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skrivande stund har nyårshelgen precis avverkats och vad passar bättre än att
se tillbaka mot vad som publicerats under 2013? En artikel som väcker intresse är den genomgång av teknik vid kromoendoskopi vid surveillance av
IBD patienter som kom i Gastroenterology’s Juninummer s. 1349-1352. Man
framhåller att kromoendoskopi väsentligt utökar det diagnostiska utbytet och
minskar risken för missade precancerösa lesioner. Dessutom är det billigt men
kräver träning och referensmaterial. Man undrar hur benägenheten att ta till sig
denna förbättrade diagnostik är på svenska endoskopienheter?
I samma tidnings Januarinummer (s. 16-18) finns en bra editorial om betydelsen av endoskopisk kvalitet för uppkomst av intervallcancer vid koloskopiscreening. Här finns även läsning och en fin video om teknik vid polypektomi
och en studie om frekvensen av inkomplett polypektomi. Rekommenderas för
läsning och eftertanke!
Ytterligare en tänkvärd artikel inom koloskopins område är den randomiserade
studie som redovisas i Am J Gastroenterol:s Februarinummer (s. 166-172) där
en extra sköterskeobservatör vid utdragningsfasen väsentligt ökade adenoma detection rate. RF abladering av levermetastaser är ett relativt nytt inslag i terapiarsenalen vid levermaligniteter av olika slag och föreslås ofta vid MDT konferenser. Vill man veta mer om metodens för och nackdelar rekommenderas läsning
av Gut and Livers Januarinummer s 1-6. Slutligen läste jag med stort intresse
den Holländska randomiserade studien som visar att facesdonation är en effektiv behandling vid refraktär Clostridiumenterit (NEJM 2013; 368: 407-415).
Jag vill absolut inte göra anspråk på att ha läst allt och påstår inte att ovan
nämnda artiklar håller högst kvalitet av det som tryckts, men tycker ändå att de
väcker intresse sett med en tarmkirurgs glasögon. När Ni läser detta är det redan
en bit in på 2014 och jag tror och hoppas att detta blir ett bra Gastroår. Förutom
Gastrodagarna som närmare presenteras i kommande nummers ledare kan Vi även gotta oss åt
ett fantastiskt IBD möte i Linköping 7-8 April
med föreläsare av absolut högsta klass (se www.
hu.liu.se/ike/ibd/program?l=en).
Mötet riktar sig kanske främst till kirurger men
läser man programmet finns även mycket för
medicinska gastroenterologer.

S

R

LIC

Kära Gastrovänner!

LIC
EN
SN

U MM E R 3 4

93
10

gastrokuriren 1 · 2014

1

annons

Ihre-symposium
Master Class IBD Surgery
Ihre Symposium - Master Class IBD Surgery, April 7-8th, 2014, Linköping Konsert och Kongress, Linköping, Sweden
It is with great pleasure that Linköping University and University Hospital, together with SFKRK (the Swedish Society of Colorectal Surgeons) invite you to the first “Swedish Colorectal Days”. The faculty of the “Ihre-symposium – Master Class IBD Surgery” comprises numerous renowned clinicians and scientists in the field of IBD. The meeting, April 7-8th will be focussed on ulcerative colitis during the first
day and Crohn’s disease the second. Covered subjects will range from the problematic pouch and surgical strategy in Crohn’s disease to
problems of being an adolescent with IBD.
We hope the first “Swedish Colorectal Days” will be a prosperous start of a symposium tour between Swedish University Hospitals on a yearly basis.

The meeting is to be held at
Linköping Konsert and Kongress
Most welcome to Linköping April 7-8th!
Pär Myrelid
Johan D Söderholm
Per J Nilsson
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VITAMIN D ELISABET ROTHENBERG

Vitamin D
Hur mycket och varför?

D-vitamin, kalciferol, har på senare år tilldragit sig allt större intresse i takt med att allt fler fysiologiska funktioner för detta vitamin blivit kända. Risken för fall och frakturer påverkas t ex från två håll: dels genom påverkan på bentätheten men också på muskelfunktion.
Forskningen kring vitaminets funktioner, status och behov är intensiv och det vetenskapliga underlaget ökar: 2013 publicerades 1453
artiklar under sökorden vitamin D AND deficiency jämfört 315 år 2003. Fortfarande är dock mycket oklart beträffande optimalt status i
relation till olika fysiologiska funktioner. Detta understryks både i de intagsrekommendationer som kom från Institute of Medicine (IoM)
(1) för några år sedan och i de nya nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2012) som publicerades hösten 2013. Båda bygger på
systematiska litteraturöversikter (SLR).

B

ortsett från solexponering fyller vitaminet kriteriet för ett essentiellt näringsämne, vilket innebär att kroppen inte kan producera det själv i tillräcklig
mängd. Det finns två former; kolekalciferol
(vitamin D3), som är den fysiologiska formen och som återfinns i animaliska livsmedel, samt ergokalciferol (vitamin D2)
som är den syntetiska formen som bildas
från ergosterol, faktaruta 1. D3 och D2, tillsammans med de provitamin de härstamstammar ifrån är de alla olika former av steroler.
En viktig funktion hos ryggradsdjur, inklusive människa, är att upprätthålla kalciumoch fosfatkoncentration för försörjning av
cellulära processer, för neuromuskulär funktion och för benmineralisering, något som
länge varit känt. Flera pleiotropa effekter
som sträcker sig långt utanför benväven har
dock påvisats under senare år (figur 1). Mer
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eller mindre väl dokumenterade relationer
finns t ex till kardiovaskulära, respiratoriska,
endokrina och muskulära funktioner och
sjukdomar (2, 3).
Utöver status som näringsämne är D-vitamin också att betrakta som ett prohormon,
som konverteras i två steg först i levern till
25 hydroxicholekalciferol (25-OHD, kalcidiol), och sedan i njuren till hormonet 1,25
hydroxikolekalciferol (1,25-OHD, kalcitriol), den biologiskt aktiva formen.
Flera vävnader som till exempel makrofager, colon, prostata och hjärna kan dock lokalt, via enzymet 1 hydroxylas, omvandla
25-OHD till 1,25-OHD.
I vävnader som inte är involverade i kalciummetabolismen anses D-vitamin medverka i transkription av ett antal gener som
reglerar celldelning och differentiering och
möjligen också bidrar till att minska risken
för transformation till cancerceller (2). Till

de icke-genrelaterade effekterna räknas att
1,25-OHD binder till en plasmamembran-receptor som finns i organ involverade
kalciummetabolismen i t ex tarm, ben, njure och paratyroidea (4).
En målvävnad är muskulaturen där vitaminet behövs för normal utveckling och
tillväxt av muskelfiber. Brist påverkar muskelstyrkan negativt. Muskelsvaghet och
myopati utgör karaktäristiska drag vid rakit
och osteomalaci och bidrar till försämrad
fysisk förmåga. Brist har rapporterats påverka framförallt de viktbärande musklerna i benen som är nödvändiga för postural
kontroll och gång. Signifikant korrelation
mellan serum 25OHD och fall har också
rapporterats (5, 6).
Mekanismerna bakom funktionen i muskulaturen är inte fullständigt kartlagd. In
vitro och in vivo experiment tyder på att
kalcitriol reglerar kalciumupptag i muskel-
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celler, vilket i sin tur innebär inflytande över
kontraktion och relaxation, syntes av proteiner som är involverade i kontraktion, samt
proliferation och differentiering av muskelceller.
D-vitaminstatus spelar en viktig roll när
det gäller risken för fall och frakturer. Vitaminet påverkar frakturrisken från två håll:
genom sitt inflytande både på muskelfunktion och på bentäthet (7). Trots att bara några få interventionsstudier finns pekar tillgängliga data mot att tillskott av D-vitamin
skulle kunna bidra till att bibehålla muskelstyrka och funktionell förmåga bättre i
hög-riskgrupper som sköra ”frail” äldre (5,
8).
Nya rekommendationer
Institute of Medicine

Vad är då optimalt status och vilket intag
krävs för att nå dit?
IoM publicerade på uppdrag av de amerikanska respektive kanadensiska regeringarna 2011 ett mycket omfattande underlag på
totalt 1115 sidor (1). De frågor som skulle
besvaras var:
1. Effekter på hälsan av vit D och Ca?
2. Nivå för önskvärda effekter?
3. Hur mycket är för mycket?
IoM konkluderar att tillgängliga data visar på en nyckelroll för både kalcium och
vitamin D när det gäller benhälsa. Detta
kausalsamband ligger till grund för DRIs
(Dietary Reference Intakes). Underlag saknas dock, för båda näringsämnena, när det
gäller kausalsamband med andra hälsoeffekter, och för att ett högre intag än DRI
skulle vara gynnsamt för hälsan med avseende på andra funktioner. IoM skulle också
fastställa Tolerable Upper Intake Level för
D-vitamin D (UL) ett värde som ska reflektera långtidsintag på en nivå som inte
orsakar skada i en normal population. Få
studier har genomförts med det specifika
syftet att utvärdera en säker nivå för intag
av D-vitamin och det saknas konsensus om
vilka nivåer som kan orsaka skada (1).
Nordiska näringsrekommendationer
(NNR 2012)

De nordiska länderna samverkar också kring att ta fram näringsrekommendationer.
NNR har reviderats vart åttonde år. Över
hundra forskare och experter har varit involverade i den senaste revideringen, som är
den femte upplagan (9). Ett stort antal vetenskapliga studier och översikter som har
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publicerats mellan 2000-2012 har utgjort
underlag.
Genomgången har särskilt fokuserat på
områden där mycket ny forskning tillkommit, vilket bl a gäller för D-vitamin (3).
Tre mål

Tre specifika målen för översynen av
hälsoeffekter kopplade till D-vitamin
har satts upp:
1. översyn av vetenskapliga underlaget
för att fastställa, baserat på en uppsättning överenskomna kriterier, kostreferensvärden för D-vitamin i olika stadier i livet (spädbarn, barn, ungdomar,
vuxna, äldre och under graviditeten och
amning),
2. bedöma behovet för tillväxt, utveckling
och underhåll
3. bedöma hälsoeffekterna av olika intag/
exponeringar av vitamin D.
Forskningsfrågor

De forskningsfrågor som formulerats för
den systematiska översikten är:
1. vad är effekten av D-vitamin från olika
källor på serum 25(OH)D koncentraioner ?
2. vilket är förhållandet mellan 25(OH)
D –koncentrationer och olika utfall i
olika populationer och åldersgrupper ?
3. vad är effekten av D-vitamin från kosten på olika utfallsmått i olika populationer och åldersgrupper?
4. vad är effekten av D-vitaminsupplement på olika utfallsmått i olika befolkningar och åldersgrupper?
5. vad är effekten av sol -eller UVB-exponering på olika utfallsmått i olika befolkningar och åldersgrupper?
6. vad är UL ( övre gräns för intag ) för
D-vitaminintag kopplat till olika hälsorelaterade utfallmått i olika populationer och åldersgrupper ?
7. vilka är interaktionerna mellan D-vitaminintag och kalciumintag kopplat
till olika hälsorelaterade utfallsmått i
olika befolkningar och åldersgrupper ?
8. vilken är interaktionen mellan D-vitaminintag eller -status med A-vitaminintag eller -status kopplad till hälsorelaterade utfallsmått i olika befolkningar
och åldersgrupper ?
De SLR som ligger till grund för de nya rekommendationerna bygger på 35 av 1,741
funna artiklar varav flera SLR. Ett stort

problem för tolkning och beslut har varit
heterogeniteten i SLR. En bidragande orsak till att enskilda studier kan komma till
så skilda resultat är att analysmetod för att
mäta 25-hydroxy D-vitamin status 25(OH)
D varierar mellan studier.
Vid en jämförelse mellan High-pressure
liquid chromatography (HPLC), Radioimmunoassay (RIA) och Chemiluminescent
immunoassay (CLIA) blev den kumulativa
andelen som klassificerades med lågt status
(cut-off 50 nmol/l) 8% med HPLC, 22%
med RIA och 43% CLIA. Den mest valida
metoden anses var HPLC. Det är således av
stor betydelse att veta vilken metodik som
används för analys 25(OH)D-status (10).
D-vitamin i kombination med kalcium

