopiskt ultraljud.
– Det handlar då om diagnostik, med
provtagning av tumörer m.m. samt vissa
behandlingar. Jag har arbetat med det under
nio år, säger Riadh.
Nationella och internationella föreläsare

Grundtanken med kursen i Göteborg är att
deltagarna ska lära sig det basala om ultraljudsundersökning av tunntarmen. När

Gastrokuriren kommer på besök är det den
andra kursdagen som pågår.
Den första kursdagen ägnades åt teoretisk bakgrund och ”knappologi” – dvs. hur
apparaterna fungerar.
– Sedan fick deltagarna prova på genom
att undersöka varandra, för att se hur en
frisk tarm ser ut, fortsätter Riadh.
Nästa steg är att undersöka patienter med
IBD, så de kan se hur det ser ut när det finns
en patologi. De praktiska momenten varvas
med föreläsningar.
Förutom Riadh, var även tre andra lärare
med på kursen:
Specialistläkare Gabriele Wurm Johansson från SUS i Malmö, Professor Odd
Helge Gilja, Haukelands universitetssjukhus i Norge samt Nadia Palotta, MD PhD
från Universitetet Saplenza i Rom.
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Får se både frisk och sjuk tarm

Fantastisk utveckling

Riadh förklarar att dessa har stor erfarenhet
och kompetens för användandet av tekniken.
– Jag känner dem sedan länge, och vi har
haft samarbete om motorik. Nadia arbetar
endast med ultraljud på sitt sjukhus i Italien. Henne har jag träffat på kongresser,
vid postrar och så vidare, och eftersom jag
kände till hennes stora kompetens ville jag
ha med henne som lärare, säger han.
Föreläsarna har berättat om apparaterna
och hur de fungerar, samt demonstrerat med
bilder hur en normal tunntarm ser ut och
slutligen hur en tunntarm ser ut vid IBD.
– Tekniken är främst för diagnostiskt
bruk, men det finns också terapeutiska til�lämpningar, säger Riadh.
Frank Gawlik är ST-läkare i gastroenterologi vid Alingsås lasarett och en av dem
som deltog i Göteborg.
– Riadh arbetar ju i Alingsås vissa dagar,
och han är mycket duktig på ultraljud. Han
har ofta visat och demonstrerat för oss andra
läkare på kliniken, och därför ville jag gå
den här kursen, berättar han.

Frank framhåller att endoskopi är ett mycket
besvärligare alternativ för patienten – och
även för läkaren.
– En koloskopi kan ibland ju ta upp till
en timme att utföra – det här är klart på en
kvart, påpekar han.
Dessutom krävs det inga förberedelser
alls, och tekniken är helt komplikationsfri.
Det man ägnade sig åt dessa dagar var
frågeställningen IBD.
– Under den här kursen har vi sett en förtjockad tarmvägg och hur tarmväggens lager
blivit utsuddade. Dessutom har vi kunnat
se förträngningar – som vid Crohns sjukdom. Det är en ganska fantastisk utveckling
som har skett de senaste åren, sammanfattar
Frank.
Han tillägger att han anser att föreläsarna
varit mycket bra.
Fullsatt direkt

Intresset för utbildningen – som är IPULScertifierad – har varit mycket stort, berättar
Jenny Ahlquist på företaget Abbott, som var

Per Lundblad
Fotnot
SGFs Gastroskola har två kurser i Basalt
ultraljud för gastroenterologer. Den som
gavs i Malmö och skildras på annan plats
i tidningen var den första. Nästa ges i
Stockhom. SGFs Gastroskola har även en
fortsättningskurs i ultraljud för Gastroenterologer, som kommer att ges i Göteborg. Kursen som texten ovan refererar till
är inte kopplad till dessa.
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1 suppositorium innehåller: 1 mg fluokortolon-21-pivalat och 40 mg
lidokainhydroklorid (vattenfri). Indikation och grupp; symtomatisk lindring
av smärta och inflammation i samband med hemorrojder, proktit, anala
eksem (gäller rektalkräm).Antihemorrojdalia. ATC-kod C05AA08. Dosering,
administreringsasätt och behandlingstid: Rektalkräm och suppositorier doseras två gånger om dagen. Under de första behandlingsdagarna
kan krämen appliceras tre gånger om dagen. Rektalkrämen och suppositorier
bör appliceras/införas efter tarmtömning. Analområdet skall rengöras noga före
behandling. Om krämen skall appliceras intrarektalt, måste den medföljande
applikatorn skruvas på tuben och spetsen införas i anus. Suppositoriet skall
placeras djupt in i anus Den totala behandlingstiden bör inte överstiga 2 veckor.
Om hemorrojder åtföljs av inflammation och eksematösa hudsymtom, kan kombinerad
användning av Doloproct rektalkräm och Doloproct suppositorier rekommenderas.
Kontraindikationer: topikala infektioner i det påverkade området samt om symtom
på följande tillstånd finns i det påverkade området: specifika hudskador (syfilis, tuberkulos),
vattkoppor, vaccinationsreaktioner, herpes genitalis. Doloproct skall inte användas vid
känd överkänslighet mot något av innehållsämnena (t.ex. cetostearylalkohol). Varningar
och försiktighetmått: rektalkrämen innehåller paraffin och mjukt paraffin, som kan minska
styrkan hos kondomer och därmed reducera kondomernas säkerhet. Om suppositorierna
mjuknat i värme, bör de i oöppnad aluminiumfolie, läggas i kallt vatten före användning.
Doloproct bör inte komma i kontakt med ögonen. Händerna bör tvättas noggrant efter
användning. Behandling av barn och ungdomar rekommenderas inte, eftersom inga
kliniska studier har utförts på dessa grupper. Interaktioner med andra läkemedel och
övriga interaktioner: Lidokain bör ges med försiktighet till patienter som behandlas
med antiarytmika. Graviditet (kategori B:3) och amning (grupp IVa): Generellt sett
bör topikala beredningar som innehåller glukokortikosteroider inte användas under
graviditetens första trimester. Fördelarna måste noggrant vägas mot riskerna
före användning av Doloproct rektalkräm och/eller suppositorier hos gravida och
ammande kvinnor. Framför allt måste användning under längre tid undvikas.
Hållbarhet: rektalkräm 3 år. Öppnad tub: 4 veckor, suppositorier 4 år. Förpackningsinformation: Rektalkräm 1 mg/g + 20 mg/g (vit, ogenomskinlig) 15 gram
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Mer information finns på FASS.se. Ca-pris: Kräm 15 g 78:00, kräm 30 g 116:00,
suppositorier 10 st 78:00.

huvudsponsor för kursen i Göteborg. De 22
kursplatserna var fullbokade redan innan
inbjudningarna gick ut.
– Så idag har vi personer som står i kö.
Det var cirka ett dussin som inte fick plats.
Jenny tycker att det känns jättebra att
man valde att satsa på en utbildning i just
den här tekniken.
– Den ligger verkligen rätt i tiden! Därför
är det mycket sannolikt att vi återkommer
efter att ha granskat utvärderingarna från
den här kursen i Göteborg, avslutar hon.
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abdominellt ultraljud

Basal kurs i Abdominellt Ultraljud för
Gastroenterologer
Den första nationella utbildningen i
basal abdominellt ultraljud på uppdrag
av Svensk Gastroenterologisk Förening
(SGF) genomfördes i Malmö 21–23 september 2011.

S

yftet med kursen var att erbjuda
deltagarna en introduktion till basal
abdominellt ultraljud inom gastroenterologin.
Kursen innehöll teori kring ultraljudfysik, instrumentinställningar samt organrelaterade föreläsningar för lever, pankreas,
njure och urinblåsa, mjälte, kärl i retroperitoneum samt tarmultraljud. I praktiska
övningar förmedlades i små grupper på
3 och 4 deltagare under handledning av
erfarna ultraljud specialister inarbetning i
ultraljudsapparaten, undersökningsteknik,
ultraljudtopografi samt grundläggande kunskap om patologiska fynd.
Enligt kursutvärdering var deltagarna väldigt nöjda och särskilt uppskattades kursens
pedagogiska upplägg samt tid för praktisk
träning och diskussion.
Kursen var den första i en rad nya satsningar

som SGF har planerat för att öka kompetensen och bemöta det ökande kravet och
utbildningsbehovet inom gastroenterologi.
Kursen kommer att ges årligen och det pla-

Kursdeltagarna med lärarna Gabriele Wurm Johansson (kursledare),
Hanns-Ulrich Marschall och Zoran Mijovic.

neras även en komplettering med uppföljande kurs i avancerad abdominellt ultraljud.
Alla kommande kurser kommer att annonseras både på SGF:s och IPULS hemsida.
Gabriele Wurm Johansson & Ervin Toth,
Endoskopienheten i Malmö, Gastrokliniken,
Skånes universitetssjukhus

SGF arrangerar i år två basala kurser samt
en fortsättningskurs i abdominellt ultraljud, se annonsen för SGF:s gastroskola
sidan 22. Kursen i tarmultraljud (sidan 18)
är en fristående kurs utanför SGF:s regi.

Simulator-baserad kurs i gastro-koloskopi
27–28 mars 2012
Skånes Universitetssjukhus Lund
Kursen, som är simulator-baserad (fiktiva patienter), är öppen för kirurger, barnkirurger, barnmedicinare, medicinare,
gastroenterologer och röntgenologer som är i början av sin endoskopiska utbildning.
Platsen för kursen är Practicum, Barngatan 2B, Skånes Universitetssjukhus Lund
Kursavgiften är 6000 SEK exkl. moms och innefattar även pauskaffe, luncher och kursmiddag
Kursledningen utgörs av Martin Lindsten (martin.lindsten@skane.se) och Claes-Henrik Florén (claes-henrik.floren@med.lu.se).
Fakulteten utgörs av Martin Lindsten, Claes-Henrik Florén, Kristine Hagelsteen, Gustav Lindqvist och Marie Mellblom.
För ytterligare information samt anmälan (med namn, e-postadress, arbetsplats och fakturaadress) kontakta Agneta Jacobsson,
e-mail agneta.jacobsson@skane.se eller tel: 046-171494.
Anmälan senast 2012-03-05
Practicum är ackrediterat som Level I Education Institute vid American College of Surgeons.
IPULS har granskat och godkänt denna utbildning. Fullständig utbildningsbeskrivning finns på www.ipuls.se (IPULS-nr: 20110332)
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SGF:s Gastroskola 2012
Kurserna i SGF:s Gastroskola motsvarar SK-kurser inom ämnet men är
skräddarsydda för dig som skall bli specialist i gastroenterologi eller kirurgi.
Nivån är något högre än vid de vanliga SK-kurserna och tonvikt har lagts
på interaktiv undervisning. Kurserna är IPULS-certifierade och kan därför
tillgodoräknas som merit i ST-utbildningen. De är anpassade efter den nya
målbeskrivningen och checklistan för ST-utbildningen i gastroenterologi.
Se även: www.ipuls.se och www.gastroforeningen.se

Kurser VT 2012
Avancerad abdominellt ultraljud för gastroenterologer
Tid: 29–30 mars 2012 (2 dagar). Plats: Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Antal deltagare: 15 st.
Kursansvarig: Hanns-Ulrich Marschall.
Syfte: Utbildningen är i första hand riktad till gastroenterologer som använder eller är intresserade av att
i framtiden använda transabdominellt ultraljud. Basal kunskap i abdominellt ultraljud samt tillgång till
ultraljudsapparat på hemsjukhuset behövs för att kunna omsätta det man lärt sig.
Sista anmälningsdatum: 2012-03-26 till Hanns-Ulrich.Marschall@gu.se
Kursavgift: 2 500 SEK inkl moms.

Basal utbildning i abdominellt ultraljud för gastroenterologer
Tid: 25–27 april 2012 (3 dagar). Plats: Skånes universitetssjukhus, Malmö.
Antal deltagare: 15 st.
Kursansvarig: Gabriele Wurm Johansson.
Målgrupp: Kursen riktar sig till gastroenterologer som önskar basal kunskap och en första färdighet i
abdominellt ultraljud inför perkutan leverbiopsi, buktappning och diagnostik av gallsten.
Sista anmälningsdatum: 2012-03-01 till Gabriele.WurmJohansson@skane.se
Kursavgift: 4 000 SEK ink moms.

Basal utbildning i abdominellt ultraljud för gastroenterologer
Tid: 30 maj–1 juni 2012 (3 dagar). Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm.
Antal deltagare: 15 st.
Kursansvarig: Stephan Haas.
Syfte: Kursen riktar sig till blivande gastroenterologer och kirurger som önskar basala kunskapar och färdigheter
i abdominellt ultraljud. Den teoretiska delen avhandlar grundläggande kunskaper om ultraljudsfysik och
organrelaterade föreläsningar (lever med gallblåsa, mjälte, njurar, tarm, pankreas mm) med möjlighet för frågor
och diskussion. Mer än hälften av kursen består av praktiska övningar som kommer att ske i små grupper
(5 deltagare med en handledare vid varje ultraljudsapparat).
Sista anmälningsdatum: 2012-04-01 till Stephan.Haas@karolinska.se
Kursavgift: 4 000 SEK inkl moms.
Guldsponsor

Guldsponsor

Guldsponsor

Silversponsor

SGF:s Gastroskola stöds genom bidrag från Abbott, MSD, Vifor Pharma Nordiska AB samt Olympus.