Baserat på studerade SLR dras slutsatsen att
evidensen för en skyddande effekt av D-vitamin endast är konklusiv för beträffande
benhälsa, total mortalitet och risk för fall.
Vidare att effekten kan oftast enbart ses för
personer med lågt status.
De flesta interventionsstudier som lett till
denna slutsats rapporterar att intervention
med D-vitamin kombinerat med kalcium,
och inte D-vitamin ensamt ger dessa positiva effekter. Det har varit svårt att etablera en optimal nivå för status och intag
baserat på ingående SLR. Slutsatsen dras
att ≥50 nmol/l reflekterar ett tillfredställande status, vilket överensstämmer med
den slutsats IoM dragit. Serum koncentration <30nmol/l anses som brist och 30
– 50 nmol/l som otillräckligt. Frågan är
dock kontroversiell flera forskare hävdar
att 75 eller till om med 90 nmol/l skulle
vara optimalt ur hälsosynpunkt (8, 11, 12).
För detta talar också data som indikerar att
äldre behöver ett högre intag för att kunna
upprätthålla samma status som yngre (13).
Å andra sidan finns det också data som pekar i motsatt riktning dvs att högre nivåer
av 25OHD är associerade med ökad total
mortalitet och cancermortalitet (14) .
Ej vetenskapligt dokumenterat

Relationen mellan dos och respons för Dvitamin mätt som S-25(OH)D är inte heller vetenskapligt väl dokumenterad.
Studier som relaterat intag till berikning
och supplement uppskattar att ett ökat intag
på 1-2,5 µg/d ökar koncentrationen i serum
med 1-2 nmol/l, effekten är större när den
basala koncentrationen av S-25(OH)D är
låg. Intagsrekommendationer definieras på
olika nivåer, faktaruta 2.
Det vetenskapliga underlaget motiverar att
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SFÖAK-DAGEN
Stora Salen Läkaresällskapet
Klara Östra Kyrkogata 10 · Stockholm

Välkomna till den första SFÖAK dagen!
Föreläsningar och uppdateringar inom fem stora områden inom övre gastrointestinalkirurgi.
Programmet innehåller ”State of the art” föreläsningar samt presentation av våra nationella kvalitetsregister och vårdprogram samt de senaste data från våra kvalitetsregister. Efter föreläsning och presentation finns det väl tilltagen tid för diskussion. SFÖAK dagen vänder sig till
alla intresserade av övre gastrointestinal kirurgi.
Lunch och kaffe serveras på läkarsällskapet.
Anmälan till thomas.gasslander@lio.se
Kostnad: 100:- insättes på SFÖAKs Nordea-konto 108 14 44-0, senast 10/4.
Glöm inte ange namn på inbetalningen. Anmälan: = inbetald avgift

25/4

Varmt välkomna!

kl. 9-15
Styrelsen för SFÖAK
Program
9.00-10.00
· Gallkirurgi
		 ”State of the art” Gallkirurgi (20 min)
		 Gabriel Sandblom, Stockholm
· Senaste data från Gallriks (10 min)
		 Lars Enochsson, Stockholm
· Diskussion (20 min)
10.00-10.30 · Esofagus/Ventrikel
		 ”State of the art” Esofagus cancer (20 min)
		 Lars Lundell, Stockholm
· Diskussion (10 min)
10.30-10.45

· Kaffe

10.45-11.15 · Esofagus/Ventrikel
		 Senaste nytt från NREV och vårdprogrammet
		 för Esofagus/ventrikel cancer (10 min)
		 Jan Johansson, Lund
· Diskussion (10 min)
11.15-12.15 · Pankreas
		 ”State of the art” Pankreascancer (20 min)
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		 Ralf Segersvärd, Stockholm
· Senaste data från Nationella pankreascancer
		registret och Nationella Vårdprogrammet för
		pankreascancer (10 min)
		 Thomas Gasslander, Linköping
· Diskussion (20 min)
12.15-13.00

· Lunch

13.00-14.00 · Obesitas
		 ”State of the art” Obesitaskirurgi (20 min)
		 Torsten Olbers, Göteborg
· Senaste data från SOREG (10 min)
		 Johan Ottosson, Örebro
· Diskussion (20 min)
14.00-15.00 · Lever
		 ”State of the art” Levermetastaser (20 min)
		 Per Sandström, Linköping
· Senaste data från Lever/gallvägscancer registret
		och vårdprogrammet för HCC samt kolorektala
		levermetastaser (10 min)
		 Magnus Rizell, Göteborg
· Diskussion (20 min)
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rekommendationerna från 2004 höjs för
alla åldersgrupper över 2 år, tabell 1.
Spädbarn och små barn får inte tillräckligt
med D-vitamin från bröstmjölk och mat.
Under barnets första 2 år bör därför tillskott
om 5 droppar (10 µg) ges dagligen, detta
är dock en rekommendation som kvarstår
från 2004. För gravida och ammande gäller
samma nivå som för resten av den vuxna
befolkningen. Rekommendationerna bygger på det totala intaget från mat och supplement, givet minimal solexponering. Men
gällande solexponering lägger man till att
detta dock inte är fallet för en majoritet av
befolkningen i de nordiska länderna under
sommarhalvåret.
Solens bidrag ökar då. När det gäller över
gränsen för intag (UL) landar man på samma värde som IoM och European Food Safety Authority (EFSA) 100 µg/d (15, 16),
faktaruta 2. Detta värde gäller vuxna och
ungdomar 11-17 år och bygger på hyperkalcemi som biverkan av för högt intag. För
barn 1-10 år är UL 50 µg/d och för barn
0-12 månader 25 µg/d (NNR).
Biverkningar

De oftast registrerade biverkningarna av
hypervitaminos D är hyperkalciuri, vilket
leder till förlust av benvävnad, förkalkning
av kärl och vävnader, samt njursten.
Intag

D-vitamin förekommer framför allt i animaliska livsmedel. Det är dock relativt få
livsmedel som innehåller naturligt D-vitamin (tabell 2). Till dessa hör fet fisk, fiskleverolja och äggula.
Även mager fisk innehåller en del. Smör
innehåller väsentligt mindre än berikade
bords- och matlagningsmargariner.
Lätt- respektive mellanmjölk är berikade,
medan standardmjölk som inte är berikad
och innehåller betydligt mindre. Det krävs
dock en betydande mjölkkonsumtion för att
lätt- och mellanmjölk på något avgörande
sätt ska bidra till D-vitaminintaget. Kött
och ägg bidrar med en del vitamin D3, men
innehåller också 25OHD3 som har högre
biotillgänglighet och –effektivitet än vitamin D3.
Varje mikrogram 25OHD3 har visat sig
vara upp emot 5 gånger så effektivt att höja
S-25OHD jämfört med vitamin D3 (17).
En del svampar bl a kantareller innehåller
ergosterol som är ett förstadium till vitamin
D2 (ergokalciferol) och som omvandlas genom UV-strålning till D2, men syntesen
av D2 från ergosterol sker sällan i naturen
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varför utnyttjandegraden är betydligt lägre
(16).
Det är även med god aptit och bra matvanor svårt att enbart via kosten nå rekommenderat intag på 10 µg/dag.
Laktosfritt

Det dock har kommit två intressanta mjölkprodukter; en laktosfri mjölkdryck från Valio som innehåller 2 μg/100 ml, samt en
motsvarighet från Arla med 1 μg/100 ml.
Genom daglig konsumtion av någon av dessa
produkter ökar möjligheterna att nå rekommenderat intag genom kostintaget. För äldre som inte dricker mjölk eller har problem
med begränsad aptit kvarstår dock problemet.

verat för rådgivning om hur D-vitaminintaget kan ökas via kosten.
Sammanfattning

Sammanfattningsvis har många, framför allt
bland sköra äldre, sannolikt suboptimalt
D-vitaminstatus samtidigt som gruppen är
överrepresenterad när det gäller ökad risk
för fall och frakturer jämfört med resten av
befolkningen. Därför bör som rutin i riskgrupper både D-vitamin-status uppmärksammas och ställning tas till hur förbättrat
status bäst skall uppnås.

Riskgrupper

Sköra/sjuka äldre är en extra sårbar grupp,
som lätt kan drabbas av D-vitamin-brist, då
många vistas ute i mycket begränsad omfattning och ofta har ett suboptimalt intag
via kosten. Till detta kommer att omsättningen försämras med åldern (5, 13, 18).
De som bär heltäckande klädsel och därmed inte exponeras för UVB-strålning är en
annan riskgrupp. Bland personer med fetma är lågt D-vitamin-status också vanligt.
Studier pekar mot ett högre behov då vitaminet binds i fettvävnaden och i för liten utsträckning är tillgängligt i kroppen
(1). Veganer som helt utesluter animaliska
livsmedel kan också vara en riskgrupp. Brist
kan uppstå orsakat av låg biotillgänglighet
tillföljd av fettmalabsorption, eller vid bruk
av läkemedel som minskat kolesteroltillgängligheten. Också barn inom vissa etniska grupper har visats ha en ökad risk för
brist (19).
Samtliga dessa riskgrupper bör man i primärvården ha i åtanke, och kontrollera
S-25OHD status vid misstanke om brist.
Ett värde <25 nmol/liter anses vara tecken
på svår/uttalad brist.
Behandlingsrekommendationer

Frågan om mer generell supplementering
har rests, mot detta kan invändas att supplementering alltid bör ske på en tydlig indikation dvs. konstaterat lågt status varefter
nytt status bör tas för att följa upp effekterna insatt behandling.
En generell behandlingsrekommendation
bör snarare vara att mer frekvent ta D-vitamin-status på personer som tillhör riskgrupper inte minst äldre, och inte bara vid
misstanke om osteoporos.
Vidare kan samtal med dietist vara moti-

Elisabet Rothenberg

Leg Dietist, Docent
Verksamhetsutvecklare

Medicin Sahlgrenska
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/
Sahlgrenska 413 45 Göteborg
elisabet.rothenberg@vgregion.se
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Faktaruta 1
Termer och omvandlingsfaktorer som används för vitamin D
Vitamin D – också benämnt kalicferol
Vitamin D2 – också benämnt ergokalciferol
Vitamin D3 – också benämnt kolekalciferol
25OHD – 25-hydroxivitamin D – också benämnt kalcidiol eller kalcifediol
Beteckningen gör ingen skillnad mellan D2 och D3. När det är motiverat
att skilja mellan formerna uttryck de som 25OHD2 och 25OHD3.
Kalcitriol – 1,25-dihydroxivitamin D3.
Denna benämning används vanligen också för 1,25-dihydroxyvitamin D2 (erkalcitriol).
24,25(OH)2D – 24,25-dihydroxyvitamin D.
IE= internationella enheter – mått på D-vitamin baserat på biologisk aktivitet eller effekt.
IE definieras som aktiviteten i 0,025 µg kolekalciferol.
Omvandlingsfaktorer för vitamin D3: (Källa) 40 IE – 1 µg (Serum) 2,5 nmol/liter = 1ng/ml

Figur 1. Översikt över D-vitamin och dess roll i fysiologiska system (3)

Tabell 1.

D-vitamin μg/d 			Kvinnor		Män
Rekommenderat intag RI		
2-60 år				
61-74 år 			
>75 år
Estimated Average requirement EAR
Lower intake level LI			
Upper intake level UL			

10		
10		
20		

10
10
20

7,5		
2,5		
100*		

7,5
2,5
100*

*IoM 2010 (1); EFSA 2012 (16)
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Faktaruta 2
Termer och definitioner
Average requirement (AR): Behovet
definieras som det lägsta långtidsintaget
av ett näringsämne som upprätthåller en
bestämd nivå för nutritionsstatus. Termen
används för att definiera nivån för intaget
som tillfredställande täcker behovet för
hälften befolkning, förutsatt normalfördelad distribution av behovet. AR bygger
vanligen på data från biomarkörer.
Recommended Intake (RI): refererar till
den mängd av ett näringsämne som baserat på tillgänglig vetenskaplig kunskap och
information om kostintag kan möta behovet och upprätthålla god nutritionsstatus
i i stort sett hela den friska befolkningen.
RI kan variera beroende på kön, ålder och
stadie i livet. När distributionen av behovet kan anses vara normalfördelat kan en
standard deviation (SD) bestämmas, då
kan RI beräknas som RI= AR + 2 SDAR.
Definitionen överensstämmer tolkningen
RI i UK och ‘Recommended Dietary Allowance’ (RDA) i USA (1). The European
Food Safety Authority (EFSA) använder
termen Population Reference Intake (PRI)
som betecknar “the level of nutrient intake
that is enough for virtually all healthy people in a group” (16).

Livsmedel

μg vitamin D/100 g

μg vitamin D i g/portion

μg vitamin D/1 MJ

Kantareller konserv
Lättmjölk, berikad
Standardmjölk
Äggula
Kycklingkött med skinn, kött
Nötkött, innanlår
Lever, nöt
Lever, kalv
Hälleflundra
Lax
Makrill, konserv
Sardiner i olja, konserv
Strömming
Ål, rund- och varmrökt
Lättmargarin, fett 40 %
Matolja, berikad
Smör

2,5
0,4
< 0,1
4
1,5
0,4
0,1
0,3
9
12,5
2,8
15
8,2
48
7,5
7,5
0,6

0,8/30
0,8/200
0/200
0,7/18
0,5/125
0,4/100
0,1/100
0,3/100
10,4/115
18,8/150
4,9/125
7,5/50
10,0/125
48/100
0,8/10
0,8/10
0,06/10

47
2,5
0,1
2,6
2,1
0,8
0,2
0,6
18,2
16,5
2,0
13
17,1
33
4,9
2,0
0,2

(Källa: Livsmedelsdatabasen 2012, Livsmedelsverket.)