Kurser HT 2012
Klinisk pankreatologi
Tid: 12–14 september 2012 (3 dagar). Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm.
Antal deltagare: 25 st.
Kursansvariga: Mattias Löhr, Stephan Haas.
Syfte: Kursen vänder sig till blivande gastroenterologer som vill fördjupa sina kunskaper inom klinisk pankreatologi
(akut och kronisk pankreatit, pankreastumörer samt pankreascancer). Kunskaper inom pankreatologi är
förutsättning för en effektiv handläggning av patienter med pankreassjukdomer och för ett gott samarbete
mellan kirurgi och medicin. Föreläsningar avhandlas av gastroenterologer, kirurger och radiologer som diskuterar
patogenes, etiologi, diagnostik, terapi och komplikationer av pankreassjukdomar. Deltagande vid ERCPundersökningar, endoskopiskt/abdominellt ultraljud och pankeraskirurgi erbjudes i kursen.
Sista anmälningsdatum: 2012-08-01 till Mattias.Löhr@karolinska.se
Kursavgift: 2 500 SEK inkl moms.

Gastrointestinal endoskopi i praktiken
Tid: 17–21 september 2012 + en individuell kursvecka under hösten 2012 (5+5 dagar).
Plats: Endoskopienheten, Universitetssjukhuset, Örebro.
Antal deltagare: 6 st.
Kursansvarig: Nils Nyhlin.
Målgrupp: Kursen riktar sig till blivande gastroenterologer, kirurger och barnmedicinare som vill fördjupa sina
kunskaper inom gastrointestinal endoskopi. Deltagarna rekommenderas ha en basal endoskopisk kunskap vid
kursstart (gjort minst 50 gastroskopier och 10 koloskopier).
Sista anmälningsdatum: 2012-05-31 till nils_nyhlin@hotmail.com
Kursavgift: 6 000 SEK inkl moms.

Funktionella mag-tarmsjukdomar och gastrointestinala motilitetsrubbningar
Tid: 1–5 oktober 2012 (5 dagar). Plats: Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.
Antal deltagare: 25 st.
Kursansvarig: Magnus Simrén.
Syfte: Kursen syftar till att deltagarna tidigt under sin ST självständigt ska kunna handlägga de vanligaste kliniska
problemen inom funktionella mag-tarmstörningar och gastrointestinala motilitetsrubbningar.
Sista anmälningsdatum: 2012-09-01 till magnus.simren@medicine.gu.se
Kursavgift: 3 000 SEK inkl moms.

Kurs i basal endoskopi
Tid: 12–14 november 2012 (3 dagar). Plats: Skånes universitetssjukhus, Malmö.
Antal deltagare: 15 st.
Kursansvarig: Ervin Toth.
Målgrupp: Kursen riktar sig till ST-läkare som är i starten av sin endoskopiska utbildning. Deltagarna får
introduktion till gastrointestinal endoskopi. Kursprogrammet innehåller både teoretisk och praktisk utbildning, inkl.
simulatorträning och live-demonstrationer.
Sista anmälningsdatum: 2012-05-31 till ervin.toth@med.lu.se
Kursavgift: 4 000 SEK inkl moms.

Introduktion till specialistgastroenterologi
Tid: 3–7 december 2012 (5 dagar). Plats: Skånes universitetssjukhus, Malmö.
Antal deltagare: 25 st.
Kursansvarig: Stefan Lindgren.
Syfte: Kursen syftar till att deltagarna tidigt under sin ST självständigt ska kunna handlägga de vanligaste kliniska
problemen inom gastroenterologin och hepatologin. Kursen baseras på deltagarnas diskussioner av typfall samt
sammanfattningar och översikter från kursens lärare. Som kurslitteratur används den nya svenska läroboken
"Gastroenterologi och hepatologi", utgiven av Liber. Innan kursen får deltagarna förbereda sig med litteraturstudier
och ett diagnostiskt prov. Kursen avslutas med hemtentamensuppgifter.
Sista anmälningsdatum: 2012-10-01 till Stefan.Lindgren@med.lu.se
Kursavgift: 3 000 SEK inkl moms.
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- fast kanyl
- liten volym
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15 mg
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2012 års sade-möte

Rapport från 2012 års SADE-möte
Herlev Sygehus illustrerade. Radiolog redogjorde för behandlingsalternativet embolisering av blödande kärl och kirurg för kirurgi
som alternativ. Behovet av kirurgi vid akut
magsårsblödning har dock minskat drastiskt
vilket är tillfredsställande eftersom mortaliteten är hög.

Bakgrund

Scandinavian Association of Digestive
Endoscopy (SADE) startades i början av
80-talet av hängivna och ledande endoskopister i Norge, Danmark och Sverige. Den
första SADE-kursen hölls 1983 och har
därefter återkommit årligen. Kursen består
av två delar. I den praktiska delen får kursdeltagaren delta i endoskopi och få handledning vid något större centrum i Norge,
Danmark eller Sverige fördelat efter önskemål och platstillgång. Den praktiska delen
utgör de första tre dagarna av kursveckan
(se separat rapport från Ullevål i Oslo av
Sylwester Szczegielniak).
Kursdeltagaren reser därefter till SADEmötet som hålls torsdag–fredag och är det
enda skandinaviska endoskopimötet. Detta
möte som vänder sig till såväl erfarna som
färska endoskopister och endoskopipersonal
cirkulerar årligen mellan Norge, Danmark
och Sverige. Detta möte ingår således i
SADE-kursen som i Norge anses så viktig
att den är obligatorisk för blivande kirurger.
Det 29:e SADE-mötet hölls i år på Clarion
Hotel Royal Christiania som ligger centralt i Oslo. Arrangemanget var som vanligt mycket välfungerande både socialt och
vetenskapligt. Utställningen var strategiskt
placerad och lagom stor med goda möjligheter att känna på utrustning och tillbehör
under trevliga former.
Huvudtemat för årets möte var GI-endo-

skopi som en del av ett multidisciplinärt
samarbete. Handläggande av koloncancer,
cystiska pancreastumörer och övre GIblödning diskuterades med utgångspunkt
från några fall med detta multidisciplinära
perspektiv.
Koloncancer avhandlades utifrån ett fall
med obstruerande cancer och ett fall med
en högersidig tumör. Björn Hofstad från
Ullevål redogjorde för kolonstenting. Han
förordade bl.a. att mäta tumörens proximala
begränsning genom att föra upp en ballong
som blåses upp och dras nedåt samt varnade
för att lägga stent i en skarp sväng. Kirurg,
radiolog och onkolog redogjorde för sina
aspekter. Speciellt inom onkologin har ju
mycket hänt på senare tid. Sessionen avslutades med en fruktbar diskussion om fallen
där det bl.a. framgick att även patienter med
levermetastaser är möjliga att behandla.
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Förutom de kliniska multidisciplinära kon-

Urban Arnelo talade om cystor.

Nästa kliniska konferens handlade om
cystiska pankreastumörer, organiserad av
Urban Arnelo, Karolinska Universitetssjukhuset. Från Karolinska medverkade
även Nikolaos Kartalis, radiolog, och Ralf
Segersvärd, kirurg. Från Alingsås/Sahlgrenska bidrog Riadh Sadik med sitt EUSkunnande. Cystiska pankreastumörer är
en relativt nyupptäckt entitet och som är
vanligt i en normal population och upptäcks ofta accidentellt. En viktig lärdom från
denna session var att om man ej säkert har
att göra med en s.k. pseudocysta, som uppkommer som en konsekvens av akut eller
kronisk pankreatit, så skall cystisk tumör
misstänkas och man bör därför vidareremittera dessa patienter till centra med vana att
utreda pankreastumörer. En annan viktig
lärdom var om man vid skopi ser en trögflytande mucinös massa (”fisheye sign”) i
papillmynningen kan man utgå från att det
är en Intraductal Papillär Muciös Neoplasi
(IPMN). Detta tillstånd har stor malignitetspotential och bör också utredas vidare
och i slutänden sannolikt opereras.
Under fredag förmiddag diskuterades övre

GI-blödning, där förstås endoskopisk intervention är i första linjen. Sven Adamsen från
Köge Sjukhus i Köpenhamn redogjorde för
endoskopiska aspekter. Han visade för evidens där man kan sammanfatta att man
ska behandla synlig blödning, synligt kärl
och koagel. Kombinationsbehandling med
injektion plus värme eller clips är effektivast.
Erytromycin 250 mg 30 min före förbättrar
sikten och ppi 80/8 minskar reblödning.
Innan skopin måste dock patienten stabiliseras, vilket anestesiolog Sören Strande från

ferenserna omfattade programmet föredrag
och videosessioner inom viktiga områden.
John Anderson från Cheltenham General Hospital, UK, höll ett engagerat och
givande föredrag om polypektomi och när
man skall kalla på en vän. Denne mycket
erfarne endoskopist förmedlade en mycket
tänkvärd inställning till polypektomi. Han
berättade att det i Storbritannien uppstår
flest komplikationer i samband med små
polyper. Han tryckte i detta sammanhang
på betydelsen av s.k. endoscopic nontechnical skills (ENTS), vilket innebär att
man är fokuserad på uppgiften, att man
har tillräckligt med tid, att man inte har en
massa störande moment etc. Detta innebär
också att man noga tänker igenom ingreppet innan man påbörjar detta och att man
när man väl börjat är beredd och har kompetens för att fullfölja ingreppet med en fullständig polypektomi. Detta innebär att man
t.ex. inte ska spruta koksalt för att se om
polypen lyfter utan att ta bort den. Man ska
inte heller enbart ta biopsier från en flack
polyp vilket kan ge fibros och omöjliggöra
lyft senare. Han menade att man ska kalla
på en vän innan man påbörjar ett ingrepp
om man är osäker på att klara detta eller
avsluta och låta en kollega göra ingreppet
vid senare tillfälle. Han visade också flera
instruktiva videor som säkert tillfredsställde
de flesta endoskopifreaks.
Gunilla Strand, som är endoskoperande sjuk-

sköterska från Ersta sjukhus, berättade om
sin utbildning och verksamhet och Michael
Bretthauer om kolorektal cancerscreening.
Den senare talde engagerat om screening där
det pågår/planeras tre studier i världen. Den
som kommit längst går i Spanien där koloskopi jämförs med avföringsprov, 65 000
deltagare planeras och de första resultaten
kommer att presenteras i vår. En nordisk
studie har startat där man jämför koloskopi
med inget alls, 100 000 deltagare och 15 års
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2012 års sade-möte

sgfs styrelse 2012

uppföljning med interimsanalys efter 10 år. I USA kommer en
studie starta i år som jämför singel koloskopi med avföringsprov.
I en session presenterades videofall där bl.a. Sören Meissner
från Köpenhamn visade hur han slöt en komplicerad fistel med
OTSC-clips, som är ett mycket kraftfullt clips.

Bodil Ohlsson
Ordförande
Skånes universitetssjukhus, Malmö
Sekt f medicinsk gastroenterologi
205 02 Malmö
Tel. 040-33 10 00
bodil.ohlsson@med.lu.se

Sammanfattningsvis var detta, som är det enda som hålls på

Wilhelm Graf
Vice ordförande
Sekt f Kolorektal Kirurgi
VO Kirurgi
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
wilhelm.graf@akademiska.se

skandinaviska, ett mycket givande möte. Nästa års möte hålls i
slutet av januari i Göteborg och ett huvudtema kommer då att
vara ett multidisciplinärt närmande till strikturer i mag-tarmkanalen. Denna gång är det 30-årsjubileum för mötet och tidigare
ordföranden i SADE kommer att bjudas in. Nytt för nästa möte
kommer även vara att forskningsaktiva endoskopister bjuds in att
sända abtrakt för muntlig eller poster-presentation. Alla inbjudes
också att presentera videos av spännande skopier.
Kjell-Arne Ung
Docent, Gastrosektionen,
Kärnsjukhuset, Skövde
Urban Arnelo
Överläkare, Gastrocentrum Kirurgi,
Karolinska Universitetssjukhuset,
Stockholm

Praktisk del
Från 16-18 januari organiserades den praktiska delen av endoskopikursen SADE 2012.

D

eltagare från Sverige och Norge fick välja mellan endoskopienheter på Universitetssjukhus i Stavanger eller
Oslo.
I Oslo placerades kursen på Gastromedicinsk Poliklinik,
Ullevåls Sjukhus – en enhet som tar hand om polikliniska samt
inneliggande patienter. Många akuta skopier inkluderande akuta
ERCP utförs inte bara på vardagar men även på helgerna inom
ramen för 24-timmars endoskopi-jour.
Under tre dagar fick deltagarna möjlighet att själva utföra gastro-

skopier och koloskopier under handledning av erfarna specialister.
Cekumintubation med 130 cm långt koloskop – som är standard
i Norge – kunde vara en viss utmaning. Koldioxid-insufflation
samt Scope-guide förbättrade situationen för både patienten och
skopisten.
Deltagarna auskulterade dagligen vid avancerade procedurer
som stentning, ERCP, EUS med punktion.
PH/manometri och Fibroscan presenterades som mycket viktiga verktyg.
Lunchmöten med presentationer och efterföljande diskussioner med erfarna gastroenterologer var mycket givande. Under hela
kursen uppskattades tillgänglighet av många specialister anställda
på kliniken som verkade ha obegränsad förmåga att svara på frågor
och dela med sig av sin mångåriga erfarenhet.
Sylwester Szczegielniak
Gastroenterolog
Kärnsjukhuset, Skövde
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Hans Törnblom
Vetenskaplig sekreterare
Karolinska Univ.sjukhuset, Solna
Gastrocentrum Medicin
171 76 Stockholm
08-517 700 00
Pär Myrelid
Kassör
Kirurgiska kliniken
Universitetssjukhuset Linköping
581 85 Linköping
Tel. 013-22 20 00
par.myrelid@lio.se
Helena Nordenstedt
Ledamot (ordförande i SYG)
Karolinska Univ.sjukhuset, Solna
Gastrocentrum Medicin
171 76 Stockholm
08-517 700 00
helena.nordenstedt@ki.se
Per Stål
Facklig sekreterare
Karolinska Univ.sjukhuset, Huddinge
Gastrocentrum Medicin
141 86 Stockholm
Tel. 08-585 800 00
per.stal@karolinska.se
Fredrik Rorsman
Hepatologiansvarig
Sekt f gastroenterologi & hepatologi
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala
Tel 018-611 29 76
Ervin Toth
Endoskopiansvarig
Skånes universitetssjukhus, Malmö
Endoscopisektionen
205 02 Malmö
Tel. 040-33 10 00
Ervin.Toth@med.lu.se
Charlotte Höög
Redaktör
Gastrocentrum Medicin
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
08-517 700 00
charlotte.hoog@ki.se
Maria Bergström
Webbmaster
Sahlgrenska/Östra, Göteborg
maria.c.bergstrom@vgregion.se
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Med HybridKnife har Erbe tagit tekniken för ESD resektion ett steg framåt och
skapat ett unikt instrument. Alla arbetsmoment under ESD kan utföras utan att
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Vattenjet ger MINIMAL RISK för perforation vid elevation.

E LEVE R I NG
DI SS E KTION
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Flush Knife®
Dissekera, Koagulera & Spola med ett och samma instrument.
ESD-instrumentet för dig utan ErbeJet.
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Andreas Lindberg
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Niklas Hjelmqvist
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endoskopi frågan

Endoskopifrågan?
Rätt svar på förra numrets endoskopifråga var ”fistelgång
mellan ventrikel och kolon”.

Rätt svar inkom ifrån Iwona Firek-Matejek i Östersund och
Christina Fellhammar Köpings sjukhus. Bra jobbat!
Vi har också dragit vinnaren bland alla de som skickade in rätt
svar till endoskopifrågan under 2011. Vi gratulerar Juan Arkani
från Ersta sjukhus i Stockholm som vinner ett resestipendium.
Stipendiet kommer att delas ut på Gastrodagarna i Malmö.
Denna gång kommer endoskopifallet från Gabriele Wurm

Johansson på Endoskopienheten Skånes universitetssjukhus.
Om ni tror att ni har rätt svar så maila till redaktören
(charlotte.hoog@ki.se) och ni får förutom äran att se ert namn
i nästa nummer av Gastrokuriren, vara med i utlottningen av
ett resestipendium till valfritt svenskt eller nordiskt gastromöte.
Vinnaren dras bland inkommande rätt svar under 2012. Ni är
också välkomna att skicka in ett eget bidrag till Endoskopifrågan.
Charlotte Höög
Redaktör

Anamnes: 63-årig svensk kvinna undersöktes med koloskopi efter
resektion av ett tubulövillöst adenom i rektum. Patienten berättar
inför undersökningen om en kronisk obstipation i många år med
regelbundet intag av laxermedel. Denna förändring ses i cekum
liksom i hela colon. Vilken är diagnosen?

SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt
Hej bästa SYG-vänner!
Vår ordförande Helena Nordenstedt har beslutat sig för att fara ut
i världens oroshärdar med Läkare utan Gränser. Jag som fick privilegiet att ta över klubban tills vidare heter Adam Carstens och
är nybliven specialist i internmedicin under grenspecialisering
mot gastroenterologi och hepatologi. Jag har min ST på Ersta
sjukhus som är ett privat Stockholmssjukhus med inriktning mot
mag-tarmsjukdomar. Sjukhuset utgör en del av Ersta diakoni
som är en icke vinstdrivande stiftelse med brett verksamhetsfält
som spänner från oblatbageri till kolorektalkirurgi.
I detta nummer av Gastrokuriren presenterar SGF årets kursprogram i Gastroskolan. Det är innehållsrikt och håller en mycket
bra nivå. Själv har jag gått flera av Gastroskolans kurser och
alltid varit nöjd efteråt. Gastroskolan kompletterar de bredare
SK-kurser som erbjuds via IPULS för att tillgodose våra behov
som blivande gastroenterologer. Jag uppmuntrar er verkligen
att söka dessa kurser då ni som SYG-medlemmar har förtur i
ansökningskön och dessutom får tillfälle att under kursernas
gång bekanta er med andra kollegor i gastrosverige. Om det
finns något område som ni inte tycker täcks av aktuellt kursutbud är ni välkomna att höra av er till SYG, så har vi möjlighet
att påverka efter medlemmarnas önskemål eller ordna kortare
kurser i SYGs regi.
Socialstyrelsen håller som vi tidigare nämnt i denna spalt på
att ta fram en ny specialitetsindelning. SGF har vid en hearing
i december framfört sina och våra åsikter om detta. SYG har
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stött idén om gastroenterologi som basspecialitet med en s.k.
common trunk för internmedicinska specialiteter på 3 år som
kompletteras med ytterligare en 3-årig vidareutbildning för att
bli gastroenterolog. Liknande förslag framlades även av ett flertal
andra intermedicinska specialiteter. Möjlighet till dubbelspecialisering i internmedicin och gastroenterologi skulle även kunna
erbjudas med ytterligare ett påbyggnadsår. Socialstyrelsen skall
presentera ett färdigt förslag i sommar och håller för närvarande
på att inhämta synpunkter från olika specialitetsföreningar.
När ST-utbildningen är klar vill vi ju gärna få ut våra specialistbevis. Detta är något som har tagit orimligt lång tid efter att den
senaste generationens ST-läkare börjat bli klara. Socialstyrelsen
är varse detta och håller på att reformera bedömningen av specialistbevis så att den skall gå snabbare och hålla en bättre och
jämnare kvalitet. Detta ser vi fram emot.
Jag skulle vilja avsluta med ett par frågor till er medlemmar.
Vad önskar ni av SYG och hur ser ni på SYGs roll i gastrosverige?
Ser man tillbaka i tiden så ägnade sig föreningen till stor del
åt att anordna de utbildningar som idag sker i SGFs regi. Man
gjorde även studiebesök på gastroenterologiska centra i Sverige
och Europa och nätverkade på olika sätt.
Maila gärna era åsikter! Jag ser fram emot
att få träffa er på Gastrodagarna i majsolens
Malmö!
Adam Carstens, Ordförande
info@syg.se
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Behandling av IBS med kognitiv
beteendeterapi
Denna artikel presenterar en modell av IBS
som ställer patientens egen reaktion på
sina symtom i centrum och en psykologisk
behandling som bygger på denna modell.
Artikeln bygger på den doktorsavhandling som jag presenterade vid Karolinska
Institutet i maj 2011. Handledare var professor Gerhard Andersson, professor Nils
Lindefors och medicine dr Christian Rück,
samtliga vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.
Symtomrelaterad oro vid IBS

Det är väl känt att människor kan reagera
med förstoppning eller diarré när man stressar dem. Dessa observationer och det faktum
att patienter med IBS rapporterar mer stress
och psykisk ohälsa än andra, är förmodligen
starkt bidragande orsaker till att IBS ofta
betraktas som en ”stressjukdom”.
Orsakssambandet mellan stress och
IBS-symtom är dock långt ifrån entydigt.
Studier som undersökt sambandet mellan
daglig stress och IBS-symtom visar att sambandet lika gärna kan vara det omvända,
dvs. att IBS-symtomen i sig medför stress
(1). Denna företeelse, som kallas symtomrelaterad ångest (2), innebär att man reagerar
med oro när man har IBS-symtom men
även att man oroar sig för att få symtom.
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Oron väcks också i situationer där man
skulle få svårt att hantera eventuella IBSsymtom, t.ex. om man är långt ifrån en
toalett. Eftersom stress kan orsaka symtom
och symtom kan orsaka stress innebär det
att patienterna löper risk att hamna i en ond
cirkel. Om patienten är förstoppad eller har
diarré leder det till stress, som i sin tur leder
till att patienten får mer av dessa symtom,
vilket ger mer stress osv. Denna rädsla för
att få symtom medför även en sänkt tröskel
för att upptäcka IBS-symtom (t.ex. smärta,
förstoppning, diarré, uppblåsthet, otillräcklig tarmtömning, illamående och plötslig
”nödighet”) vilket ökar totalupplevelsen av
symtom. Det har föreslagits att det välstuderade fenomenet visceral hypersensitivet, dvs.
en sänkt tröskel för att rapportera smärta
och obehag vid visceral stimulering, hänger
ihop med just oro över symtom (3).
Tydliga beteendeförändringar

Eftersom IBS-symtomen ofta skapar obehagliga känslor tenderar IBS-patienter att
anpassa sitt liv på olika sätt för att slippa
symtomen och oron de väcker. De tydligaste
beteendeförändringarna som är kopplade
till IBS är undvikanden av olika situationer och strategier för att kontrollera symtomen (4). I samband med att patienterna

känner av symtom kan de t.ex. söka vård,
sjukskriva sig, tacka nej till middagar eller
fester, minska på fysisk aktivitet och undvika sex. Vissa patienter är så oroliga för att
få symtom vid fel tillfälle att de aldrig gör
planer i förväg för att slippa ändra dem i
sista stund eller att de helt undviker platser
där de är långt ifrån toalett. För att minska
risken att få symtom undviker många viss
typ av mat, besöker toaletten flera gånger
före aktiviteter och har alltid med sig symtomhämmande mediciner.
På kort sikt har dessa beteenden ofta
avsedd effekt. De gör att patienterna slipper oroa sig för att få symtom i ”fel situation” och kan också göra att de får mindre
symtom. Men på lång sikt är beteendena
mer problematiska. Att ständigt behöva
ställa in sociala engagemang, undvika platser där ingen toalett finns och hela tiden
behöva planera tillvaron efter magen leder
till minskad livskvalitet. Vidare gör det att
symtomen blir ännu mer ångestframkallande eftersom sjukdomen får flera negativa
konsekvenser. Beteendena ökar dessutom
uppmärksamheten mot symtomen eftersom
patienterna ständigt måste ”stämma av” sitt
beteende mot symtomen – ”är det okej att
åka iväg nu eller ska jag vila en halvtimme
till tills magen lugnat sig?”.
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Förhöjd symtombörda
och minskad livskvalitet

I dagsläget är detta beteendemönster, som
består av symtomrelaterad ångest, vaksamhet mot symtom och undvikande- och
kontrollbeteenden, inte ett särskilt välstuderat fenomen vid IBS. Dock finns det en
del studier och dessa pekar alla åt samma
håll. Detta beteendemönster är associerat
med förhöjd symtombörda (5) och minskad
livskvalitet (6). Det har dessutom visats att
personer som har IBS-symtom och är aktivt
hjälpsökande, dvs. har fått diagnosen IBS, i
högre grad uppvisar detta beteendemönster
än personer som har IBS-symtom men inte
har sökt hjälp för dem, dvs. inte har fått
diagnosen IBS (7).
Det verkar alltså som att detta beteendemönster medför allvarligare symtom,
ökat handikapp och ökat hjälpsökande.
Men här uppstår en fråga om hönan och
ägget. Om man har allvarliga IBS-symtom,
är det inte då rimligt att man utvecklar oro
över symtom och ett undvikande beteendemönster samt söker mycket vård? För
att helt säkert besvara frågan om kausalitet
skulle man behöva göra longitudinella studier där man följer utvecklingen av symtom
och det beskrivna beteendemönstret över tid
hos IBS-patienter. Ett mer praktiskt genomförbart sätt att närma sig frågan är genom
att observera vad som sker om man modifierar beteendemönstret. Om ett minskat
användande av undvikande- och kontrollbeteenden medför minskad symtombörda
så indikerar detta att dessa beteenden i sig
spelar en kausal roll i symtombilden.
Kognitiv beteendeterapi vid IBS