Tolerable Upper Intake Level (UL): För
de flesta näringsämnen, inkluderat vitamin
D, kan höga intag orsaka biverkningar eller förgiftningssymtom. UL definieras som
den maximala intagsnivån för dagligt intag
för långtidsbruk, månader eller år, som
sannolikt inte orsakar negativa hälsoeffekter för människa. Gränsvärd för varje given
biverkan varierar beroende på stadie i livet,
kön och andra individuella karaktäristika.
Lower intake level (LI): ett gränsvärde
för intag under vilket intaget kan leda till
kliniska bristsymtom för de flesta individer. LI bygger på observationer av individer, och är i många fall baserade på andra
kriterier än average requirements.

Figur 2. Frekvens distribution för behovet
av enskilda näringsämnen (9)
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Stor tarmcancerscreeningsstudie
startar 2014
SCREESCO – som uttytt står för Screening of Swedish colons – är en nationell tarmcancerscreeningstudie som ska svara på frågan om
tarmscreening påverkar dödligheten i tarmcancer i Sverige, samt vilken screeningsmetod som i så fall är lämpligast.18 av 21 landsting
har fattat beslut om att delta i den nationella studien, som startar under första kvartalet av 2014. Därför genomfördes under mitten av
november ett prövarmöte för deltagande skopister och sjuksköterskor.

P

rofessor Rolf Hultcrantz är ordförande i styrgruppen för studien, och han
hälsade alla deltagare välkomna till
dagen som organiserats på Karolinska Universitetssjukhuset Solna.
– SCREESCO är ett utmärkt tillfälle för
svensk gastroenterologi att bli ännu bättre även på att göra koloskopier, underströk Rolf.
Han fortsatte med att berätta att koloncancer (CRC) är den vanligaste cancerformen för både män och kvinnor. C:a 6000
fall konstateras i Sverige årligen, och överlevnaden för dessa ligger på cirka 60 % efter
fem år.
– Prognosen beror helt på när cancern
upptäcks: Vid tidig upptäckt är 5-årsmortaliteten 10 % – men vid metastaser är 5-årsmortaliteten 90 %. Vi bör således finna dem
tidigt, sa Rolf.
Han konstaterade också att i 75 % av fallen
är incidensen sporadisk, endast 15 % kan
härledas till familjehistorik.
– Alltså har vi ingen användning för genetik när det gäller att identifiera dessa patienter tidigt!
Sex regionala cancercentra

För att man ska införa screening av en sjukdom finns det ett antal generella regler att
ta hänsyn till:
Det ska vara en vanlig sjukdom som ska
kunna hittas relativt enkelt, det ska finnas
en bra behandlingsmetod, man ska kunna
förbättra överlevnaden – och det skall vara
ekonomiskt försvarbart med screening.
– Att det är ekonomiskt försvarbart med
screening för kolorektalcancer är visat förut
men - vi ska också visa att det är det, fortsatte Rolf.
År 2011 tillsatte Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) en arbetsgrupp. De sex nyinrättade regionala cancercentra (RCC) blev
uppdragsgivare, och en representant från
varje RCC ingick i arbetsgruppen. Utöver
dessa satt också Rolf med som ordförande.
– Vårt uppdrag var att ta fram förslag till
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en nationell randomiserad studie för tarmcancerscreening med olika metoder, inklusive en screenad kontrollgrupp. Studien bör
även innehålla uppföljning av patientupplevelse för dem som genomgår screening
samt en hälsoekonomisk del, berättade han.
Dessutom skulle gruppen inventera och
lämna förslag på utbildningar och förändrad arbetsfördelning som krävs för att klara
tarmcancerscreening resursmässigt. Gruppens förslag skickades sedan in till Socialdepartementet den 31/1 2012.
200 000 individer ingår

Studien kommer att bestå av tre armar. Inklusionen sker under tre år, 2014 - 2016, då
personer i åldrarna 59 - 62 år tillfrågas om deltagande.
I den första armen ingår 20 000 personer
som tillfrågas om att genomgå koloskopiundersökning vid ett tillfälle. I den andra
armen tillfrågas 60 000 personer om att skicka in ett faecesprov (FIT) – och om det innehåller en viss mängd blod resulterar det i
att även dessa individer kallas till koloskopiundersökning.
120 000 individer kommer i studiens tredje arm att följas för CRC via nationella register, och därigenom utgöra kontrollgrupp.
Sammanlagt handlar det alltså om 200 000
personer som slumpmässigt lottats enligt
statistiska urval från det Svenska befolkningsregistret till någon av dessa tre grupper.
Landstingen står bakom åtagandet

Studien kommer att pågå under fem år,
uppföljningen avseende mortalitet och incidens kommer att vara 15 år.
– Totalt innebär detta att det kommer att
krävas att cirka 17 000 koloskopier ska utföras – och landstingen har lovat att se till
att de utförs, underströk Rolf.
Enda undantagen är Stockholm och Gotland som redan har pågående screeningprogram samt landstinget i Västernorrland som

för närvarande tackat nej till att delta.
Vid studier är det otroligt viktigt att alla
gör på samma sätt, samt att data samlas in
och hanteras rätt. Därför fortsatte dagen
med att Rolf presenterade Lotta Mazouch
från Karolinska Trial Support som talade
om Good Clinical Practice (GCP) och andra regelverk att följa i en studie.
Kompetens, procedur och dokument

Lotta slog fast att GCP består av två ”hörnstenar” – varav den ena handlar om försökspersonen, och den andra om att man har
tillförlitliga data.
International Conference on Harmonisation
of Technical Requirements for Registration of
Pharmaceuticals for Human Use (ICH) beskriver GCP:s grundprinciper:
– Det handlar om essentiella kompetenser –
dvs. specialistkompetent läkare/tandläkare
med dokumenterad kunskap om GCP. Essentiella procedurer är ansökan och godkännande av Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden (EPN) samt monitorering
och kvalitetskontroll, sa Lotta.
Hon tillade att det även handlar om essentiella dokument, som ger möjlighet att
utvärdera studiens genomförande.
– Här i Sverige har vi arbetat enligt GCP
under lång tid, men så var det inte i alla länder. Därför har det nu kommit ett EU-direktiv om att GCP enligt ICH måste följas,
sa Lotta.
Det regelverk hon redogjorde omfattar
mycket om blindning och andra faktorer
som har med mediciner att göra, men hon
påpekade att även om SCREESCO inte
är en läkemedelsprövning så finns det inte
några särskilda regler för en studie av detta
slag.
– Eventuella skador måste inte rapporteras
till Läkemedelsverket – men de måste vara
med i protokollet!
Minskad mortalitet

Dr Johannes Blom talade om de vetenskap-
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liga frågeställningarna.
– Varför gör vi det här? Orsaken är att –
trots förekomsten av nationella screeningprogram i Polen, Tyskland och Italien med
koloskopi så finns det inga randomiserade
studier på detta område. Det är därför som
vi ska genomföra SCREESCO, sa Johannes.
Det finns dock data från andra metoder än
just koloskopi för att screena för CRC, och
han redovisade en del av dessa.
– För fecal occult blood test (FOBT) finns
det fyra stora randomiserade, kontrollerade
studier (RCT). De visar på minskad mortalitet med 16 % – dock med en minskning
av effekten till 11 % vid längre uppföljning.
För sigmoideoskopi finns det en stor RCT.
Den demonstrerar en minskad incidens
med 23 % – och en minskad mortalitet
med 31 %.
Fantastisk möjlighet till forskning

De primära studiemålen för SCREESCO
är att studera kolorektalcancerscreening och
dess effekt på mortalitet och incidens.
Även att jämföra fekalt test med koloskopi
avseende dessa utfall.
– Men det finns också fantastiska möjligheter att göra mycket forskning, fortsatte
Johannes och beskrev ett antal sekundära
studiemål.
Dessa är kvalitetskontroll av koloskopiscreening, screeningens kostnadseffektivitet
samt bakterieflora och DNA i relation till
koloskopifynd.
– Olika aspekter av compliance – det är
vad vi kommer att kunna se först. En annan
fråga är surveillance av adenom.
Vi kommer att hitta många sådana – hur

ska vi hantera det? Det innebär också en stor
möjlighet till studier.
Johannes avslutade med att berätta att
de nu håller på att arbeta på att ta fram en
svensk informationsbroschyr.
– Vi hoppas på ett deltagande som kommer att ligga på över 50 %, sa han.
Deltagarna ska intervjuas

I studien ingår också en deltagarundersökning. Sjuksköterska Kaisa Fritzell beskrev
hur den ska gå till.
– Den första datainsamlingen kommer att
ske i intervjuer med fokusgrupper – tre per
RCC och med sju deltagare i varje – och där
man ska sammanställa hur personer upplever deltagande i CRC-screeningprogrammet. De två första grupperna ska bestå av
individer som tagit fekalt Hb, som har genomfört en koloskopi/sigmoideoskopi –
och den tredje av inbjudna deltagare som
tackat nej.
Deltagarna ska bli uttagna efter ett strategiskt urval, förklarade Kaisa. Därefter ska
ett frågeformulär framställas för den andra
datainsamlingen. Det ska mäta beslutsprocesser och kunskap om CRC, oro och
ångest ska mätas med Hospital Anxiety and
Depression Scale samt hälsolitteracitet –
dvs. hur individen inhämtar hälsoinformation – med Functional Health Literacy
Scale. Samma tre typer av grupper ska användas, här ingår dock 500 individer i varje
grupp – och dessa ska utses slumpmässigt.

Hon började med armen för direktkoloskopi.
– Det kommer att gå ut en inbjudan tillsammans med en broschyr till individen,
och en fil med ID går till endoskopienheten som berörs. Endoskopin kallar sedan
individen – och det bör ske inom 8 veckor.
Den kallade ombedes ringa för att tiden ska
gälla. Om man inte får något svar, skickar
enheten ut en påminnelse. Vid koloskopitillfället måste patienten fylla i ett skriftligt
konsensualavtal. DNA-prov tas samtidigt,
och ett livsstilsformulär fylls också i.
En undersökning om patientens upplevelse av koloskopin skickas sedan hem för
ifyllnad efteråt.
– Oavsett om man gör ett fynd eller ej
vid undersökningen så är studien sedan slut
för individen. Vid ett fynd, går personen in
i respektive ordinarie program för det man
funnit, förklarade Eva.
I den andra armen – med fekalt test – är
proceduren densamma. Här skickar man
direkt ut 2 FIT rör och ett svarskuvert ihop
med broschyren och inbjudan.
– Vi har fått godkänt på att om de skickar
in sitt prov, så har de också gett sitt godkännande till att deltaga i studien.
För de endoskopienheter som deltar, kommer ett startmöte att äga rum på varje klinik.
– Vi kommer att hjälpa er med det praktiska som prövarpärm, protokoll mm, sa Eva.
”Se det som en övning!”

Studien slut efter avslutad undersökning

Eva Berglund är studiekoordinator för SCREESCO, och hon gav en mer detaljerad beskrivning om hur själva arbetet ska gå till.