Vid Karolinska Institutet har det hittills
genomförts fyra kliniska studier av kognitiv
beteendeterapi (KBT) vid IBS (8-11). Inom
KBT-paraplyet ryms många olika behandlingsformer och internationellt sett har KBT
vid IBS framförallt präglats av att patienten lär sig att bättre hantera vardaglig stress
och symtommodifierande strategier såsom
avslappning och att äta bättre. Generellt sett
har sådan KBT knappt presterat bättre än
ospecifika kontrollinterventioner (12).
Den KBT som prövats vid Karolinska
Institutet har varit unik i den bemärkelsen att den nästan enbart riktar sig emot
patienternas användande av olika undvikande- och kontrollbeteenden som respons
på IBS-symtom. Behandlingen präglas av en
syn på IBS-symtom som helt ofarliga och
naturliga fenomen som patienterna varken
behöver undvika, kontrollera eller anpassa
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sitt liv efter. Behandlingen är 10 veckor lång
och har prövats i gruppformat och via internet. Viktiga beståndsdelar i behandlingen
är förändrade toalettvanor och exponering
för symtom.
Förändrade toalettvanor

IBS-patienter använder ofta toalettbesök
för att reglera både IBS-symtomen och sin
oro över symtomen. I behandlingen övar sig
patienter med diarrédominerad IBS på att
gradvis öka tiden mellan den första signalen
om att de behöver gå på toaletten och att de
faktiskt går på toaletten. På detta sätt lär de
sig att även om de plötsligt behöver gå på
toaletten när de sitter på tåget eller bussen
så kan de hålla sig tills de har möjlighet att
kliva av. Ofta minskar också behovet av att
gå på toaletten om de väntar ut den första
”nödigheten” – vilket är en värdefull erfarenhet. Då vissa patienter är rädda att bajsa
på sig börjar de ofta öva detta i hemmet där
det kan kännas mindre katastrofalt om de
tappar kontrollen över tarmen. För de flesta
är dock rädslan obefogad – även om ett fåtal
IBS-patienter faktiskt har flera erfarenheter
av att ha bajsat på sig.
Patienter med förstoppningsdominerad
IBS upplever ofta starkt obehag i samband
med att de är förstoppade. För att bli av
med detta obehag går de på toaletten flera
gånger i hopp om att få till åtminstone
en liten tarmtömning. Detta leder ofta
till besvikelser på toaletten med liten eller
ingen tarmtömning – vilket ökar oron och
förvärrar förstoppningen. I behandlingen
schemaläggs därför toalettbesöken till
bestämda klockslag för patienter med förstoppningsdominerad IBS, de börjar med
tre-fyra besök per dag och minskar dessa
gradvis till ett eller två besök per dag. I
början är patienterna ofta rädda att ”missa
chansen” att gå på toaletten om nödighet
uppstår mellan två schemalagda toalettbesök och att förstoppningsepisoden därmed
förlängs. Eftersom förstoppning vid IBS per
definition är ofarlig, om än obehaglig, kan
det vara en nyttig erfarenhet för patienten
att magen alltid kommer igång även om ett
”bajsfönster” har missats. På sikt minskar
toalettbesökens laddning då de inte alltid
sker i samband med starkt obehag och hopp
om att bli av med detta obehag. Vår erfarenhet är att detta leder till betydligt jämnare
frekvens av tarmtömningar.
Exponering för symtom

Den viktigaste delen av behandlingen går
ut på att minska oron över symtomen och

bryta undvikande- och kontrollbeteenden.
Detta kallas för exponering och där ingår att
1) framkalla symtom, 2) sluta med beteenden som syftar till att kontrollera symtom,
och 3) utsätta sig för situationer som man
vanligen undviker. Nedan följer ett exempel
på en exponeringsövning som kan ingå i
behandlingen.
Sara låter magen styra mycket av hennes
sociala liv. Hon ställer ofta in eller tackar
nej till aktiviteter om magen inte känns ok.
När hon blir inbjuden på middag med några
kompisar för att sedan tillsammans gå på en
fest bestämmer hon sig därför för att tacka ja.
Inför kvällen sätter Sara på sig tajta kläder
som hon vanligen undviker eftersom hon vet
att de kommer att spänna över magen och göra
eventuell smärta ännu värre. Under middagen
äter Sara det som bjuds, även sådant som hon
vet riskerar att ge henne både smärta och uppblåsthet. Hon dricker också av vinet som hon
är rädd kommer att göra henne illamående.
Middagen går bra men när sällskapet är på
väg till festen börjar magen göra sig påmind.
Den feta och kolhydratrika maten gör att Sara
känner sig gravid och byxorna spänner åt hårt
– vilket smärtar mycket. Sara föreställer sig att
kvällen kommer att bli helt katastrofal vilket
gör magen oroligare och smärtan ännu mer
intensiv. Helst vill hon åka hem men bestämmer sig för att fullfölja sin plan. Under början
av kvällen har Sara svårt att släppa tanken
på magen – hon har ofta svårt att följa med i
konversationer och måste tvinga i sig av snacks
och vin. Men efter ett tag märker hon att hon
blivit mindre fokuserad på magen och hon
dansar till och med. När hon är på väg hem
från festen inser hon att kvällen inte blev hälften så katastrofal som hon trodde – trots att
hon både åt och drack som de andra kunde
hon stanna kvar till halv två och till och med
ha lite trevligt på slutet. Symtomen var plågsamma men inte så plågsamma att hon borde
ha struntat i hela kvällen.
Efter att ha upprepat liknande och andra
exponeringar lär sig Sara att även om symtomen är obehagliga så går det att stå ut
med dem och när man väl accepterat dem
minskar uppmärksamheten mot dem.
Hon blir mindre nervös inför fester och
mindre vaksam och reaktiv mot symtom.
På längre sikt kommer Sara att våga anpassa
sig mindre efter symtomen vilket leder till
ökad livskvalitet.
Andra exempel på exponeringsövningar
är att åka kollektivtrafik trots rädsla för att
bajsa på sig, att ha smärta på jobbet och att
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utsätta sig för stressande situationer. Allmän
stress i livet, t.ex. i arbetet, ses därmed inte
som ett problem som behöver åtgärdas.
Eftersom många med IBS har kommit att
sky stress finns det snarare ett egenvärde i att
utsätta sig för stressande arbetssituationer
för att upptäcka att de symtom denna stress
väcker är ofarliga.
Behandlingsresultat

Våra studier (8-11) har tidigare beskrivits i
Gastrokuriren (5/2010). Sammanfattningsvis har vi visat att behandlingen minskar
symtombördan vid IBS med ca 40% och
medför stora ökningar i livskvalitet. Den
fungerar både i gruppformat och levererad
via internet och för remitterade, självanmälda och konsekutivt rekryterade patienter. I vår senaste studie visade vi dessutom
att behandlingen är överlägsen en trovärdig
kontrollbehandling som innehöll avslappning, dietråd och stresshantering (11). Det
finns ingen annan KBT-behandling som har
prövats i så många studier och gett konsekvent positiva resultat som kvarstår ett och
ett halvt år efter avslutad behandling (13).
Slutsatser

Våra studier utgör på intet sätt bevis för att
IBS skulle vara en ”psykologisk” sjukdom
och det är inte heller vår strävan att visa
detta. Men samtidigt är de en stark indikator på att oro över symtom och undvikande- och kontrollbeteenden spelar en
kausal roll i utvecklandet av IBS vad gäller
såväl symtombörda och funktionsinskränkning. Detta stämmer till eftertanke om hur
personer med IBS bäst vårdas. I sin presentation av den biopsykosociala modellen av
IBS menar Drossman (14) att ca 70% av
IBS-patienterna har ”mild” IBS och drar
mest nytta av gott läkaromhändertagande
och livsstilsråd medan ca 30% av patienterna har en svårare form av IBS som präglas
av handikappande symtom, vårdsökande
och ett dysfunktionellt beteendemönster.
Dessa svårare patienter skulle främst dra
nytta t.ex. psykologisk behandling eller
psykofarmakologisk behandling. Även om
det saknas empiriskt underlag för denna
indelning i svårighetsgrad och lämplighet
för interventioner är den baserad på stor
klinisk erfarenhet av patientgruppen och
många primärvårdsläkare och gastroenterologer känner säkert igen den. Många
IBS-patienter nöjer sig helt enkelt med rådgivning om livsstilsförändringar som kan
minska symtombördan och söker därefter
inte mer vård.
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De patienter som vi behandlat i våra
studier tillhör med största sannolikhet den
andel patienter som Drossman betraktar
som de ”svårare”. Våra patienter har haft IBS
i genomsnitt 15 år och har ofta provat ”allt”
för att bli av med sina symtom. Här finns det
en risk att ordinarie omhändertagande inom
sjukvården har stjälpt snarare än hjälpt just
dessa patienter. Vården går ofta ut på att lära
patienten olika sätt att ta kontroll över och
anpassa livet efter symtomen (t.ex. dietråd,
vid behovs-medicinering, avslappning, sjukgymnastik, minska på stress, ta extra tid på
morgonen för toalettbesök). Hos de svårare
patienterna andas dessa interventioner till
slut desperation från både patientens och
vårdens sida – trots att inga försök att minska
symtomen hjälper fortsätter man omhändertagandet med samma problemformulering,
dvs. att det som orsakar patientens lidande
framför allt är IBS-symtomen. När patienten
påbörjar KBT måste man helt byta problemformulering – det som skapar lidande är inte
längre symtomen utan de beteenden som
syftar till att minska symtomen. Om patienten byter strategi och accepterar att den har
dessa symtom och slutar kämpa emot dem
kommer den att uppleva både minskade
symtom och ökad livskvalitet.
Det finns alltså all anledning att diskutera
på vilket sätt de svårare fallen av IBS ska tas
om hand. Om grundläggande livsstilsråd
inte ger önskad effekt och patienten fortsätter att söka hjälp så finns det risk att en
dysfunktionell attityd gentemot kroppsligt
fungerande – dvs. att idealet är att vara symtomfri – stärks hos patienten. Om man tidigt
bytte problemformulering och uppmanade
patienten att leva sitt liv tillsammans med
symtomen och släppa ansträngningarna att
kontrollera dem skulle kanske färre patienter till slut vara i behov av en psykologisk
behandling för att ta sig ur ett etablerat undvikande- och kontrollbeteende.

Brjánn Ljótsson
leg psykolog, medicine dr
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Karolinska Institutet
brjann.ljotsson@ki.se

Tack till Lisa Falk för värdefulla kommentarer
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landet runt borås

Endoskopienheten på SÄS
Södra Älvsborg Sjukhus – SÄS i Borås har
sedan några år en ny, modern enhet för
endoskopi. Här arbetar man målmedvetet
med att med hjälp av IT-teknik dokumentera allt som sker med ett endoskop – från
det att det hänger i torkskåpet, till dess att
det lämnar diskmaskinen.

B

o Erlandsson är överläkare och kirurg,
samt den som är medicinskt ansvarig
för övre gastro på endoskopienheten.
På SÄS har han arbetat ända sedan 1990.
Det är Bo som tar emot och visar oss runt
när Gastrokuriren kommer på besök.
Patienter kommer från två håll

Bo förklarar att det är en styrgrupp som
utgör själva ledningen – ”sköter chefskapet”,
som han uttrycker det – för enheten.
– Gruppen består av biträdande sjukhusdirektören, verksamhetscheferna för lung,
medicin, öron, kirurgi, produktionschef
samt en medicinsk ansvarig medicinläkare
och undertecknad berättar han.
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Huset där endoskopienheten ligger kallas
för T-huset, eftersom byggnaden har en
form av just ett ”T”.
– I anslutning till endoskopiavdelningen
har vi dagkirurgi, som vi har vissa gemensamma utrymmen med. Till viss del delar
vi vårt uppvak med post-op, fortsätter Bo.
Tanken med utformningen är att flödet
av patienter ska gå så smidigt som möjligt.
– Öppenvården kommer in från ett håll,
och slutenvården från det andra, säger Bo.
IT-enheten var med från början

Utformningen av dessa lokaler var en uppgift där personalen var med från allra första
början.
– Vi hade en arbetsgrupp som specificerade en kravlista över vad som behövdes
och hur det skulle fungera, fortsätter Bo
och tillägger att de idag är mycket nöjda
med resultatet.
I arbetsgruppen satt Bo själv med, tillsammans med två sjuksköterskor och en
medicinsk specialist.

– IT-enheten var också med redan i planeringsarbetet. Det visade sig att det var
väldigt bra att de också kände sig delaktiga
i utformningen, konstaterar han.
Under 2011 utfördes totalt 4 086 endoskopier. Av dessa var cirka 2 100 gastroskopier, 1 350 koloskopier, 300 ERCP, 200
bronkoskopier och några sigmoidoskopier.
Sju sjuksköterskor och undersköterskor
arbetar heltid på enheten.
– Det är svårt att definiera antalet läkare,
eftersom det inte är någon läkare som utför
endoskopier på heltid här. Det är flera som
kommer hit från sina andra avdelningar för
att skopera, förklarar Bo.
Grundprincipen för verksamheten är
att koloskopierna utförs av de medicinska gastroenterologerna, bronkoskopier
av lungläkarna, ERCP och huvuddelen av
gastroskopierna av kirurgerna.
EndoBase lätt tillgängligt

Man förfogar över endoskopiskt och bronkoskopiskt ultraljud och har C-båge för
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Sannolikheten att födas i några av världens länder:
INDIE N: 19,7 %

E GYPTE N: 1,5 %

JE ME N: 0,6 %

KINA: 13,2 %

TANZANIA: 1,3 %

SPANIE N: 0,4 %

NIGE RIA: 4,4 %

RYSSLAND: 1,1%

UKRAINA: 0,3 %

PAKISTAN: 3,9 %

KE NYA: 1,1%

RWANDA: 0,3 %

USA: 3,2 %

IRAN: 1 %

NORDKORE A: 0,3 %

INDONE SIE N: 3,1%

AFGHANISTAN: 0,9%

HAITI: 0,2 %

B ANGLADE SH: 2,5%

SYDAF RIKA: 0,8 %

RUMÄNIE N: 0,2 %

BRASILIE N: 2,3 %

JAPAN: 0,8 %

LIBE RIA: 0,1%

E TIOPIE N: 2,2 %

IRAK: 0,7 %

ISRAE L: 0,1%

ME XIKO: 1,5 %

THAILAND: 0,7 %

SVE RIGE : 0,08 %

landet runt borås

Systemet kan också utnyttjas vid en föreläsning. Det är enkelt att koppla upp sig
till projektorn i föreläsningssalen och ha
samma kommunikation med den publik
som sitter där.
Hjälp med sedering

Bo Erlandsson förevisar lokalerna som är utrustade med all modern teknik.

genomlysningsmöjlighet i samtliga fyra
salar, men det är framför allt på två av dem
som de i hög grad använder sig av det.
Bo tar oss med runt i de olika lokalerna.
Den första vi kommer in i är ett rum som
man använder sig av när man ska utföra
interventionell bronkoskopi.
– Här har vi ett helt separat ventilationssystem. Det beror på att vid bronkoskopin
kan det förekomma luftburna bakterier
som vi inte vill ha någon spridning utav,
förklarar han.
En finess är att datorn med EndoBase
ligger direkt vid själva undersökningsutrustningen, och det är dit man hämtar in
bilderna.
– Vi sparar även röntgenbilder och ultraljudsbilder – samt rörliga bilder – i EndoBase.
Blodtrycksövervakningsmonitorn går
också automatiskt in i EndoBase.
– Det är viktigt för säkerhetsarbetet. Om
något skulle hända, kan vi efteråt se exakt
när det hände. Sköterskorna behöver inte
sitta och skriva samtidigt som undersökningen pågår, säger Bo.
Skopen följs hela vägen

Det framkommer att i princip allt som
kretsar kring endoskopin loggas och lagras.
– Läkemedlen vi ger loggas, tillsammans
med en exakt tidsangivelse.
Torkskåpen är även de övervakade av
EndoBase. Med hjälp av tekniken registreras när det tas ut och vad som har hänt
medan det har hängt där – t.ex. att det hela
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tiden har funnits varm luft som har passerat
igenom det.
Detsamma gäller också diskmaskinen.
– Varje skop har ett ID-chip. Därför kan
vi följa allt som sker med det – från det att
det tas ut, vilken patient som har haft det,
vem som hanterat det och vilken maskin
som har diskat det. Hela linjen är registrerad
från början till slut. Det innebär vi kan se
exakt vilket skop en viss patient har haft –
och även vilka andra patienter som har haft
det efteråt, konstaterar Bo.
Han betonar att detta imponerande
system är ett konkret resultat av att just ITavdelningen var med i planeringsarbetet
från första början.
Lätt att följa och kommentera

Salarna är också fullt utrustade för extern
kommunikation. Bo visar att det finns en
mikrofon i taket och en högtalare bakom
undersökningsutrustningen.
– Om jag till exempel under en undersökning ser en bild som jag vill diskutera med
röntgenavdelningen, kan jag göra det utan
att lämna själva rummet. De kan se i realtid
det jag ser, och vi kan prata med varandra.
Han påpekar också att när de har läkare
under utbildning, ST-läkare, och de gör ett
fynd som man anser att en specialist bör
titta på så finns det möjligheter att smidigt
ordna det.
– De kan koppla in sig via en standarddator var som helst på sjukhuset, följa vad
som sker live och även ställa frågor och få
svar via mikrofon och högtalare.

Vi kommer in i det som Bo kallar ”Gastrosalen”. Den är något mindre än den förra,
men har i princip samma utrustning.
– Det som skiljer är möjligheterna till att
ge narkos – just det finns inte i Gastro- och
Colo-salarna.
På måndagar har endoskopienheten en
narkosläkare och två narkossjuksköterskor
på plats.
– De hjälper till med avancerad sedering,
alternativt intubationsnarkos. Det kan t.ex.
röra sig om små barn, eller andra patienter
som har behov av detta, förklarar han.
På onsdagar kommer narkossjuksköterskorna ensamma tillbaka, och assisterar då
med propofolsedering.
Enheten servar både öppen- och slutenvården. Majoriteten av de undersökningar
man gör är för öppenvården. Bo beskriver
det som en ”både elektiv och akut verksamhet”.
Täppa till alla hål

Naturligtvis har det funnits vissa problem
med att kunna fullfölja den totala registreringen av vad som sker före, under och efter
en undersökning, medger Bo.
– Ett sådant problem har varit att registrera vad som sker vid andra enheter som
t.ex. IVA och centraloperation. Där har man
inte EndoBase fast installerad.
Därför har de tagit fram en portabel
enhet som de kan plugga i sjukhusets nätverk, för att på så sätt registrera undersökningen, bilddokumentera och registrera
användningen av skopet.
– Sjuksköterskan får sedan komma hit
till oss för att diska och torka skopet. Vi
strävar för att täppa till alla ”hål i nätet”,
berättar Bo.
Under vårt besök träffar vi Per-Ola Park
som kom hit från Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg för tre år sedan. Han
är mycket nöjd med att arbeta i de moderna
lokalerna i Borås.
– Det här är utan tvekan en av Sveriges
modernaste endoskopienheter, anser PerOla.
Per Lundblad
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vattenassisterad koloskopi

Kurs i vattenassisterad koloskopi
Tekniken med vattenassisterad koloskopi
går ut på att man använder vatten – istället för luft eller koldioxid – för att främst
underlätta passagen genom sigmoideum,
vilket oftast är det moment som av patienten upplevs som mest besvärlig, förklarar
Anders Eriksson som har blivit övertygad
om metodens fördelar.
Strax före jul var Anders på besök på
Karolinska Universitetssjukhuset för att
demonstrera tekniken.

nders berättar för Gastrokuriren att
han redan under början av 90-talet
läste en artikel där man beskrev vattenassisterad koloskopi.
– Jag provade därför på 25 patienter, men
jag tyckte inte det var så stor skillnad den
gången, berättar han.
Men sedan, på en konferens i USA för
fyra år sedan, fick Anders höra ett föredrag
där man konstaterade att patienten upplevde
stora fördelar med den här undersökningsmetoden. Det gjorde honom intresserad på
nytt. Idag arbetar han alltid med metoden
när han gör vanliga undersökningar.
– Utöver fördelen att det blir mindre
obehag för patienten, är det så att tidsåtgången för undersökningen är betydligt
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kortare. Jag kan hinna med sex diagnostiska
koloskopier på en förmiddag, säger Anders.
Flera fördelar

Patienter som skoperats flera gånger med
luft och haft problem, tycker att det här är
mycket bättre.
– De upplever det som skonsammare,
och vattnet ”smörjer” också skopet så det
blir lättare att komma fram. Det ger de bästa
förutsättningarna för att undersökningen
som helhet blir enklare, anser han.
Anders förklarar också att på hans arbetsplats – mag-tarmmottagningen på SU/
Östra i Göteborg – så sederar man normalt
inte de patienter som ska genomgå en diagnostisk koloskopiundersökning.
– Självklart sederar vi om det behövs,
men de flesta klarar sig utan.
En annan fördel är att om patienter som
inte uppnått renhet med givna förberedelser, blir avsevärt mycket renare under vatteningjutning.
– Och då ser man ju bra på utvägen,
framhåller Anders.
Annorlunda anatomi

Det finns egentligen inte några bra studier
inom området, vilket enligt Anders beror

på att det är svårt att göra sådana dubbelblindade.
– Men det finns ändå några artiklar som
beskriver tekniken.
I oktobernumret av Gastrointestinal
Endoscopy 2010 publicerades resultaten av
två RCT inom området.
Båda studierna visade att patientens
tolerans för vattenmetoden var större än
vid luftinblåsning, och ökade deras vilja att
genomgå en osederad upprepning av undersökningen.
– Normalt använder vi mellan 200 och
300 ml vatten totalt för hela undersökningen.
Med luft är det flera liter som går åt. Patienten får inte heller samma behov av att omedelbart ”lätta på trycket”, förklarar Anders.
En följd av metodens användande är en
avsevärt bättre kontroll över tillförd vattenvolym, jämfört med den luftvolym som tillförs.
– Man upplever också att kolons rumsliga
placering blir annorlunda vid användande
av tekniken, berättar Anders.
Hans förklaring till det är att vattnet i
sig placerar tarmen i ett annat anatomiskt
läge i buken, vilket bl.a. leder till att sigmoideum hamnar i en mindre vinkel mot
rectum. Anders är nu i Stockholm en dag
för att demonstrera tekniken
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vattenassisterad koloskopi

Demonstrerar hur det praktiskt går till

På förmiddagen är det på Karolinska Huddinge som Anders demonstrerar tekniken
för ett antal intresserade läkare och annan
endoskopipersonal. På eftermiddagen upprepar han proceduren på Karolinska Solna.
– När man väl har kommit in i transversum, så tar man sig fram såsom situationen
kräver – och då kan man använda sig av
luft, förklarar han.
Det svåra med tekniken är att låta bli
luftknappen på endoskopet innan man
säkerställt läget i transversum, anser Anders.
– När man sprutat vatten så det har
vidgat sig, måste man följa med direkt med
endoskopet. Annars faller öppningen ihop
igen, förklarar han.
Michael Wedén är överläkare på Gastrocentrum medicin vid Karolinska. Han förklarar att han har både läst och anekdotiskt
hört talas om metoden.
– Jag träffade Anders på en kongress, och
vi talades vid och jag hörde hur entusiastiskt
han beskrev metoden. Jag fick därefter via
Kungshusen en möjlighet att ta hit Anders
– för att visa hur man arbetar med den praktiskt. Det är en konst att utföra skopier, säger
Michael.
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sant, och att han vill försöka verka för att
man ska tillämpa den i ökad omfattning.
– Blir man några stycken som använder
sig av vattenassisterad koloskopi, blir det
ringar på vattnet – och då sprider sig tekniken! Endoskopin behöver en verktygslåda
för att lösa olika problem – patienter är väldigt olika – och det här är ett sådant verktyg,
fortsätter han.
Diskuteras på Gastrodagarna

Anders Eriksson

Del av verktygslåda för problemlösning

Michael ska denna dag för första gången
tillämpa vattenassisterad koloskopi – under
Anders överinseende.
Efteråt förklarar han att han tyckte att
det var mycket smidigt – och att det gick
snabbt.
– Patienten var undersökt med koloskopi
– av mig – för tre år sedan, och tyckte att det
var smidigare den här gången, berättar han.
Michael förklarar att han så här långt
tycker att tekniken verkar mycket intres-

Men det finns naturligtvis även andra än
Anders som redan har upptäckt metoden.
Vi träffar biträdande överläkare Aldona
Dlugosz, som berättar att hon har hållit på
med den i bortåt tio år.
– Om man har en patient med divertiklar, gör vattnet att blir det mycket lättare att
se, anser Aldona.
Även Aldona framhåller att patienterna
upplever undersökningen som behagligare.
Michael tror att tekniken kommer att bli
vanligare framöver.
– Vi ska diskutera hur den ska implementeras – samt även eventuella utvecklingsprojekt, på Gastrodagarna i år, berättar han.
Per Lundblad