Dr Anna Forsberg och sjuksköterska Åsa
Bergström berättade om sina erfarenheter
av Stockholms CRC-screeningsprogram.
– De som remitteras till oss på Capio St

Från vänster Anneli Valentin, Stefan Willmarsson, Ann Forsberg och Åsa Bergström
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Göran har ett positivt faeces-HB. Därför är
de ofta ganska rädda när de kommer. Det
finns de som vet allt de har kunnat ta reda
på via Google – och det finns de som inte
vet något alls, förklarade Anna och Åsa.
Anna underströk att de ofta vid undersökningarna finner polyper.
– Det gör att det tar tid – som alltså måste

finnas! Om man gör fynd som kräver lång
tid att omhänderta, så får de komma tillbaka.
Rolf Hultcrantz påpekade att det är viktigt att komma ihåg att i denna arm – med
fekalt HB-test – så måste man tänka på att
dessa individer ska prioriteras.
– De får inte vänta så länge – de har inte
bett om att få vara med, men vi har gjort
dem oroliga!
Mötet avslutades med många frågor och diskussioner kring praktiska ting som telefontider, hur man bör hantera andra fynd, om
man ska ha sommar- och juluppehåll mm.
– Se det som en övning! Med stor sannolikhet kommer även Sverige att införa screening för CRC. Då kommer det att behöva
göras dubbelt så många årliga koloskopier
som under den här studien, summerade
Rolf.
Fler koloskopier kommer att utföras

Rolf Hultcrantz

För Gastrokuriren förklarar Rolf att han
ser SCREESCO som en stor möjlighet för
svensk gastroenterologi att utvecklas och gå
framåt.
– Koloskopiverksamheten har skiftat i
kvalitet i landet. Den har varit beroende av

intresserade personer. Det finns platser där
en individ gör 50 eller färre under ett år.
För att upprätthålla god kvalitet bör siffran
ligga mellan 200 och 300.
Nu när landstingen tar tag i detta, kan det
medföra att de nyrekryterar – och att det
kommer att medföra att skopisterna kommer att göra fler undersökningar.
– SKL och RCC har talat med landstingsdirektörerna och landstingsråd och fått
dem att lova att se till att dessa koloskopier
verkligen blir gjorda!
På central nivå kommer man från SCREESCO att se till att studien blir av, man
kommer att skicka ut material till fekalt
test, skapa databas och administrera.
Vid mötets slut tackade Rolf för den stora
uppslutningen från olika delar av Sverige
under dagen. Han påminde också om att
det finns bra möjligheter till att göra egna,
andra, studier.
– Men sådana måste vara förenliga med
etiknämndens godkännande. Om man vill
göra en egen studie, måste man därför först
höra av sig till oss, avslutade Rolf.
Per Lundblad

Dorothy Chikwiti,
teodlare, Malawi

Hej då
fattigdom!
Varje gång du väljer Fairtrade-märkt bidrar du till att odlare och anställda
kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Så fungerar det inte med alla
varor. Och ju fler vi blir som visar omtanke när vi handlar, desto fortare kan
de som odlar och producerar våra varor lämna fattigdomen bakom sig.
Läs mer på fairtrade.se
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European Board of Gastroenterology
and Hepatology Exam (EBGH Exam)
UEMS (European Union of Medical Specialists) är en organisation som arbetar för att harmonisera specialistutbildning och förbättra
post-graduate utbildning i Europa. UEMS är den franska förkortningen som dock även används i engelskan.

I

nom UEMS finns det omkring 40 specialistsektion och det finns 34 medlemsländer/associerade medlemsländer.
EBGH är en av specialistsektionerna – därtill en av de mer aktiva. Från Sverige deltar
Lina Vigren och undertecknad.
Första europeiska examen

Under de senaste åren har EBGH bland
annat arbetat för tillkomsten av en europeisk examen. Genom ett samarbete med
The Royal Collages och British Society of
Gastroenterology kommer den första europeiska examen att äga rum den 23 april.
Anmälningstiden för i år har gått ut när
denna artikel publiceras, men examen är
årligen återkommande och vem som helst

kan ta den. Målgruppen är dock blivande
gastroenterologer i slutet av sin specialistutbildning, eller färdiga specialister.
Görs via dator

Den brittiska examen har funnits i drygt
fem år och är en multiple-choice skrivning
där ett av oftast fem alternativ är rätt.
Totalt omfattar skrivningen 2 x 100 frågor
och den tar en dag att genomföra.
Skrivningen är pappersfri, och den ges via
Pearson Views centra. Dessa finns på många
platser i Europa, inklusive flera i Sverige. Eftersom skrivningen ges via datorer på många
platser samtidigt i Europa, är det oftast
möjligt att göra skrivningen under en dag
utan medförande övernattning. Det inne-

bär att kostnaden hålls nere, trots att skrivningen kostar €500.
Frågebank

Skrivningen har tillkommit genom ett sedan flera år mycket omfattande och systematiskt arbete.
En grupp erfarna specialister har i frågeskrivargrupper (s.k. Question Writing Groups)
skapat en frågebank, som innehåller över
1000 frågor idag. Det tar ofta något år innan den som bidrar med frågor får tillräcklig
erfarenhet för att dennes frågor skall accepteras.
Frågorna kategoriseras efter medicinskt
innehåll, t.ex. lever eller pankreas.
Märkligt nog är verkliga fall oftast sämre
att använda – beroende på att de resulterar
i för mycket ovidkommande information
som i sin tur gör frågorna svåra att rätta.
När skrivning skall sättas samman tar man
ett lämpligt antal frågor från banken. De
skall vara fördelade enligt vissa kvoter så att
hela det gastroenterologiska området belyses. Det är en särskild grupp som gör detta.
Går att återanvända

Jan Lillenau
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Därefter vidtar standardisering av frågorna
(av Standard Setting Group), vilket innebär
att frågorna analyseras utifrån sin svårighetsgrad.
Man försöker då definiera hur många –
av dem som precis klarar sin examen – som
förväntas att klara frågan. En relativt lätt
fråga svarar >80% rätt på, och på en svår
fråga under 50 %.
Eftersom frågorna inte går att ta med sig
från datorn vid examinationen – och endast
visas vid ett tillfälle per tentator – går de
att återanvända. De återanvända frågorna
utgör en måttstock vid standardiseringen.
Trots det omfattande arbetet med att ta
fram frågor är det en del av frågorna som
ändå inte går att använda. Antingen omarbetas, eller kastas, dessa frågor.
När provet rättats görs en analys av resultatet i förhållande till frågornas svårig-
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hetsgrad. Man använder sig av för examinationer framtagna ekvationer för att få en
så rättvis bedömning som möjligt. Jag har
personligen aldrig varit med om en mer genomarbetad examen.
Behöver inte resa långt

Kostnaden kan tyckas hög, men om man
skall ta fram en examen av detta slag så blir
det inte billigt.
Från början var det tänkt att den europeiska examen skulle kosta betydligt mer,
men vi har lyckats reducera priset till vad
vi tycker är en rimlig nivå. Det finns andra
europeiska examen, och bland dem vissa

som är lite billigare. Det är dock vanligt att
dessa endast ges på ett ställe, vilket innebär
att man måste resa långt för att genomföra
dessa skrivningar.
Det betyder att kostnader för resan, kost
och logi tillkommer. Med denna examen
behöver man vanligtvis endast resa över dagen – och inom Sverige.
70 personer anmälda

Sveriges Gastroenterologisk Förening ställer
sig bakom EBGH examen.
Den är naturligtvis frivillig, men man ser
gärna att de flesta tar den. I Sverige har vi inte
någon tradition avseende specialistexamen.

SGF tror dock att det är en fördel att genomgå en examen av detta slag, så att man
som blivande specialist skall vara bättre
förberedd för arbetet som specialist. Det
leder förmodligen till att man som ST-läkare lägger mer tid på att läsa litteratur inför
examen.
I år räknar vi inte med att många svenska
läkare genomgår EBGH examen, men jag
hoppas att flera anmäler sig nästa år. Till
årets examen har närmare 70 personer anmält sig.
Jan Lillienau

Hjälp oss att rädda dig.
Vi är en ideell förening utan bidrag från staten. Ditt stöd behövs för att vi ska kunna rädda liv till sjöss.
Ge ett bidrag eller bli medlem på sjoraddning.se. Du kan också ringa 077-579 00 90.
Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.
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Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) innefattar flera diagnoser, varav de vanligaste och mest betydelsefulla är ulcerös kolit
(UC) och Crohn’s sjukdom (CD). Ulcerös
kolit och CD drabbar knappt 1 % av befolkningen i Norden. Båda tillstånden är kroniska med vanligtvis ett varierande förlopp

av sjukdomssymptom bestående av diarréer,
buksmärtor och eventuellt tarmblödningar.
Den grundläggande behandlingen av IBD
utgörs av medicinska behandlingar, men
en betydande andel av patienterna behöver
opereras. Patienter med svårt skov av UC
med otillräcklig effekt av sedvanlig medicinsk behandling riskerar att tjocktarmen
behöver opereras bort. Det finns därmed ett
behov av att finna instrument för att tidigt
kunnat förutsäga det kliniska sjukdomsförloppet samt kompletterande behandlingsalternativ, såväl i tidigt sjukdomsskede som i
senare stadier av komplikationer till grundsjukdomen eller till dess behandling.
Preliminära studier med hyperbar syrgasbehandling (HBOT) som tilläggsbehandling vid IBD har visat lovande resultat, men
kontrollerade studier av denna typ av behandling vid UC har ännu inte genomförts.

Tabell 1: Beskrivning av de 18 studerade patienterna.
Antal avföringar (p=0.01) och avföringsvikt per avföring (p=0.03) under det första behandlingsdygnet samt nivån av C3c i plasma (p=0.01) visades korrelera med kolektomi (Tabell 2).
Ingen av de andra undersökta variablerna korrelerade med kolektomi.

18

Patienter med UC eller CD som genomgått olika typer av tarmkirurgi kan drabbas
av omfattande diarréer med förluster av
vätska, salter och andra näringsämnen, vilket ofta leder till försämrad hälsa och sänkt
livskvalitet trots konventionell medicinsk
behandling.
Mål

Övergripande mål för avhandlingen var
dels att utvärdera eventuella prognosmarkörer vid svårt skov av UC, dels att utvärdera HBOT som komplementär behandling
vid svårt skov av UC samt att utvärdera
tilläggskost med ceralier avseende dessas
effekter på diarréer/vätskeförluster hos patienter som tidigare genomgått tarmkirurgi.
Studie I

I denna studie utvärderades olika typer av
variabler, avföringsmätningar och blodprover, för eventuell möjlig användning som
prognosmarkörer avseende kolektomi vid ett
svårt skov av UC. 18 patienter som vårdades inneliggande för ett svårt skov av nydiagnostiserad eller tidigare känd UC ingick i studien. Innan medicinsk behandling
påbörjades samlades blodprover in vid ankomst till sjukhuset.
Patienterna registrerade antal avföringar samt avföringsvikt under de första 24
timmarna av vårdtiden, efter påbörjad
medicinsk behandling. Patienterna erhöll
sedvanlig medicinsk behandling med intravenöst kortison, eventuellt infliximab och/
eller tiopuriner.
Efter utskrivning från sjukhuset följdes
patienterna vid vår Magtarmmottagning
i upp till 58 månader och indelades i två
grupper baserat på kliniskt utfall: kolektomi/ej kolektomi.
De laboratorieparametrar som studerades var: Hb, TPK, S-albumin, CRP, SR,
S-orosomucoid, S-haptoglobin, antisekretorisk faktor i plasma (P-AF), komplementfaktor 3c i plasma (P-C3c), interleukin (IL)1a, IL-6, IL-8, IL-10 och TNF-a.
Sju av patienterna genomgick kolektomi.
Beskrivning av patienterna avseende kön,
sjukdomsduration och utbredning, respons,
behandling med infliximab och tiopuriner
samt tid till kolekomi ges i Tabell 1.
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Studie II

Detta var en prospektiv, randomiserad, öppen studie där HBOT gavs i tillägg till intensiv konventionell medicinsk behandling
med intravenöst kortison till patienter med
ett akut svårt skov av nydiagnostiserad eller
tidigare känd UC. Arton patienter deltog i
studien, varav 10 patienter randomiserades
till HBOT-gruppen och 8 patienter erhöll
endast den konventionella behandlingen.
Effekten utvärderades med laboratorieparametrar, F-calprotektin, avföringsvikt, Mayo
score, enkäter avseende hälsorelaterad livskvalitet (SF-36 och IBDQ) samt kolektomifrekvens.
Vi fann inga statistiskt signifikanta skillnader mellan HBOT- och kontrollgruppen i
någon av de undersökta variablerna. Totalt
genomgick 7 patienter kolektomi, varav 5
av dem i HBOT-gruppen (Figur 1).

Tabell 2. Presentation av resultaten vid utvärdering av de undersökta variablerna.

Studie III:

Tjugosex patienter (11 patienter med UC,
12 patienter med CD och 3 patienter med
annan bakomliggande) med resttillstånd
med stora avföringsvolymer och sänkt livskvalitet efter genomgången tarmkirurgi
ingick i denna dubbelblinda, randomiserade, cross-over, multicenter-studie med syfte att utvärdera effekt av tilläggskost med
specialprocessad havre (SPC) jämfört med
icke-processad havre (NPC). Studiepatienterna intog SPC respektive NPC i två
12-veckorsperioder med sex veckors ”washout period” mellan. Patienterna delades in
i två grupper (grupp A respektive grupp B)
utifrån vilken sorts havre de fick i den inledande behandlingsperioden. Vi har utfört
subgruppsanalyser avseende bakomliggande diagnos, UC vs. CD, samt typ av kirurgiskt ingrepp, ileostomi vs. annat ingrepp.
De effektmått som studerades var: avföringsvolym, antal nattliga avföringar, buksmärta/bukobehag, laboratorieparametrar
inkluderande AF, hälsorelaterad livskvalitet
och antropometriska data.
Vid intag av NPC minskade avföringsvolymerna signifikant i båda behandlingsgrupperna (Tabell 3) och i subgruppsanalyserna
visades att detta gällde ff.a. för patienter
med UC (huvudsakligen utan kvarvarande
ileostomi) som bakomliggande diagnos.
Förutom effekt på avföringsvolymerna sågs
inga effekter avseende de andra undersökta
variablerna vid intag av någon av de jämförda havretyperna i någon av grupperna.
Slutsatser

Figur 1. Presentation av patient- och sjukdomskarakteristika samt kolektomifrekvens.