Vetenskaplig sammankomst

Gastroenterologi i Fokus
Sjukdomar i gallvägar, lever och pancreas

10-12 oktober 2012
Moderatorer:
Magnus Simrén, Gastrosektionen/Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annika Bergquist, Gastrocentrum Medicin, Karolinska Universitetssjukhuset
Inbjudan skickas ut under april 2012
För mer information om kursen, vänligen kontakta:
Madeleine Karlberg, Country Representative, Sweden, Tillotts Pharma AB, tel 0702–83 82 88, mkarlberg@tillotts.com
Anna Bergqvist, Product Manager Nordic, tel 0702–97 27 64, anna.bergqvist@viforpharma.com
Ellinor Törnqvist, Nationell Produktspecialist Gastro, MSD, tel: 0730 568351, ellinor.tornqvist@merck.com
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Sista datum att anmäla sig
för låg avgift är 26 mars.
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I samarbete med FSGS och SEGP
Foto: Fredrik Tellerup

13:00–13:05

Välkommen. Ordförande Svensk Gastroenterologisk Förening Bodil Ohlsson

13:05–13:55

Ulrika Broomé högtidsföreläsning: Professor Dominique Valla “Trombotic liver disease in the cirrhotic and non-cirrhotic state”.
Moderator: Fredrik Rorsman
SILK Den dekompenserade cirrhospatienten på
akutmottagningen

15:15–15:45
15:45–16:50

Samtal och aktiviteter som motiverar till förändringar och
acceptans
Kaffe, utställning, posters

Neuropeptider, immunologi och buksmärtor

Att hantera symtom vid funktionella mag-tarmbesvär –
symtomutveckling och egenvård

17:00–18:00

Satellitsymposium Abbott

18:00–21:00

Välkomstmottagning Luftkastellet i Slagthuset

07:30–08:15

Satellitsymposium Mundipharma

08:30–09:30

Fria Föredrag – tematiskt ordnade

Teamarbetet på Magtarmmottagningarna vid SUS

09:30–10:00

Kaffe, utställning, posters

10:00–10:50

Bengt Ihre högtidsföreläsning: Professor George Webster. “Acute and chronic pancreatitis – what’s new in 2012?”.
Moderator: Hans Törnblom

11:00–12:00

Satellitsymposium MSD

12:00–13:00

Lunch, utställning, posters

13:00–13:50

Postervandring i grupp

14:00–15:00

Magtarmfonden: Gästföreläsning av Jonas Halfvarson, stipendieutdelning. Moderator: Henrik Hjortswang

15:00–15:30

Kaffe, utställning, posters

15:30–16:30

Satellitsymposium Vifor Pharma Nordiska

16:40–17:30

Årsmöte SGF

Årsmöte SEGP

08:30–09:30

Fria Föredrag – endoskopi huvudsakligen

09:30–10:00
10:00–11:00

Årsmöte FSGS

Kost vid olika diagnoser
Kaffe, utställning, posters

Live-endoskopi. Skopienheten

Omvårdnad av patienter med kronisk leversjukdom

11:10–12:00

Lennart Wehlin högtidsföreläsning: Professor Rami Eliakim. “Wireless GI endoscopy – past, present and future”
Moderator: Ervin Toth

12:00–13:00

Lunch, utställning, posters

13:00–13:50

Postervandring i grupp

14:00–15:15

Komplikationer vid endoskopi

Strategier vid anti-inflammatorisk terapi

15:15–15:45

Kaffe, utställning, posters

15:45–16:45

Satellitsymposium Olympus

16:55–18:00

Nationella riktlinjer – endoskopi, Barrett

19:30

08:30–09:30

Fistlar – diagnostik och behandling
Gastromiddag, Restaurang Glasklart

SOIBD

Studiebesök på endoskopienheten. Skopienheten

09:30–10:00

Kaffe, utställning, posters

10:00–10:50

Franz Bárány Högtidsföreläsning: Professor Peter Bytzer. “Dyspepsia and PPI therapy”. Moderator: Maria Bergström

11:00–11:50

SILK . Leverproblem under graviditet

Barnnutrition

12:00–12:50

Interaktiva falldiskussioner

Körkort för endoskopiutrustning

12:50–13:00
13:00

Torsdag 10 maj 2012

14:05–15:15

Tisdag 8 maj 2012

Ämne

Onsdag 9 maj 2012

Ämne

Avslutning. Ordförande Svensk Gastroenterologisk Förening Bodil Ohlsson
Lunch att ta med

De senaste uppdateringarna i programmet finns på hemsidan.

Fredag 11 maj 2012

Tid

avhandling sofie haglund

Interindividual differences in thiopurine metabolism
– studies with focus on inflammatory bowel disease
Respondent: Sofie Haglund, Biokemist, Medicinsk diagnostik, laboratoriemedicin,
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.
Huvudhandledare: Professor Sven Almer, Institutionen för Klinisk och experimentell medicin,
Linköpings universitet samt EM-kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping.
Biträdande handledare: Professor Curt Peterson, Avdelningen för Läkemedelsforskning,
Institutionen för Medicin och hälsa, Linköpings Universitet.
Docent Jan Söderman, Medicinsk diagnostik, laboratoriemedicin, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.
Opponent: Professor Åke Nilsson, Gastroenterologi och nutrition, Institutionen för Kliniska vetenskaper,
Lunds Universitet.

D

et är sedan tidigare välkänt att
genetiska variationer i vissa enzymer som metaboliserar läkemedel
i kroppen spelar stor roll för hur patienten
tolererar dem. En ökad kunskap om olika
faktorer, såväl genetiska som andra, vilka
påverkar omsättningen av läkemedel kan
bidra till möjligheten att individanpassa en
potentiellt toxisk behandling för att undvika
allvarliga biverkningar, men även utebliven
effekt.
Immunhämmande läkemedel som tiopuriner (azatioprin och 6-merkaptopurin)
används bland annat vid kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit och
Crohns sjukdom). I kroppen omvandlas de via en omfattande metabolism till
aktiva metaboliter; tioguanin-nukleotider
(6-TGN) och metyltioinosinmonofosfat (meTIMP, Figur 1). Användningen av
tiopuriner begränsas av allvarliga biverkningar eller utebliven effekt hos ända upp
till 40% av patienterna. Delvis förklaras
den ökade risken för biverkningar av genetiska varianter som resulterar i låg aktivitet
i det välkaraktäriserade enzymet tiopurin
S-metyltransferas (TPMT). TPMT-aktiviteten korrelerar positivt till metaboliten
meTIMP och negativt till de viktigaste
immunhämmande metaboliterna 6-TGN.
Delstudie I

I en inledande studie utvecklades en
metod baserad på pyrosekvensering för att
bestämma alla då kända genvarianter av
TPMT. Förekomsten av de vanligaste varianterna (TPMT*2, TPMT*3A, TPMT*3B,
TPMT*3C) undersöktes i en svensk bakgrundspopulation bestående av 800 individer från sydöstra Sverige. Vi observerade
att 91% av befolkningen inte bar någon
av de undersökta genvarianterna och de
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Figur 1. Förenklad bild över metabolismen av azatioprin (AZA) och 6-merkaptopurin (6-MP). XO,
xantinoxidas; HPRT, hypoxantinguaninfosforibosyltransferas; TPMT, tiopurine S-metyltransferas;
IMPDH, inosin 5´-monofosfatdehydrogenas; ITPA, inosintrifosfatas; GMPS, guanosinmonofosfatsyntetas; 6-TU, 6-tiourinsyra; 6-TIMP, 6-tioinosinmonofosfat; 6-TXMP, 6-tioxantosinmonofosfat; 6-TITP,
6-tioinosintrifosfat; meTIMP, metyltioinosinmonofosfat; 6-TGNs, 6-tioguaninnukleotider.
Sofie Haglund et.al. The role of inosine-5´-monophosphate dehydrogenase in thiopurine metabolism in
patients with inflammatory bowel disease. Therapeutic Drug Monitoring 2011: 33(2): 200-208. ©Wolters
Kluwer Health.

kan därför antas ha normal enzymaktivitet
(Tabell I). Förekomsten av de olika genvarianterna var ungefär desamma som i andra
europeiska populationer.
TPMT genotyp
TPMT*3A (G460A, A719G)
TPMT*3C (A719G)
TPMT*3B (G460A)
TPMT*2 (G238C)

Allelfrekvens
(n = 1600)
3.75
0.44
0.13
0.06

Tabell I. Förekomsten av de vanligaste genetiska
varianterna, efter vildtyp, av TPMT i en svensk
bakgrundspopulation.

Överensstämmelsen mellan genotyp och
fenotyp bland 30 patienter selekterade utifrån TPMT-aktivitet var 93%. DNA från
de två diskordanta patienterna sekvenserades senare. Dessa individer visades bära två
icke tidigare kända genvarianter av TPMT.

Fenotypning och/eller genotypning av
TPMT innan behandling med tiopuriner
sätts in rekommenderas av the Food and
Drug Administration (FDA) sedan 2004.
Sedan 2006 utför vårt laboratorium i Linköping fenotypning och genotypning för de
vanligaste genvarianterna av TPMT parallellt som rutin.
Delstudie II och III

Alla oönskade effekter av tiopuriner kan inte
förklaras utifrån TPMT. Patienter med en
oväntat hög kvot meTIMP/6-TGN och
normal TPMT-aktivitet har i tidigare studier visats vara utsatta för såväl en större risk
att svara sämre på behandlingen (otillräckligt 6-TGN), som en ökad risk för hepatotoxicitet (för mycket meTIMP) men även
myelotoxicitet. En reducerad aktivitet av
enzymet inosinmonofosfatdehydrogenas
(IMPDH) skulle, utifrån dess placering
i tiopurinmetabolismen (Figur 1), kunna
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avhandling Sofie Haglund

förklara en sådan avvikande metabolitprofil.
Den cellulära IMPDH-aktiviteten utgörs
av summan av två genprodukter IMPDH
1 och IMPDH 2. Dessa har näst intill identiska kinetiska egenskaper och går ej att särskilja enzymatiskt.
I två studier undersöktes mängden bildade metaboliter i relation till IMPDH-aktiviteten, dels i en oselekterad grupp patienter
(n=50) och dels i en grupp (n=60) som
selekterats utifrån specifika metabolitprofiler (hög, normal, eller låg meTIMP/6-TGN
kvot). Dessutom kartlades IMPDH-aktiviteten bland 100 blodgivare.
IMPDH-aktiteten spände över ett brett
intervall både bland blodgivare och patienter. Det rådde ingen skillnad i aktivitet
mellan de två grupperna. IMPDH-aktiviteten var lägre bland patienter med höga
metabolitkvoter (meTIMP/6-TGN >20),
vilket förklarades av ett negativt samband
till mängden bildad meTIMP (Figur 2).

Inget samband till koncentrationen
6-TGN noterades. I delstudie III inkluderades även en grupp patienter (n=10)
med reducerad TPMT-aktivitet (<8.9 U/
mL pRBC). IMPDH-aktiviteten bland
dessa var inte annorlunda jämfört med de
med normal TPMT-aktivitet. Alla patienter med reducerad TPMT-aktivitet visade
ett metabolitratio <10. Med hjälp av en
cellmodell (HEK293 celler) undersöktes
IMPDHs roll i ett kontrollerat system
avseende tiopurinbehandlingen ytterligare.
Modellen tillät samtidigt modulering av
TPMT-aktiviteten. Då IMPDH-aktiviteten nedreglerades med hjälp av siRNA-teknik, erhölls tvärtemot det förväntade, en
stegring av 6-TGN oavsett TPMT-status,
vilket antyder effekter av andra farmakogener än IMPDH och TPMT. Även om
förhållandena i kroppen och i en cellmodell inte är helt jämförbara så pekar resultaten på att 6-TGN regleras av andra, ännu
okända farmakogener.
Delstudie IV

Figur 2. IMPDH-aktivitet och dosnormaliserade metabolitkoncentrationer bland patienter
med normal TPMT-aktivitet, selekterade utifrån
metabolitprofiler (n=50), delarbete III.
Modifierad från Sofie Haglund et.al. The role of
inosine-5´-monophosphate dehydrogenase in
thiopurine metabolism in patients with inflammatory bowel disease. Therapeutic Drug Monitoring 2011: 33(2): 200-208. ©Wolters Kluwer Health.
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För att identifiera nya farmakogener av
betydelse för metabolitprofilen och mängden bildade metaboliter utfördes en helgenoms-expressionsanalys där uttrycket
av samtliga gener i det mänskliga genomet jämfördes mellan grupperna; kvot
meTIMP/6-TGN >20, kvot 10-14, samt
kvot ≤4, i en explorativ patient-kohort
(n=23). Data validerades med kvantitativ
realtids-PCR och i en oberoende patientkohort (n=33). Denna analys visade inga
signifikanta gruppskillnader som kunde
karaktärisera metabolitprofilerna med
hjälp av diskriminantanalys. För att öka
möjligheten att identifiera subtila samband mellan uttrycksnivåer och metabolitkoncentrationer kombinerades de två
kohorterna. En separat analys av gener
relaterade till tiopurinmetabolismen visade
stora interindividuella skillnader i genuttryck, men endast små skillnader mellan
metabolitprofilerna. Vår preliminära
data-analys visade att koncentrationen av
meTIMP korrelerade positivt till uttrycket
av genen för 5´-ectonukleotidas (NT5E)
och negativt till TPMT. Koncentrationen
av 6-TGN korrelerade positivt till uttrycket
av genen för transportproteinet equlibrative nucleoside transporter 1 (SLC29A1)
och negativt till genen för hypoxantinguanin-fosforibosyltransferas. En interaktion mellan genuttrycken av NT5E och
SLC29A1 kunde tillsammans förklara 16%
av variationen i kvoten meTIMP/6-TGN.