Tabell 3. Minskade avföringsvolymer sågs i båda behandlingsgrupperna vid intag av NPC.
Resultaten presenteras som medianvärden(medelvärden).

Resultaten i studierna i avhandlingen skulle
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kunna bidra till att bättre kunna förutsäga
sjukdomsförloppet vid akut svårt skov av
UC, vilket skulle underlätta ställningstagande till om eller när alternativ behandling
och/eller kirurgi skall tillgripas.
Vi har inte kunnat bekräfta de tidigare
beskrivna positiva effekterna av HBOT. De
uteblivna positiva effekterna av HBOT ger
underlag för att avfärda denna behandling
given på beskrivet sätt vid akut svårt skov
av ulcerös kolit. Icke-processad havre kan
vara värdefullt som tilläggskost till en svårbehandlad hårt drabbad patientgrupp.
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Mycket
effektivare
diagnos när
du ser mer.
Med Pentax världsnyhet G-EYETM HD+ endoskop i kombination
med EPK-i7000 videoprocessor kan du se det som tidigare var svårt eller
omöjligt att upptäcka vid koloskopiundersökningar. Exceptionell bildkvalitet kombinerat
med G-EYETM koloskopets integrerade ballongfunktion som slätar ut intestinala veck,
möjliggör en avsevärt högre detektionsfrekvens av adenom och polyper. Initiala studier
visar på upp till 81 % respektive 45 % högre detektionsfrekvens av kolorektala adenom
och polyper. Välkommen till Vingmed och framtidens endoskopi.

Hantera/distribuera bilder och video oavsett
ansluten bildkälla.

Diskdesinfektor och torkskåp som klarar alla
flexibla endoskop på marknaden.

Tel: 08 - 583 593 00 | info@vingmed.se | www.vingmed.se
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Heltäckande service, support och utbildning för
just din verksamhet.
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SVENSKA KOLOREKTALDAGARNA

Nytt möte i regi av Svensk Förening
för Kolorektal Kirurgi

U

nder åren har vi i Sverige haft kolorektalkirurgiska möten i olika former och på olika platser. Vissa regionmöten, som till exempel det Västsvenska,
har varit ambitiösa med bra program och inbjudna föreläsare. En del möten med nationell ambition, framför allt Uppsala Colorectal Day, Linköpings Ihresymposier och
Majmötet i Stockholm, har många gånger
lyckats attrahera internationella toppnamn
och stor delegattillströmning.

tionellt år i Svensk Kirurgisk Förening) och
kunnat konstatera att motsvarande föreningar i t ex USA (ASCRS) och Storbritannien (ACPGBI) anordnar årliga nationella
kolorektalmöten. Styrelsen har varit i kontakt med akademiska o kliniska företrädare
vid samtliga universitetssjukhus i landet
och en överväldigande majoritet har ställt
sig bakom idén att också ordna ett årligt,
svenskt, högkvalitativt kolorektalmöte
- SVENSKA KOLOREKTALDAGARNA.

Dessvärre har våra möten dock under senare år brottats med minskat antal anmälda
deltagare och tilltagande ekonomiska svårigheter. Kanske har konkurrensen om föreläsare, deltagare och samarbetspartners varit
alltför stor i vårt, trots allt, ganska lilla land?

Ambitionen är att roteramellan våra uni-

Utan jämförelser i övrigt så har styrelsen i

SFKRK blickat utåt (vi har ju ett interna-
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versitetsorter och erbjuda ett tvådagarsmöte
med såväl svenska som internationella inbjudna föreläsare. Inga abstrakt eller postrar
ska presenteras och tanken är givetvis inte
att konkurrera med Kirurgveckan utan att
komplettera den. Mötesspråket blir engelska. Till vår stora glädje har gruppen i Linköping erbjudit sig att stå som värdar för

de första Svenska Kolorektaldagarna vilka
kommer att gå av stapeln 7-8 april 2014.
Detta vårt första möte kommer att ha
IBD-tema och flera världsauktoriteter har
accepterat inbjudan. Vår förhoppning är att
mötet ska locka många kirurger men också
gastroenterologer och andra engagerade i
kolorektalpatienterna.
Se också bifogad annons och hemsidan:
http://www.sfkrk.se/möten-kurser/svenska-kolorektaldagarna-19069422

Per J. Nilsson
Ordf. SFKRK
Pär Myrelid
Lokala organisationskommittén
Linköping
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SYG KRÖNIKA

Bäste SYG-medlem
Vi har nyligen tagit två steg i vårt förnyelsearbete vad gäller vår kommunikation
med er medlemmar.

D

et ena är att flytta vår hemsida in
under Svensk Gastroenterologisk
Förenings hemsida. Detta dels eftersom vår egen plattform var uråldrig men
även då vi ser vinster med att ligga direkt i
anslutning till SGFs hemsida för att exponeras mot fler besökare och på så vis göra
oss mer synliga i Gastrosverige. Det andra
steget är att vi har startat en Facebook grupp
som vi kommer att använda för direktkommunikation med er medlemmar. Hoppas
att ni som är medlemmar i Facebook varit
inne och registrerat er i gruppen.
Denna kan ju även användas för att nätverka oss medlemmar emellan. De vanliga
mailutskicken kommer också att fortsätta

men vi hoppas kunna ha en lite tätare uppdatering i Facebookgruppen.
SGFs utbildningsutskott är i full färd med
att utforma kursämnesbeskrivningar för de
obligatoriska kurserna i den framtida nya
ST-utbildningen. Vad gäller Gastroskolan är
3 kurser planerade till hösten. En IBD kurs
i Örebro, en kurs i Funktionella mag-tarm
sjukdomar i Göteborg och en Endoskopikurs i Malmö. Mer information om dessa
kurser kommer senare under vintern.
Fler kurser och program

Även SYG fortsätter med sitt kursprogram
och fler kurser, utöver kursen i avancerad
endoskopisk diagnostik, ligger i pipeline.

arna i sköna maj närma sig och SYG kommer som vanligt att hålla en lunch på torsdagen.
Där drar vi traditionsenligt ett interaktivt
patientfall och hoppas på en lika givande
paneldebatt som vanligt med er medlemmar. Glöm inte att anmäla er till denna!
Tveka inte heller på att engagera dig i föreningen vilket du har ett ypperligt tillfälle
att göra i det efterföljande årsmötet.
Att aktivt deltaga i SYG är en lärororik
resa där man även får möjlighet att knyta
professionella kontakter med forskande
kollegor i Sverige och utomlands. Ta gärna
den chansen!
Bästa hälsningar

Sköna maj

Även om det känns som att man befinner sig
mitt i mörkaste vintern börjar Gastrodag-

Adam Carstens

Ordförande i SYG

endoskopi frågan

Endoskopifrågan?
Endoskopifrågan i föregående julnummer
hade sannolikt en hög svårighetsgrad då förslagen var många kring vad det kunde vara.

efter bortagning av urinblåsan är numera
mycket ovanlig i västvärlden men används
fortfarande en del i vissa u-länder.

Rätt svar är att bilden visade
en ureterosigmoideostomi.

Patienter med en ureterokolostomi har en
ökad risk för adenom/cancer utveckling vid
anastomosen och är i behov av surveillanceskopier.

En droppe på urin ses också. Denna typ av
operation där ureterärena kopplas till kolon

De som svarat rätt var:
Björn Öjerskog
Karl Erik Nordgren, Kalmar
Niklas Zar, Jönköping

Rättelse
I nr 3 2013 var svaret på bildgåtan ”CELIAKI” och flera hade svarat rätt och fått sitt namn publicerat i
nr 4. Tyvärr föll en läsare bort, som också bidragit med rätt svar, som vi nu gärna rättar till:
Christina Fellhammar, Köpings sjukhus.

gastrokuriren 1 · 2014

Vi ber om ursäkt för detta. /red

25

annons

26

gastrokuriren 1 · 2014

GASTROMOTTAGNINGEN I BORÅS EVA NORDIN

Gastromottagningen i Borås
Färre vårddygn, mindre komplikationer,
bättre kontinuitet och ökad nöjdhet. Vinsterna, för såväl patienter som vårdpersonal, blev många då Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås satsade på en sjuksköterskeledd specialistmottagning för leversjuka
och levertransplanterade patienter.

D

et är tidig morgon i ett regnigt Borås. Marie Andersson är egentligen
ledig, men har kommit till magtarmmottagningen för att berätta närmare
om det initiativ som togs 2009 och som lett
fram till en effektivare och mer patientsäker
vård för leversjuka och levertransplanterade
patienter.
– När vi blev tillfrågade av vår sektionschef
om vi inom befintlig mag-tarmmottagning
ville etablera och driva en särskild sjuksköterskemottagning för leverpatienter, fick vi
ett stort förtroende och samtidigt också ett
erkännande. Både chefer och läkare såg vår
kompetens och de möjligheter som fanns
att förbättra vård och omhändertagande
av leverpatienter, säger Marie Andersson,
sjuksköterska vid mag-tarmmottagningen
vid Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) i Borås.
Det är en specialistmottagning för patienter med medicinska sjukdomar i mag-magtarmkanalens organ; matstrupe, magsäck,
tunntarm, tjocktarm, bukspottkörtel och
levern. Till mottagningen hör även en vårdavdelning med åtta vårdplatser för patienter
inom gastroenterologi.
Tillsammans med sin kollega Carola Ericsson har Marie i nära samarbete med mottagningens läkare, byggt upp en särskild
verksamhet som kanske är unik i landet.
Marie och Carola känner varandra väl, i
nära 17 år har de varit kollegor och är samspelta i såväl ambitioner som visioner. Det
märks väl under vårt samtal över en frukost
på mag-tarmmottagningen.
Både Marie och Carola har tidigare arbetat inom rehabiliteringsmedicin och har en
lång erfarenhet av att arbeta med patienter
med behov av stöd när det gäller exempelvis
mobilisering och nutrition.
– Det har varit ett sidointresse hos oss bägge, och den kunskapen är värdefull även i
arbetet med leverpatienter, säger Carola.

tienter med levercirros, insåg de att behovet
var stort. Vanligtvis hamnar denna patientgrupp på lite olika ställen, exempelvis på
kirurgi- och olika medicinavdelningar. Och
många gånger finns det brister i omhändertagande, kontinuitet och uppföljning.
Marie och Carola såg stora vinster med
att samla patientgruppen till en mottagning
med specialistkompetens och att skapa en
vårdprocess som bygger på helhetssyn, tillgänglighet och ett nära samarbete mellan
sluten- och öppen specialistvård. De insåg
samtidigt att de stod inför flera utmaningar
och att de behövde erövra specialistkunskap
inom hepatologi.