Konklusion

Sammantaget visar våra resultat att pyrosekvensering är en enkel och flexibel metod
för genotypning. Den har införts i den kliniska verksamheten och används parallellt
till aktivitetsmätningarna av TPMT. Vidare
visar resultaten att regleringen av tiopurinmetabolismen är komplex och att en hög
meTIMP/6-TGN kvot sannolikt involverar
fler farmakogener än IMPDH and TPMT.
Avsaknaden av signifikanta resultat i den
initiala helgenoms-expressionsanalysen kan
bero på att en individs metabolitprofil orsakas av interaktioner mellan många gener där
var och en bidrar med små effekter. För att
utreda det vore det idealt om såväl metabolitkoncentrationer som enzymaktiviteter och
genuttryck kunde analyseras i målcellerna
för behandlingen, dvs. de vita blodkropparna. För närvarande har data från ytterligare ett set av gener, identifierade utifrån
helgenoms-expressionsanalysen, bearbetats.
Preliminära analyser har visat att det finns
en samvariation mellan ett antal nya kandidatgener och mängden bildade metaboliter.
Genom våra studier har kunskapen kring
faktorer som kan påverka tiopurinmetabolismen ökat samtidigt som de ytterligare
belyser dess komplexitet.
Sofie Haglund
Medicinsk diagnostik,
laboratoriemedicin
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
sofie.haglund@lj.se
Delarbeten i avhandlingen:
Sofie Haglund, Malin Lindqvist, Sven Almer, Curt
Peterson, Jan Taipalensuu. Pyrosequencing of
TPMT alleles in a general Swedish population
and in patients with inflammatory bowel disease.
Clinical Chemistry 2004: Feb;50(2): 288-295.
Sofie Haglund, Jan Taipalensuu, Curt Peterson,
Sven Almer. IMPDH activity in thiopurinetreated patients with inflammatory bowel disease – relation to TPMT activity and metabolite
concentrations. British Journal of Clinical Pharmacology 2008: Jan;65(1): 69-77
Sofie Haglund, Svante Vikingsson, Jan Söderman,
Ulf Hindorf, Christer Grännö, Margareta Danelius, Sally Coulthard, Curt Peterson, Sven Almer.
The role of inosine-5´-monophosphate dehydrogenase in thiopurine metabolism in patients with
inflammatory bowel disease. Therapeutic Drug
Monitoring 2011: 33(2): 200-208
Sofie Haglund, Sven Almer, Curt Peterson, Jan
Söderman. Pharmacotranscriptomics in thiopurine treated IBD patients with different
metabolite profiles. Manuscript submitted as
Pharmacotranscriptomics in thiopurine treated
patients with IBD identifies new candidate genes
associated with the concentration of meTIMP
and 6-TGN.
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Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige

Bästa medlemmar
Så skriver vi 2012. Ännu ett nytt år att se
fram emot! Någon vidare vinter har vi inte
haft här i södra Sverige, men alla längtar
vi väl ändå till våren och att få lite längre
och ljusare dagar.

Vår förening har bidragit till utformningen av årets Svenska Gastrodagar och
är för första gången med som medarrangör.

V

pendier. IBD-stipendiet som vi har tillsammans med MSD har sista ansökningsdag
12/3. Vårt utbildningsstipendium har
precis haft sista ansökningsdag och någon
eller några av våra medlemmar har fått
en möjlighet till förkovring inom vårt
arbetsområde. Glöm inte att ta tillvara
på de tips ni fick i förra numret om hur
ni kan gå tillväga när ni söker stipendier.
I detta nummer kan ni läsa om Katarina
Pihl Lesnovskas arbete efter att hon fick
IBD-stipendiet 2010.

ilket 2011 vi haft! UEGW arrangerades i Stockholm och Gastrodagarna i Umeå var lika bra och
lärorika som alltid. Vår förening fyllde två år
och vi arrangerade vår första gemensamma
utbildningsdag tillsammans med SEGP. Vi
kommer att arbeta vidare med detta och
2012 kommer att innehålla en satsning på
en ny intressant gemensam utbildningsdag.
Alla aktuella utbildningar under året kan ni
hitta på vår hemsida www.fsgs.se

Jag vill påminna Er om att söka våra sti-

Sist men inte minst vill vi i FSGS uppmärk-

samma vår ordförande Susanna Jäghult som
disputerat med avhandlingen Living with
inflammatory bowel disease – health-related
quality of life, worries and stress. Disputationen skedde den 27 januari och vi önskar
Sanna ett stort Grattis och lycka till i
framtiden med nya
spännande projekt.

Monica Wåhlin
Vice ordförande i FSGS

Kunskapsbehov hos IBD-patienter
Jag heter Katarina Pihl Lesnovska och
har idag en kombinerad tjänst som forskningsköterska, doktorand och vårdenhetschef på magtarmmedicinska kliniken
i Linköping. Mitt avhandlingsarbete handlar om att kartlägga och beskriva livssituationen hos patienter med inflammatorisk
tarmsjukdom (IBD) för att utveckla en
interaktiv webb baserad plattform.

N

u håller jag på att färdigställa mitt
första manus som handlar om att
undersöka kunskapsbehov hos
IBD-patienter. Jag hade förmånen att få ta
del av IBD-stipendiet som delades ut på
Gastrodagarna 2010 i samarbete med Föreningen för sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige (FSGS). Stipendiet har
använts till att färdigställa analys av intervjuer på 30 patienter mellan 24 och 79 år
med syftet att undersöka behov av kunskap
hos patienter med IBD, både Crohns sjukdom och ulcerös kolit i relation till deras
sjukdom. Deltagarna valdes ut för att uppnå
maximal variation av behovet av kunskap
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utifrån kriterierna ålder, kön, sjukdomsduration och symtombörda. Intervjuerna var
individuella och varierade i längd mellan
14–67 minuter.
Patienter med kroniska sjukdomar är i

behov av information och kunskap, men
hur informationen ges och i vilket skede
av sjukdomsförloppet är av betydelse. Det
måste ses som en del av den dynamiska
relationen mellan vårdgivare/patient och
inte som en enskild del av omhändertagandet. Skriftlig information har visat sig öka
kunskapen hos patienter, men att skriftlig information skulle leda till förändrat
beteende hos patienter finns ingen evidens
för. Patienterna i denna studie hade förväntningar på att få information från hälsosjukvården men upplevde ofta en brist på
det. Bristen på information tolkades både
negativt och positivt från patientens sida,
då någon upplevde bristen på information som ett sätt för sjukvården att skydda
patienten från sådant den inte behövde
veta, medan vissa såg det som ett undan-

hållande. Behovet av kunskap upplevdes
större vid diagnostillfället, då man var nyinsjuknad, än när man levt med sjukdomen
en längre tid. Behovet var också större om
patienten hade mycket symtom, hade ett
skov eller om man levt med sjukdomen en
längre tid men fått bristfällig information
vid diagnostillfället. Att få för mycket information kunde även upplevas negativt då det
skapade en onödig oro.
Många patienter ville mest ha kunskap

kring områden som de själva hade en möjlighet att påverka som kost, hur man ska ta
sina mediciner och andra egenvårdsråd. Det
var många som sa att man inte ville ha ren
medicinsk information utan där kände de
att de hade ett stort förtroende för sin läkare
och därmed behövde de inte veta allt. Det
fanns även en nyfikenhet att få möjlighet
att ta del av ny forskning inom området,
en möjlighet som saknades som ett inslag i
den ordinarie vården om man som patient
inte själv efterfrågade den. Följsamheten till
vården påverkades också utifrån det behov

45

STÖD WWF

Djurrikets kungar och drottningar behöver hjälp. Trots att de är både starka och listiga
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Många patienter ville mest ha kunskap kring
områden som de själva hade en möjlighet att
påverka som kost, hur man ska ta sina mediciner
och andra egenvårdsråd.

man hade och den kunskap man fick.
Önskemål om att omgivningen skulle ha
kunskap om patientens sjukdom varierade
mellan patienterna.
En del tyckte att det var pinsamt att prata

med sina anhöriga om symtom som kom
från magen, avföring etc. Andra kände ett
stöd i att ha anhöriga som var engagerade
och delaktiga. Trots att en del patienter
hade informerat sin omgivning om vad
som var viktigt för dem att ta hänsyn till
med tanke på deras symtom, möttes de
inte alltid av stöd och det upplevdes som
mycket frustrerande. Det fanns en vilja att
träffa andra patienter att dela sina erfarenheter med, samt att vara medlem och aktiv
i patientföreningar. Det fanns patienter
som uttryckte att de inte hade ekonomiska
möjligheter att prioritera ett medlemskap i
patientförening men att de gärna ville läsa
medlemstidningen. Det förekom även att
patienter hade blivit skrämda av att lyssna
till andra patienters berättelser och upplevelser om sin sjukdom, vilket skapade en
rädsla för att själv hamna i samma situation.

Det har varit ett spännande arbete att ta

del av patienternas erfarenhet kring kunskap
och information och sammanfattningsvis är
det viktigt i sjukvården att anpassa informationsinsatser efter den enskilde patientens
behov och att faktisk inte ta för givet att
alla vill veta lika mycket och samma saker.
Nu kommer manuset att sammanställas färdigt och publiceras under 2012 och sedan
kommer jag fortsätta med att analysera
intervjuer kring patienternas erfarenhet
av kritiska händelser i samband med deras
symtom och sjukdom.

Susanna Jäghult (ordförande)
Gastromottagningen
Danderyds sjukhus AB
182 88 Stockholm
susanna.jaghult@ds.se

Monica Wåhlin (vice ordf.)
Magtarmmottagningen
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
monica.wahlin@lj.se

Ann-Christin Jaensson (kassör)
Mag-tarmmottagningen
Medicinkliniken
391 85 Kalmar
ann-christin.jaensson@ltkalmar.se

Carin Hansson (sekreterare)
Medmottagningen 1 Gastro
SU/Ö
416 85 Göteborg
karin.e.hansson@vgregion.se

Anette Persson (ledamot)
Magtarmmottagningen,
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
anette.persson@lj.se

Katarina Pihl Lesnovska
Doktorand/sjuksköterska/vårdenhetschef
Endokrin- och Magtarmmedicinska
kliniken, Linköping Universitetssjukhus
581 85 Linköping
Katarina.pihl.lesnovska@lio.se
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Snabba insatser är direkt avgörande för de drabbade.
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Carina Andersson (ledamot)
Mag-tarmcentrum
Ersta Sjukhus
Box 4622, 116 91 Stockholm
carina.andersson@erstadiakoni.se

Eva Blackås (ledamot)
Medmottagning 2 magtarm
mott, Blå Stråket 5
Sahlgrenska sjukhuset
413 45 Göteborg
eva.m.blackas@vgregion.se

Ann Tornberg (suppleant)
VO Gastroenterologi
Universitetssjukhuset i Lund
221 85 Lund
ann.tornberg@skane.se

Anna Nordström (suppleant)
Gastromottagningen
Danderyds sjukhus AB
182 88 Stockholm
anna.nordstrom@ds.se

Varje gåva spelar roll.
www.lakareutangranser.se/akutfond
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segps styrelse 2012

Bästa medlem!

Ordförande:
Ingrid Karström
Endoskopi
Kirmott 1
Centralsjukhuset
291 85 Kristianstad
Tel: 044-309 12 31
Ingrid.m.karstrom@skane.se

Välkommen till årets första nummer av Gastrokuriren.
Nytt år, nya möjligheter. Ljuset har återvänt, som vi så väl behöver för vårt
välbefinnande. Och snart är vi i gång med att planera semestern.
Årets höjdpunkt, Svenska Gastrodagarna, närmar sig. Planeringen av pro-

grammet har skett i samarbete mellan den lokala programkommittén, SEGP
och FSGS styrelse. Ett samarbete som förlöpt mycket väl. Ett spännande
program som säkert kommer att intressera många. Mer om programmet kan
ni läsa på SEGPs hemsida.
På årsmötet ska medlemmarna godkänna stadgeförändringen att sekreterare, kassör och ledamöter väljs på tre år, istället för två år, som det är nu.
Vi meddelar lokal för årsmötet senare.
Sjuksköterskorna som utbildat sig till endoskopister har haft en nätverksträff i Västerås, och från den träffen har vi fått en rapport av Wiveca Rydin,
Värnamo.
Det är många som sökt stipendium till kommande möten under 2012,
vilket vi i styrelsen tycker är roligt.