– Det finns högskoleutbildningar inom exempelvis nefrologi, men tyvärr inte inom
hepatologi. Så jag och Marie fick skaffa oss
kunskap på egen hand via kurslitteratur och
genom stöd och utbildning från våra specialistläkare på mottagningen, säger Carola.
Tillsammans satte de sig vid köksbordet på
kvällarna och läste in kurslitteratur av bland
andra Rolf Olsson. Han var professor i internmedicin och ansågs som en av landets
främsta experter på leversjukdomar. Under
sin verksamma tid arbetade han på medicinkliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Han dog 71 år gammal år 2008.
– Vi behövde grundkunskap om hepato-

Erövra ny kunskap

När de 2009 blev tillfrågade av sektionschefen att starta en särskild mottagning för pa-
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logi, men också fysiologi o renodlad sjukdomskunskap. Vi behövde också en större
kunskap om läkemedel och de särskilda
omvårdnadsbehov som kan finnas vid leversjukdom och efter en levertransplantation. Vi prövade oss fram tills vi hittade en
bra struktur för mottagningen. Under hela
resan har vi haft ett fantastiskt stöd av våra
läkare, säger Marie.
Delaktiga patienter och anhöriga

Till en början handlade uppdraget om att
följa patienter med levercirros som vårdats
på vårdavdelningen. Successivt har uppdraget vidgats och i dag följer Marie och Carola majoriteten av de patienter med leversvikt/sjukdomar som behöver fortsatt uppföljning, på kortare eller längre sikt, och
även de patienter som står inför eller har
genomgått transplantation. De kan också i
samråd med läkare starta transplantationsutredningar och det finns ett nära samarbete med transplantationsenheten på Sahlgrenska universitetssjukhuset. I fjol hade
specialistmottagningen cirka 200 patientbesök.
Det finns flera fördelar med en sjuksköterskeledd mottagning, menar Carola och
Marie. Det finns mer tid och utrymme att
fånga in andra saker än vad som är möjligt
under ett läkarbesök, det kan exempelvis
handla om frågor kring läkemedel, nutrition, aktivitet och träning samt psykosocialt stöd. En viktig del i mottagningens arbete med leverpatienter, är att bjuda in dem
till samarbete kring vård och behandling.
Även anhöriga engageras.
– Patienter säger ibland att det är skönt att
slippa belasta läkare och kunna prata med
oss om andra saker än det rent medicinska.
Eftersom vi har en nära och i många fall
långvarig kontakt med våra patienter, lär vi
känna varandra och det skapar trygghet.
Ibland kan patienter komma direkt från
läkare och säga att de läst i FASS att de läkemedel som ordinerats verkar vara livsfarliga
att äta. Då kan vi i lugn och ro sitta ned
med patienten och förklara varför ett visst
läkemedel ordinerats och hur det fungerar.
Engagerade och välinformerade patienter
ger vinster åt bägge håll, säger Carola.
En nära och tät dialog med patienterna
och deras anhöriga skapar också en god
grund för en tillitsfull kommunikation.
Frågor runt missbruk kan vara känsliga,
men nog så viktiga för prognos och vårdresultat. Carola berättar om en patient som
fick en förmaning av en läkare: ”Och så låter du bli drycken”. Problemet var att pa-
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tienten missförstod budskapet och trodde
att det inte var tillåtet att dricka något alls.
– Det blev väldigt tokigt. Det visar hur
viktigt det är att vara rak och tydlig. Finns
det ett alkoholmissbruk i bakgrunden så
lindar vi inte in våra frågor. Vi är tydliga
med vad som händer om patienten fortsätter att dricka alkohol och att det kan påverka överlevnaden och möjligheterna att bli
transplanterad. Vi försöker motivera och
stödja patienten i de val som finns och att
sträva efter en så god livskvalitet som möjligt, säger Marie.

för hans sjukdom och diabetes. Så tillsammans lade vi upp en plan som han verkligen
uppskattade. I dag är han transplanterad
och kommer regelbundet till mottagningen
för uppföljningsbesök, säger Marie.
Det kan också vara svårt att motivera patienter till aktivitet, särskilt när de börjar bli
encefalopatiska och bara vill lägga sig under
en filt och sova. Vid frågor om träning kan
vissa patienter svara att: ”javisst, jag tränar”,
men i själva verket är de inaktiva på grund
av trötthet. Då gäller det att försöka fånga
in dem och behandla själva orsaken till

Feedback stärker motivationen

trötthet, menar Marie.
Till mottagningen kommer också yngre
personer som står på tröskeln till att bli
vuxna. De kan vara unga som levt med sin
sjukdom sedan barnsben och som senare i
tonåren ska tackla problem som inte alltid
är enkla att hantera.
– Om du är 17- eller 18 år och ska ut i
vuxenvärlden och kanske börja dejta på allvar, då kan det vara känsligt att acceptera en
behandling med kortison i hög dos som ger
finnar och svullnad. För oss som sjuksköterskor handlar det om att skapa trygghet och
värna om den unga personens integritet,
samtidigt som vi försöker informera föräldrar som kanske vill vara delaktiga.

Genom att bjuda in patienterna till delaktighet stärks motivationen; att exempelvis
visa röntgenbilder på levern och att visa
laboratoriesvar över tid, kan ge en klar
och tydlig bild av sjukdomens förlopp och
eventuella förbättringar. Patienten får en
djupare förståelse för att de i många fall kan
påverka sin sjukdom, vilket stärker självförtroendet och självkänslan. Ibland misstror
vissa patienter sjuksköterskornas kompetens och kunskap. En patient som kom till
mottagningen var uttalat skeptisk och ansåg
det vara värdelöst att ”bara få komma till
en sjuksköterska”. När han väl satte sig ned
och började samtala uppskattade han besöket och det upptäcktes även en rad problem
som behövde åtgärdas.
– Vi hade startat en transplantationsutredning för honom och vi berättade att vi
skulle följa honom hela vägen till transplantationen och även efteråt för att hålla
koll på olika värden. Han berättade då att
han kände sig väldigt trött och nedstämd.
Han åt tre mål mat om dagen, och frukt
till mellanmål. Men när vi började fråga lite
mer noggrant så framkom det att han åt 2,
5 kilo frukt om dagen, det var ju förödande

Vinster för patienter, vården och samhället

Det är snart fem år sedan som specialistmottagningen startade. Intresset för hur mottagningen arbetar och är organiserad är stort
från övriga landet. Även om det inte finns
någon strukturerad uppföljning och utvärdering av mottagningens verksamhet, är
vinsterna tydliga, menar Marie.
– Tidigare var det vanligt att patienterna
åkte in och ut på akuten med ascites. Där
kunde de ta lång tid innan de hamnade rätt
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och kunde tappas på vätska. I dag kommer
patienterna direkt till oss, vi gör såväl en
bedömning som tappning och går igenom
läkemedelslistan, diskuterar eventuella vätske- och saltrestriktioner och tar också reda
på om det finns särskilda behov i hemmet.
Det vi gör på mellan fyra till fem timmar,
tog tidigare cirka fyra till fem vårddygn, säger Marie.
– Vi kan ta emot akuta besök inom någon
eller samma dag, samt följa upp en insatt
behandling med täta besök istället för att
patienten läggs in. Det sparar vårddygn. Att
vi arbetar både på mottagningen och avdelningen gör också att vi får en helhetsbild av
patienten, och vi kan fortsätta den planering vi startat, säger Carola.
Patienter uppger också att de uppskattar
bemötandet vid mottagningen, det gäller
särskilt patienter med missbruk som inte
alltid upplever att de blir behandlade med
värdighet. Carola berättar om en man med
tidigare långvarigt missbruk bakom sig.
Han hade haft dåliga erfarenheter av bemötande i vården och kände sig ofta kränkt
av den behandling han fick, trots att han
förändrat sin livssituation med besked. När
han väl kom till mottagningen och blev behandlad med respekt och nyfikenhet kände
han sig sedd och bekräftad för den han är
idag. I dag är han fri från sitt missbruk och
har genomgått en transplantation.
Han arbetar även med att stödja andra

missbrukare att lämna sitt drogberoende.
– Det är en fantastisk resa han har gjort
och vi har fått följa honom på vägen. Det är
oerhört stimulerande och utvecklande. Han
kommer till oss på uppföljningssamtal, vi
får vara hans bollplank i olika frågor och
samtidigt får vi lära oss massor om missbruksproblematik.
Förutom att vårddygnen minskat, att patienterna får ett helhetsomhändertagande
och att kontinuiteten och den strukturerade uppföljningen förbättrats, har också
läkargruppen blivit avlastade i sitt arbete.
Utöka samarbetet med psykiatrin

Marie och Carola upplever också att de för
egen del ständigt utvecklas som sjuksköterskor och får möjlighet till ett kontinuerligt
lärande.
– Det finns en inbördes respekt mellan oss
sjuksköterskor och läkarna på mottagningen. Det finns en outtalad gräns som vi inte
överskrider, vilket är viktigt ur patientsäkerhetssynpunkt. Även om vi inte har någon
delegering, arbetar vi väldigt självständigt
och kan sköta mycket själva, i samråd med
läkare, säger Carola.
Även om mycket fungerar väldigt bra idag,
skulle Marie och Carola gärna vilja se ett
förbättrat och utökat samarbete med psykiatrin. Vissa leversjuka patienter med missbruksproblem kan ha en bakomliggande
diagnos och skulle behöva genomgå en psy-

kiatriutredning. Men, menar de, patienter
som de har remitterat har återremitterats.
– Vi hade en patient med levercirros som
stod på en transplantationslista och som vi
ville remittera för psykiatrisk bedömning.
Men, beskedet var att han drack för lite
för att vara aktuell för psykiatrin. För oss är
det obegripligt. Vi vill ju inte att våra patienter ska dricka alls. Men det kan finnas
en bakomliggande problematik med ångest
och sömnrubbningar som behöver utredas
och där vi har behov av ett nära samarbete
med psykiatrin, säger Marie.
Ett annat utvecklingsområde är medicinsk
diagnostik, menar Carola. I framtiden hoppas hon att hon och Marie ska kunna få möjlighet att använda ultraljud i diagnostik av
patienter med ascites. Vid uppenbara fall
med svullen och utspänd buk, är det inte
svårt att göra en bedömning om tappning.
Men vid små mängder kan det vara svårare.
– Det skulle innebära att vi kan fånga ascites på ett tidigare stadium, vilket gagnar
både patienter och vården. På sikt tror jag
att vi kommer att få den diagnostiska möjligheten.
Lästips

Gastroenterologi och hepatologi,
Liber förlag, 2011
Eva Nordin

Marie Andersson och Carola Ericsson
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Onsdag 14/5
1:a spåret
10.45-11.00

Välkommen till Svenska Gastrodagarna 2014

11.00-12.00

Hedersföreläsning – Barany
Primary biliary cirrhosis, the 2014 perspective
Gideon Hirchfeldt – Birmingham, England

12.00-13.00		

2:a spåret		3:e spåret

Lunch och utställning

Njurpåverkan hos
Matnyttiga tips om
Neuromodulering
patient med levercirros		
nutrition vid IBD
			
- Sakral nervstimulering (SnS)
TIPS – indikationer,			vid fekal inkontinens och obstipation
utförande, monitorering			- Gastrisk elektrisk stimulering
				
- Ryggmärgs-stimulering vid IBS–
				ny möjlighet att behandla smärtan
13.00-13.45

		
14.15-15.00

Postervandring

Bariatrisk kirurgi
Personcentrad vård – GPCC
- Alternativa metoder		
- Komplikationer		
- Postkirurgiska aspekter:		
malnutr, endoskopi,		
läkemedelsupptag

15.00-15.30		

Kaffe och utställning

15.30-16.30		

Satellitsymposium

16.30-		
		

Årsmöten
SGF, FSGS, SEGP
Välkomstmingel

		

Forum GIMIICum
Bench to Bedside
Innate defense
mechanisms in the
GI-tract

Fredag 16/5
08.30-09.30
Fria föredrag
		
		

Allt en kliniker bör veta om
handläggning av inkontinens
och förstoppning

09.30-10.00		

Kaffe och utställning

Biopsitagning i övre
Egenvård - en väg till bättre hälsa
och nedre gastrointe- Delaktighet i vården
stinalkanalen
- Levnadsvanor
			
			
			
10.00-11.00

11.00-12.00

Omvårdnad vid stomi och fistla

Neuro-immun interaktion i
tarmmukosan - ett framtida
target vid IBS och IBD?
- Immunologiska mekanismer vid IBS
- Hur påverkar stress tarmens
barriärfunktion?

Hedersföreläsning Wehlin. ESD for early cancers in the upper GI-tract, a valid treatment also in the western hemisphere?
Pierre Deprez – Brüssel, Belgien

12.00-13.00		

Lunch och utställning

Colonadenom. Vad kan jag göra
När konventionell behandling sviktar
själv och när skall jag kalla på expert?
- Celiaki, - Mikroskopisk kolit
		
13:45-15.00
Komplikationer från biopsi till ESD
Endoskopiquiz
Avslutande ord Wilhelm Graf		
13.00-13.45
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Levertransplantation – patientfall

Studiebesök endoskopienheten torsdag
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Hej alla !
Ni har väl alla varit inne och tittat på vår
nya hemsida som vänder sig till patienter
med IBD? www.jagharibd.se. Tipsa gärna
era patienter om denna.

A

rbetet med att skapa en kompetensbeskrivning för gastrosjuksköterskor
har nu kommit igång. Arbetsgruppen med representanter från alla delar av gastroenterologin har träffats och lagt upp det
spännande och värdefulla arbetet. Fortsättning följer!

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

Till våren arrangeras flera möten som vänder sig till sjuksköterskor inom gastroenterologi. Titta på vår hemsida för mer information om detta.
I detta nummer av Gastrokuriren kan ni
läsa om hur det gick till att skapa www.
jagharibd.se samt ett referat från förra årets
Highlights. Läs också reportaget om Levermottagningen på Södra Älvsborgs Sjukhus i
Borås. Mycket nöje!

En del av oss har varit i Köpenhamn på
N-ECCO och ECCO vilket alltid erbjuder
innehållsrika och spännande dagar för den
IBD-intresserade.
Glöm inte att titta på vår hemsida (www.
fsgs.se) när det gäller stipendier. Passa på att
sök! Nytt för i år är också att vi medlemmar
i FSGS kunde söka anslag från Mag-tarmfonden. Ansökningstiden har nu gått ut men
jag hoppas att några av er fick in en ansökan.

FSGS´s STYRELSE 2014

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

Agneta Aasa
(kassör)
Spec.sjuksköterska kirurgi
Kirurgkliniken
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
agneta.aasa@lj.se
Monica Wåhlin
(sekreterare)
Magtarmmottagningen
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
monica.wahlin@lj.se

Susanna Jäghult

Ordförande i FSGS

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

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
Cecilia Sköld
(suppleant)
Medicinmottagning 1 Gastro
SU/Östra CKÖ
Diagnosvägen 11
416 85 Göteborg
cecilia.skold@vgregion.se
Marie Andersson
(suppleant)
Magtarmmottagningen
Södra Älvsborgs sjukhus
501 82 Borås
marie.a.andersson@vgregion.se

gastrokuriren 1 · 2014

33

annons

34

gastrokuriren 1 · 2014

Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige

www.jagharibd.se
En hemsida för IBD-patienter och skapad
av det multidisciplinära teamet.

A

tt patienter med kronisk sjukdom
behöver återkommande information är ingen nyhet. Och patienter
med en kronisk sjukdom som IBD behöver
det i kanske ännu högre grad.
Dessa patienter insjuknar i unga år vilket
gör att det finns ett behov på återkommande information under många år eftersom
patientens frågeställningar förändras beroende på i vilken ålder patienten är i. Under
senaste åren har vi alla mötts av patienter
som är mer pålästa eftersom informationen
nu är mer lättåtkomlig med hjälp av Internet.
Men vad har de läst på om? Mitt jobb de
senaste åren har mycket gått ut på att sålla
bland informationen som patienterna tagit

gastrokuriren 1 · 2014

till sig. Jag har istället börjat ge dem tips på
bra hemsidor och på hemsidor som gäller
dem och deras sjukdom. Detta gjorde att
jag började fundera på vad som egentligen
finns när det gäller IBD. Flera hemsidor
håller väldigt hög standard. Men alla är skapade av läkemedelsindustrin och den huvudsakliga författaren är en läkare. Heder
åt de företag som tagit ett så bra initiativ
och skapat dessa hemsidor.
Det som dock kan uppstå som ett problem är hur patienterna uppfattar det när ett
läkemedelsföretag är upphovsman. Risken
finns att de kan uppleva informationen
som vinklad (fast den inte behöver vara
det). Dessutom så behöver patienten i regel
information från flera olika professioner för
att få svar på alla sina frågor.
Därför uppstod idén att skapa en ny slags
hemsida – en som är skapad av det multi-

disciplinära teamet. Det team som faktiskt
möter patienten i vården.
En grupp sattes samman bestående av en

IBD-sjuksköterska, en gastroenterolog, en
kolorektalkirurg, en stomiterapeut, en dietist och en kurator. Jag möttes av en oerhörd
entusiasm från varje enskild person över att
få vara delaktig i detta arbete. Någon övertalning behövdes inte utan alla svarade glatt
JA. Alla fick i uppgift att skriva ”sin” del av
innehållet. Till exempel skrev dietisten om
kosten vid IBD medan gastroenterologen
skrev om det mer medicinska. Detta arbete
skötte var och en för sig på sin fritid. Därefter träffades vi på ett tvådagars-internat i
Knivsta.
Den första dagen ägnade vi en stor del av
tiden till att gå igenom allas material och
enas om innehållet. Det blev verkligen ett
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teamarbete för att få till ett riktigt bra material som vi kände skulle erbjuda patienten
värdefull information.
En del av tiden fick vi också lägga på att
hitta ett gemensamt språk. Hur skulle vi uttrycka oss? Hur stavar vi vissa ord (ulcerös
colit eller kolit)? Vänder vi oss till ”du” eller
”patienten”? Det var många liknande frågor
vi fick ta ställning till.
Den andra dagen träffade vi reklambyrån
som skulle skapa själva hemsidan. Vi fick
då presentera vårt material och de rubriker
vi hade kommit överens om och hur vi ville
att hemsidan skulle se ut. Vi var överens om
att den skulle fungera som en uppslagsbok.
Det skulle vara lätt att gå in på första sidan
och snabbt hitta till exempel information
om symtom vid Crohns sjukdom. Vi hade
också synpunkter på vilka slags bilder vi vil-

le ha med. När det gäller bilderna så slutade
det med att vi använde oss mycket av egna
fotografier som vi själva tagit.
Efter internatet arbetade reklambyrån fr-

am ett förslag. Det har sedan varit en hel del
korrekturläsning och ändringar av stycken
samt bilder. I december 2013 var hemsidan
klar att publiceras! Klar blir den förvisso
aldrig.
Detta är en levande hemsida som ständigt
behöver förnyas och uppdateras. Vi saknar
dessutom en del områden, till exempel hela
barnområdet. Men det kommer, jag lovar.
Hela denna resa har tagit några år från
första funderingen till det färdiga resultatet. Mest för att det varit en del svårigheter
kring att hitta en bra struktur kring sponsring och vem som ska äga hemsidan. När

den biten blev klar var det lätt.
Gruppen sattes samman under våren-13.
Vi möttes på internatet i oktober och i december publicerade vi hemsidan. Hemsidan ägs nu av FSGS och den är sponsrad av
AbbVie (men som inte haft något att säga
till om gällande innehållet). Om ni tycker
om www.jagharibd.se så tipsa om den till
era IBD-patienter!
Jag vill uttrycka ett stort tack till hemsidans författare – David Andersson, Pär
Myrelid, Yodit Abebe och Linda Holländer.
Det var ett rent nöje att skapa denna hemsida tillsammans med er!

Susanna Jäghult

Ordförande i FSGS

Referat från Highlights Göteborg
20:e november 2013
AbbVie arrangerar denna dag på tre platser i Sverige för att så många som möjligt
ska ha möjlighet att delta. Tanken är att
deltagarna ska få en uppdatering på vad
som hänt under året i respektive arbetsområde. Jag väljer att redovisa de föreläsningar som jag tycke var bäst och mest
givande.

F

örst ut var Stine Størsrud som pratade om nutrition. Mat och IBS hur
hänger det ihop? 2/3 blir sämre av
mat. Problemet är att det man klarar att äta
en dag inte fungerar nästa. En ny studie visade att 84 % av patienterna fick besvär av
mat och då speciellt av fett och kolhydrater.
Det sågs en skillnad på hur de mådde och
hur de reagerade på mat.
Desto mer svåra symtom desto mer livsmedel reagerade de på.
Kvinnor är överrepresenterade vid IBS, det
är fler som har ångest än inte ångest. Om
de behandlas inom primärvård eller specialistvård spelar ingen roll. Om de har diarré eller förstoppning spelar heller ingen
roll. Om man undviker att äta viss mat hur
blir då näringsintaget? Nästa studie Nutrient intake in patients with irritable bowel
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syndrome compared with the general population. (Report) Bohn, L. ; Storsrud, S.
; Simren, M. Neurogastroenterology and
Motility, Jan, 2013, Vol.25, p.23(9)handlade om detta. IBS-patienter äter mer protein, mer fett och mer grönsaker. De får i
sig samma mängd vitaminer och mineraler
som kontrollgruppen de jämfördes med.
IBS-patienter har normalt BMI eller > normalt BMI. Hur är det då med kosten, är det
evidensbaserade råd eller beprövad erfarenhet som ligger bakom? Ja, en sak är säker
- det är inte lika lätt som med medicinsk
behandling.
I första hand baseras de studier som finns
på matens betydelse för mag-tarmkanalen.
Det finns dock några råd som kan vara av
nytta:
NICE guidelines

• Regelbunden måltidsordning,
tid vid måltiden
• Mindre mängd mat, men oftare
• Max tre frukter per dag
• Minska intag av alkohol och
kolsyrad dryck
• Minst åtta glas vätska dagligen

• Minska intag av kaffe och te till
tre koppar/dag
• Minska ev. mängden fullkorsprodukter
• Minska mängden resistent stärkelse
• Undvik sorbitol om diarré
• Ät havre och linfrö vid gaser
och buksvullnad
J. Hum Nutr and Dietetics har gett ut
evidensbaserade råd vid IBS

•
•
•
•

Mängden fibrer anpassas individuellt
Minska mängden FODMAP
Prova probiotika
Elimininationsdiet endast i enstaka
fall där multipel födoämnesintolerans
misstänks.

Vad är FODMAPs?

Jo, det är fermenterbara kolhydrater
som finns i:
• Mjölksocker
• Fruktsocker
• Kolhydrater i vete
• Vissa grönsaker som kål och lök
• Sötningsmedel(de som slutar på ..ol)
• Baljväxter
Dessa bryts inte ner till 100 % i tunntar37
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men utan blir kvar ner till kolon. Det är
framförallt korta kolhydrater som istället
fermenteras av bakterier i tjocktarmen, gas
bildas som suger åt sig vätska, patienten
får gaser och ont i magen. Studier visar att
låg FODMAP-kost förbättrar GI-symtom
jämfört med standardkost.
Mer att läsa och informationsbroschyrer
finns på http://www.ibsgroup.org/forums/
topic/158268-low-fodmaps-diet-for-ibs-d/
Det finns också till exempel appar att ladda
ner och snart kommer en kokbok på svenska.
Hur ser det då ut i den kliniska
verkligheten?

IBS-patienter undviker mjölk- och mejeriprodukter samt gluten. Om de gör det
är det viktigt att ersätta mjölk-och mejeriprodukterna med laktosfria alternativ eller
kalciumberikade alternativ till mjölk. Testa
för celiaki innan gluten utesluts ur kosten.
Vad händer med tarmfloran när vi plockar
bort vissa ämnen från kosten? Ja, våra bakterier får bl. a. inte det substrat de behöver.
Den ändrade tarmfloran kan då påverka
permeabiliteten och kanske kan det vara
förklaring till att det kan finnas en låggradig
inflammation. Hur är det då med probiotika? Om vi tillför nyttiga bakterier skapas
en balans, men vilka bakterier passar just en
viss tarm? Dessutom kanske inte probiotika
ska användas till de svåraste fallen utan till
de med mer lindrig IBS.
Crohns sjukdom

Stine pratade också om nyheter vid Crohns
sjukdom, bl. a. att enteral nutrition bara
gäller barn och ungdomar, ev. enstaka vuxna.
Inga speciella livsmedel ska plockas bort,
kosten ska ha låg fetthalt(men samma rekommendationer för friska), undvik mat
med hög halt olösliga fibrer, undvik processad fet mat, supplimentera med vitamin
D, mejeriprodukter ska användas om de
tolereras.
Vid ulcerös kolit gäller; tarmvila har ingen
effekt, inga specifika livsmedel ska exkluderas, mejeriprodukter ska användas om de
tolereras mm.
Lever

Sedan var det Ingalill Friis-Liby som fortsatte tala men då om lever. Hon pratade bland
annat om att;
• Antalet levertransplanterade barn legat
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relativt stabilt under ett antal år men överlevnaden är nu bättre och ett större antal
övergår till vuxenliv.
• Övergången barn-vuxna alltid problem
vid kronisk sjukdom
• Vissa frågor blir mycket viktiga som följsamhet till medicin och immunosuppression
• Lång tid att utveckla sidoeffekter
• Icke följsamhet fyra gånger så vanligt hos
barn och ungdomar (17-70 % i olika
studier)
• Biverkningar av immunosuppression
ofta avgörande för följsamheten
• Ändringar i den sociala situationen påverkar compliance
• Frågor av extra vikt är, långtidsförlopp av
sjukdomen, risk för nya medicinska
komplikationer? Får jag leva ett
normalt liv?
Hur kan vi göra det bättre?