Vice ordförande:
Ruth Svedlund
Endoskopimottagningen
Kirurgkliniken, Gävle sjukhus
801 87 Gävle
Tel: 026-15 40 55
Fax: 026-15 55 82
ruth.svedlund@lg.se

Styrelsen har glädjen att tilldela följande stipendium:
Svenska Gastrodagarna:

Erzebet Balogh, ssk Danderyd
Elisabeth Brunius, ssk NÄL
Carina Byström, usk Ersta
Ann-Marie Bergius, usk Ängelholm
Ing-Marie Johansson Wessman, usk Västervik
Christina Strömberg, usk Gävle
Lisbeth Dahlberg Persson, ssk Helsingborg
Nordiska Gastrodagarna:

Lotta Langer, ssk Karlstad
Lea Grönfors, ssk KS Solna

Iris Posserud

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

Kassör:
Agneta Schedin
Gastromottagningen
GastroCentrum Omvårdnad
Karolinska Universitetssjh, Solna
171 76 Stockholm
Tel: 08-517 730 78
Fax: 08-517 738 68
agneta.schedin@karolinska.se

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

Getinge:

Ingela Edström, usk Mölndal
Olympus resestipendium:

Karin Hilvéus, usk Malmö
Det blev inga stipendier utdelade till SADE, så därför beslutade styrelsen
att flytta över det till Svenska Gastrodagarna, då det är flest sökande till
detta stipendium.
Ni kommer väl ihåg att söka stipendium till höstens kongress:

ESGENA/ UEGW. 2 st á 6.000:Boston Scientifics resestipendium till ESGENA. 1 st á 10.000:Mer om ansökning och kriterier finns att läsa på hemsidan.

Ledamot:
Eleonor Johnson
Endoskopienheten
Ersta sjukhus
Box 4622, 116 91 Stockholm
Tel: 08-714 6309
Fax: 08-714 6668
eleonor.johnson@erstadiakoni.se

Ledamot
Gunilla Strand
Gastromott. Ersta sjukhus
Box 4622, 116 91 Stockholm
Tel. 08-714 65 14
Fax. 08-714 66 80
gunilla.strand@erstadiakoni.se

Vi ses på Gastrodagarna i Malmö!

Styrelsen i SEGP
Mona Olofsson
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Liten rapport från SADE-mötet i Oslo 19–20 januari 2012
Som inbjuden föreläsare kom jag till lunch
på torsdagen från ett grönt och varmt
Stockholm till ett gnistrande vitt och kallt
Oslo.

M

in föreläsningstitel var ”Colonoscopy by nurses a viable option?”.
Där försökte jag tala om min
engelska och svenska utbildning i endoskopi
och berätta om vad jag gör och hur jag arbetar som endoskoperande sjuksköterska på
Ersta sjukhus i Stockholm. Ett budskap var
att Sverige nu har 26 välutbildade endoskoperande sjuksköterskor som alla gör många
skopier med övervikt för koloskopi.
Torsdagen hade ett mycket intressant
symposium om cystiska pankreastumörer
ur kirurgisk, endoskopisk och radiologisk
synpunkt. Det följdes av en multidisciplinär konferens med intressanta patientfall
och diskussioner. Moderatorer var Urban
Arnelo, Nikolaos Kartalis, Ralf Segersvärd,
samtliga från Karolinska Huddinge och
Riadh Sadik, Sahlgrenska Göteborg.
Michael Bretthauer från Norska Cancerregistret berättade att Norge står i startgro-
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parna för screening av kolorektal cancer; hur
långt förberedelserna kommit samt fördelar
och nackdelar och ekonomiska och etiska
aspekter på olika metoder för screening av
befolkningen.

på och uppdatera för mig som inte längre
arbetar med akuta endoskopier. Men nu
som då framhölls vikten av att stabilisera
blödande patienter innan endoskopisk eller
kirurgisk intervention.

Siste talare på torsdagen var Jorma Halt-

Som avslutning gavs ett videoavsnitt med
föreläsarnas mest framgångsrika endoskopiska fall. Tänk att det finns så många skickliga endoskopister och så många svåra fall
som kan behandlas endoskopiskt nu jämfört
med för bara 10 år sedan. Det ställer stora
krav på teamarbete och tekniskt kunnande
i kombination med klokt val av patienter.
Med detta vill jag tacka SADE som bjöd
in mig som föreläsare till ett mycket intressant möte och hoppas att fler svenskar vill
delta i framtida SADE-möten.

tunen från Meilans sjukhus om ”ANDRE”,
som i korthet är en jämförelse mellan olika
metoder och utrustning för ERCP för att
uppnå bästa resultat och minska komplikationerna för patienter i samband med
ERCP-undersökningar.
Tyvärr missade jag ett mycket intressant
symposium torsdag morgon om handläggningen av kolorektal cancer ur kirurgisk,
onkologisk, radiologisk och endoskopisk
synpunkt. Där fanns också en engelsman
John Anderson som berättade om borttagande av polyper – när ska man ringa en
vän?
Jag stannade kvar på fredagen och lyssnade på symposiet om övre GI-blödningar
som inte är varicer-orsakade. Symposiet
leddes av Sven Adamsen och Thomas de
Lange från Köpenhamn. Mycket att lyssna

Gunilla Strand Nyström
Endoskoperande sjuksköterska
Endoskopienheten, Ersta sjukhus,
Stockholm
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Nätverksträff för skoperande sköterskor
8–9 december 2011 i Västerås

En kylig decemberdag träffades vi
sjuksköterskor som har utbildat oss till
endoskopister. De två sjuksköterskor
från Västerås, som gick första utbildningen på Ersta bjöd in oss till den
andra nätvärksträffen vi haft. Vi var nio
stycken skoperande sjuksköterskor från
Ersta-utbildningen, och sju stycken från
Karlskrona-utbildningen som kunde
delta.

D

e flesta har ju en bit att resa, så
programmet började 13.00 på
Västerås sjukhus. Dr. Piotr Trazc
tillsammans med Liselott Forsberg och
Kaynoosh Haferi hälsade oss välkomna.
Dr. Trazc berättade för oss om Endoskopienheten i Västerås och verksamheten där.
Därefter berättade Dr. Maziar Hosseinalikhani om den prestigefyllda utmärkelsen
Guldskalpellen som Dagens Medicin delade
ut till kirurgkliniken i Västerås 2011, för
deras arbete och goda resultat vid behandling av rektalcancer. Han höll ett mycket
uppskattat och intressant föredrag.
Vi hade sedan en intressant föreläsning om

biopsitagning. Patolog Dr. Jayant Sheyete
lärde oss en hel del nyttigt i konsten att
ta bra biopsier och skriva bra, informativa
remisser. Det var nog många som fick en hel
del matnyttigt att ta med hem.
Det diskuterades en hel del om löneutvecklingen för skoperande sjuksköterskor.
Alla var tämligen öppna med vad de tjänade
men alla från den senaste kursen hade inte
förhandlat klart ännu. Det är också ganska
olika hur mycket alla skoperar, allt från en
halvdag per vecka till skopier på heltid.
I Västerås har man sedan många år
använt sig av Propofolsedering vid skopier
enligt NAPS-modellen (nurse administrate
propofol sedation) De är mycket nöjda med
det och är generösa med sedering när behov
finns. Det var några fler enheter, som använder sig av NAPS och tyckte det fungerar bra.
På Ersta endoskopienhet och på Karlstads

endoskopienhet, har den endoskoperande
sjuksköterskan en stor roll vid utbildningen
av nya skopister. De hade tagit fram speci-
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fika utbildningsprogram och riktlinjer, som
följdes.
Det var många av oss som tyckte detta
var bra och vi fick ta del av deras fina arbete.
Förhoppningsvis finns det många, som kan
använda sig av detta på arbetsplatsen hemma.
Skopist Gunilla Strand, Ersta sjukhus, är
med i utformningen av en standardiserad
utbildningsplan för utbildningen av skoperande sjuksköterskor i Europa. Detta sker
genom ESGENAs försorg, där Gunilla är
med och representerar Sverige.

pan, på restaurant ”Karlsson på taket” – en
middag Boston Scientific sponsrade oss
med, stort tack till dem!
Andra dagen avslutades med en rundvandring på Västerås endoskopienhet och
efter lunch begav sig alla hemåt igen, fyllda
med nya idéer och ny kunskap.
Alla var nog överens om att denna nätverksträff är både givande och viktig, för oss
skoperande sjuksköterskor.
Nästa träff blir på Sophiahemmet i Stockholm om ett år.

Vi träffades under två dagar. Första dagen

Wiveca Rydin
Skoperande sjuksköterska
Värnamo

avslutade med en mycket god och trevlig
middag i Västerås högsta byggnad, Skra-

Kallelse till SEGP:s årsmöte
Årsmötet hålls i Slagthuset Malmö,
onsdag 9 maj kl. 16.40–17.30.
Ingen separat föranmälan krävs.
Dagordningen:

5. Val av mötets sekreterare

14. Stadgeändring
a) Förslag togs upp på årsmötet 2011
från styrelsen att sekreterare, kassör
och ledamot väljs på 3 år istället för 2
år som det är nu. Beslut tas på årets
medlemsmöte.

6 Val av två justeringsmän

15. Val av ny styrelse

7. Föregående mötesprotokoll

16. Val av två revisorer

8. Verksamhetsberättelse

17. Val av valberedning

9. Kassörens rapport

18. ESGENA

1. Mötet öppnas
2. Godkännande av kallelsen
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av mötets ordförande

10. Revisionsberättelse

19. Övriga frågor

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

20. Nästa årsmöte

12. Medlemsavgiften

21. Mötet avslutas

13. Inkomna frågor/skrivelser
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Säg hej då till det
gamla doskortet.

Nyhet!
Nu kan ferinject® ges
i standardiserade doser
– enkelt att räkna ut, enkelt att ge.

ferinject® (järnkarboxymaltos) (B03AC01) Rx (F). Indikation: för behandling av järnbrist,
när orala järnpreparat är ineffektiva eller inte kan användas. Beredningsform: injektions-/
infusionsvätska 50 mg Fe/ml. Produktresumén uppdaterad 2011-10-28. TLV: ferinject ingår
i läkemedelsförmånerna med begränsningen, ej för patienter i hemodialys. För ytterligare
information, förpackningar och priser, se www.fass.se
2011/11/ver.1
Renapharma-Vifor AB • Box 952 • 751 09 Uppsala • Tel. 018-478 40 50 • www.ferinject.nu
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The evidence. The difference.

6

Den ENDA TNF-hämmaren
1
vid ulcerös kolit
Remicade:
• visat steroidfri remission*1,2
• kan ge läkning av tarmslemhinnan*1,2
• 6 års klinisk erfarenhet vid UC 1

* i två dubbelblinda randomiserade placebokontrollerade studier på patienter med UC (ACT1 & ACT2). Remicade 5mg/kg n=121/121, placebo n= 121/123. Primär endopoint kliniskt svar
v8. Steroidfri remission v30 ACT1: 33,9% vs 15,7% p=0,001 ACT2: 25,6% vs 10,6% p=0,003. Läkning av tarmslemhinnan v 30 ACT1: 50,4 vs 24,8 P<0,001. ACT2:46,3 vs 30,1 P=0,009.
1. www.fass.se, maj 2011, SPCer för Remicade och Humira
2. Rutgeerts P, et al. N Engl J Med. 2005; 353: 2462-2476
Remicade® (infliximab) är en TNF-hämmare, 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning.
Doseringen varierar för de olika indikationsområdena: • Reumatoid artrit • Psoriasisartrit • Ankyloserande spondylit • Psoriasis • Crohns sjukdom (även fistulerande) • Ulcerös kolit
• Crohns sjukdom hos barn. Kontraindikationer: Patienter med anamnes på överkänslighet mot infliximab, mot andra murina proteiner eller mot något av hjälpämnena. Patienter med
tuberkulos eller andra allvarliga infektioner såsom sepsis, abscesser, och opportunistiska infektioner. Patienter med måttlig eller svår hjärtsvikt (NYHA klass III/IV). Patienter ska testas för
HBV infektion innan behandling med Remicade påbörjas. (Rx, F, SPC juli 2011).
För ytterligare information om bl. a. effekt och säkerhet, se produktresumé och pris på www.fass.se
Remicade: Registered trademark of Centocor Ortho Biotech, Inc.

Box 7125, 192 07 Sollentuna · Tel 08-578 135 00 · www.msd.se · www.remicade.se
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