Jo, genom vetskap om hur ungdomar förändras under denna tid. Inställningen till
sig själv, föräldrarelationer, behov av självständighet från föräldrar och från medicinsk personal osv.
Det har kommit fler studier på vilka patienter som kan sluta helt med immunosuppression efter levertransplantation. Visar
siffror på ca 10-30 %.
Hur är sambandet mellan alkohol-övervikt-kronisk leversjukdom

• Högt alkoholintag och högt BMI
samverkar synergistiskt med ökad
risk för kronisk leversjukdom.
• Alkohol ser ut att vara den största
riskfaktorn.
Fettlever(NAFLD)finns hos ca 20 %. I en
studie av australiensiska tonåringar hade så
många som 12,8 % leverförfettning. 60-70
% av de som har förhöjda leverprover har
fettlever men normala leverprover är vanligt. Koffein, lite alkohol, amning, genetik
och tarmbakterier skyddar mot leversjukdom. Behandling vid NAFLD;
• Livsstilsförändring
• Överviktskirurgi
• Metformin
• Antilipidbehandling – Statiner säkra!
• Blodtryckssänkande  behandling
• Vitamin E? – 2 studier säger bra effekt!
NASH

Inflammation och steatos leder till progress

av leversjukdomen. NASH är nu den tredje vanligaste orsaken till levertransplantation i USA. Incidensen av levercancer hos
NASH-patienter ökar. Man ser också en
ökad mortalitet vid NASH och metabolt
syndrom.
Riskfaktorer för ny cancer efter levertransplantation- här finns en 2-3 gånger allmänt
högre risk för ny cancer jämfört med övrig
population. Vissa upp till 30 gånger högre
risk, ex hudmaligniteter. Långtidsmortaliteten består mycket av ny cancer och kardiovaskulära sjukdomar.
Nyheter inom IBS

Sist ut var Gisela Ringström som talade om
nyheter inom IBS. Först gjorde hon en kort
uppdatering om vad IBS är. Hon fortsatte
sedan att prata om personcentrerad vård.
Det som är viktigt är att se en person som
har en sjukdom samt att:
• inte basera diagnos och behandling
enbart på biopsi
• Patientens berättelse är central
• Partnerskap
• Journaldokumentation av samtalet
Patientens berättelse ska vara utgångspunkten! Frågor att fundera över - Frågar vi patienten på rätt sätt? Varför pratar vi inte
samma språk?
Patientens perspektiv genus: Lidande kan
vara på olika sätt för män och kvinnor. ”En
normativ bild av kvinnlighet och manlighet leder till lidande för personer med IBS”
(Björkman et el UEGW 2013).
Avstå illusioner om genus

Kvinnor:
Män:
		

känner skuld och skam
värdelös och rädsla att förlora
kontroll

Övervinna tabun

Kvinnor:
		
Män:
		

skamkänsla över kroppsliga
funktioner
accepterar kroppsliga
funktioner

Förstärkt lidande vid kontakt

Kvinnor:
		
Män:

Undergivenhet och självtvivel
med sjukvården
Misstro och ilska

Patientundervisning

Utvärdering av ca 300 patienter före och efter IBS-skola. Patientens symtom minskar
signifikant. Magtarmspecifik ångest minskar
39

FG postdoc-program
Den nationella forskarskolan Forum GIMIICum har sedan fyra år tillbaka vänt sig till doktorander
inom gastrointestinal inflammation och infektion, inklusive pankreas, lever och gallvägar. Med hjälp
av ”twinning” som koncept mixas doktorander med klinisk- respektive basvetenskaplig bakgrund,
med det övergripande målet att stärka svensk translationell forskning inom området. Forskarskolan
har nu erhållit ytterligare medel från Vetenskapsrådet för att kunna starta upp ett Postdoc-program.

Vi söker dig som efter disputation fortsätter som postdoc i Sverige
liksom dig som återvänt från postdoc utomlands!
Varför skall jag söka FG Postdoc?
Postdoc-programmet kommer att ge dig access till ett forskarnätverk orienterat kring translationell
forskning inom GI inflammation och infektion. Förutom tillgång till forskarskolans ordinarie
ämnesspecifika kursprogram kommer du även få ett ledarskapsprogram anpassat utifrån rollen som
gruppledare eller presumtiv gruppledare. Vidare kommer FG Postdoc att öka dina kunskaper om
potentiella bidragsgivare och om processen kring att söka forskningsmedel. Du kommer även att
inom programmet kunna ansöka om medel för resa och boende i samband med vistelse vid utländskt
laboratorium eller kliniskt forskningscenter.
När?
Vi kommer att tjuvstarta i samband med Gastrodagarna 14-16 maj i vår med paneldebatter kring
bidragsgivare på nationell och regional nivå. Den 9-10 september kommer vi att ha ett uppstartsinternat på Noors slott (Knivsta) följt av ytterligare ett internat i samband med forskarskolans kurs i
Stockholm 8-10 oktober. Grundkonceptet kommer sedan att vara två internat per år med avslut
våren 2016. Förutom internaten kommer en seminarieserie i webinarform att anordnas.
Var?
Postdoc programmet har ingen specifik geografisk hemvist, utan programmet cirkulerar runt i
Sverige, företrädesvis i Stockholmsregionen.
Hur?
Skicka din ansökan (avsiktsförklaring 1 sida + forskningsplan 2 sidor) samt CV (2 sidor +
publikationslista) till Eva Danielsson (eva.m.danielsson@liu.se) senast 2013-04-22.

Styrgruppen för FG Postdoc
Marie Carlson, Jonas Halfvarson, Johan D Söderholm, Eva Danielsson (administratör och web master)
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signifikant. Patientens kunskaper ökar och
de kan använda kunskapen. Patienterna är
nöjda med undervisningen.
Microbiota

Rikligt med fibrer förändrar sammansättningen. Kan vara involverade i patofysiologin vid IBS. Lactulos kan användas för att
undersöka den viscerala känsligheten vid
IBS.
Detta skiljer patienter med IBS från friska. Verkar kunna spegla visceral känslighet.
Kan indela IBS-patienter i grupper baserat
på symtom.

Utrota
barncancer.
Din gåva gör skillnad.

Kalprotektin

IBS-patienter har normala nivåer av kalprotektin, men nivåerna kan variera. Har denna variation betydelse? En studie jämförde
98 IBS-patienter med 35 friska frivilliga.
Resultat: IBS-patienter och friska har jämförbara nivåer av kalprotektin. Kalprotektinnivåerna varierar lite över tid vid IBS.
Nya läkemedel

Resolor – selektiv agonist med hög affinitet
för 5HT4. Constella – verkar lokalt inne i
tarmen. Sekretionen ökar. Elobixibat- finns
ännu inte. Gallsalter ökar sekretionen och
motiliteten i kolon. Sänker kolesterol.
Fas 3 studier på gång. Mesasalazin- mindre
studier gjorda som visar lovande resultat.
Alla IBS subtyper. Postinfektiös IBS samt
diarrédominerad IBS.
Smått och gott

Spinal nervstimulering av T5-T8nivån i
ryggraden. Tio patie nter med IBS.
ON/OFF period minskar smärta. Lovande men större studier behövs.
Faecestransplantation vid kronisk förstoppning – 45 patienter behandlades
med tre olika antibiotika.
Tarmrengöring inför koloskopi. Sedan
transplantation av avföring. 18/30 uppföljda hade normal tarmtömning efter fjorton månader. Men vad var det som hade
effekt? Antibiotikan eller transplantationen?
En fullproppad dag med mycket information som ni nu fått ta del av!

Monica Wåhlin

FSGS
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UEG-week i Berlin
Oktober 12-16 · 2013
Jag vill tacka SEGP för att jag fick ett stipendium med möjlig att resa och
förkovra mig på ett internationellt möte som UEWG i Berlin oktober 2013.

R

esan till Berlin startade fredag kväll.
På flyget pratade jag med kvinnan
bredvid mig, hon var tyska men bor
och arbetar i Sverige sedan många år. Jag
frågande lite hur jag skulle ta mig från flygplatsen. Det visade efter en stund att hon
var barnläkare i södra Stockholm med specialist inom barngastroenterologi, så det
blev en kort resa, med en intressant diskussion inom det gemensamma ämnet gastroenterologi för barn och vuxna.
Efter en resa i mörker och regn med lokaltåg och taxi så kom jag fram till hotellet som
låg väldigt centralt. Nära U-bahn Stadtmitte och en kort promenad till Check Point
Charles. Shoppinggatan Friedrichstraße låg
runt hörnet, likaså flera caféer.
Det var lätt att hitta till kongresshallen IIC
Berlin men det tog lite tid, Berlin är en storstad speciellt till ytan.
Efter att ha registret mig, fått väskan med
ett digert innehåll. Med bland annat boken Final Programme på 394 sidor var både

dagar och kvällar räddade, med en intensiv läsning och flera val, både med första
handsval och med b-planer. ESGENAs program startade på lördag förmiddagen.
Det började med fem parallella Workshops,
med olika föreläsningar och med Hands-on
training on bio simulator. Allt med många
intressanta föreläsare och hög aktuella ämnen som tex hygien vid Endoskopi. Allt var
väldigt väl organiserat.
Välkomstmottagningen

På lördags kvällen var det ESGENA´s välkomst mottagning i rådhuset Rotes Rathaus
som är stor byggnad centralt i Berlin och
säte för Berlins borgmästare, med stora salar, högt i tak och vacker utsmyckning. Välkomst tal hölls av bla Ulrike Beilenhoff ordförande i DEGEA. God tysk mat och dryck
serverades samt underhållning och dans.
Alla andra dagar fortsatte lika intensivt
med teknik, vetenskap och trevlig samvaro.
En föreläsning handlade hur assistenterna

kan/ska trycka på magen vid en koloskopiundersökning för att nå bästa resultat.
Den presenterades av Samuele Gallo från
Italien under namnet Looking for the best
insertion technique. Själv vet jag inte vad
jag ska tycka. Självklart så kan det ibland
vara till hjälp att trycka på ”rätt” sätt och på
”rätt” ställe och inte med styrka, men alla vi
som har varit med några år, ca 20 år under
fiberinstrumentens tid, vet att det inte är
vi som assisterar som gör att koloskopiundersökningarna går snabbt och så smärtfria
som möjligt.
Men jag vet att det finns några assistenter
med magiska händer och fingrar, men de
är ett utdöende släkte. Så det är bra att det
även kan visas vetenskapligt att det kan vara
en bra metod för att lyckas med undersökningen.
Team time out

Begreppet Team time out är något som
kommer mer och mer utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv. Major de Pater från Nederländerna pratade om hur de har jobbat
med det. De har kommit fram till att för
undvika misstag som fel patient, fel undersökning så är det viktigt med kommunikationen mellan patient och alla yrkeskategorier på Endoskopienheten.
Att alla hör samma sak berättas av patienten vid ett tillfälle som tex personnummer,
allergier. De har en standardiserad säkerhets checklista som gäller all personal på
Endoskopienheten som endoskopist, assisterande sköterska. De har hållit på i två år
och har ökat patientsäkerheten så att färre
negativa händelser har kunnat undvikas.
Det här har används på operationsavdelningarna runt om med ökad säkerhet och
färre risker för patienten. Jag hoppas och
tror att det är en framtid på Endoskopienheterna att börja använda det. Det kanske
redan nu är någon som gör det?
Nya kunskaper

Jag fick förmånen att delta i en grupps sammankomster på kvällarna för att lyssna på
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vad kollegorna hade hört och lärt sig under
dagarna. De delade sedan med sig till alla i
gruppen av den nya kunskapen som har tagits upp på de olika föreläsningarna.
Jag träffade både ”gamla” och nya kollegor
vilket jag uppskattade väldig mycket. Tack
Madeline.
Endoskopi

En av dagarna var jag på en live endoskopi.
Vilka var mycket uppskattade av deltagarna med ”fulla” hus i den största salen vid
flera tillfällen. Jag brukar mest hålla till på
Learning centret med video snuttar av olika ingrepp vid olika undersökningar. Den
dagen skulle det bland annat vissas hur en
esofagus stent skulle läggas för avlastning på
en 75 år gammal dam med esofagus cancer.
Vi fick även se HLR live vilket kanske inte
var vad publiken eller undersökaren hade
förväntat sig. Det blev en konstig stämning
i salen med bland annat chockade (egen
tolkning) reaktioner som Vad händer?? och
fniss.
Tekniken har gått framåt på ett bra sätt
med att man inte ens behöver vara på samma plats längre för att se och lära sig olika
moment.
Men moraliskt och etisk så tycker jag inte
att det är ok att utsätta patienterna för
eventuella risker inför en publik från hela
Europa/Världen.
Även om patienten har gett sitt samtycke
så måste vi som legitimerat personal ta ställning till de eventuella risker som de patienterna kan utsättas för. Kanske beror det på
min nuvarande arbetsplats på Ersta sjukhus´s Endoskopienhet och de värderingar
Ersta står för.
Jag kommer i fortsättningen hålla mig till
Learning area med videos, då vet man kanske i för väg vad man kan få se.
På måndagen öppnades industrins stora,
stora utställningshall med alla nyheter och
det senaste som finns på marknaden gällande instrument, tillbehör, läkemedel, behandlingar mm.
Utställning

Under alla dagar fanns det posterutställning med ett flertal postrar också de med
nyheter.
Så, efter ett flertal långa, intensiva dagar
känner jag mig väldig nöjd och belåten med
att det finns möjligheter att göra en sådan
här resa. Tack!
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