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ordföranden har ordet

Bästa SGF-vänner!

D

et gläder mig mycket att ha
fått förmånen att leda arbetet
i vår förening under de kommande två åren och min första uppgift
är mycket lätt. Jag skall å föreningens
vägnar tacka avgående styrelsemedlemmarna Jonas Halfvarson, Anders Sylvan
och Stefan Lindgren för deras mångåriga
positiva arbete till föreningens fromma!
Jonas Halfvarson har som SYGs representant varit vår viktiga länk till den
medicinska gastroenterologins framtid.
Jonas har haft som signum att alltid
genomföra de uppgifter han tagit på sig
med mycken klokskap och stort engagemang. Han kommer till vår glädje
inte att försvinna som aktiv medlem i
föreningen utan valdes vid årsmötet till
den nyinstiftade posten som föreningens
redaktör. Kommunikation med medlemmarna och omvärlden är en mycket
väsentlig del av arbetet i en förening och
arbetet med vår tidning är omfattande.
Det har medfört att den vetenskaplige
sekreterarens arbetsbelastning ökat så
att en förändring har varit nödvändig.
Den tillträdande redaktörens första
uppgift blir att ta ett helhetsgrepp på
informationsfrågorna och att eventuellt
samordna informationen via tidning
och hemsida. Om detta återkommer vi
i nästa nummer av Gastrokuriren.
Den vetenskaplige sekreteraren är navet
och delvis motorn i föreningsarbetet och
det har varit en stor glädje att samarbeta
med Anders Sylvan under de gångna
tre åren. Anders har haft förmågan att,
trots en tilltagande arbetsbelastning som
verksamhetschef på Kirurgiska kliniken
i Umeå, på ett alltid lika sympatiskt och
effektivt sätt, driva och hålla koll på
skeendena och oss alla i styrelsen. Programplaneringen till våra vetenskapliga
möten har genomförts med stor ackuratess och han har också sörjt för att
inramningen kring styrelsens möten
varit gemytliga och trevliga. En del av
den vetenskaplige sekreterarens uppgifter har tidigare varit ansvaret för vår
tidning och Anders har varit en viktig
person i den positiva utveckling som vår
tidning genomgått.

Christer Staël von Holstein
Ordförande i SGF

Det känns inte länge sedan Stefan
Lindgren övertog stafettpinnen som
ordförande från Tom Öresland. De
två åren har gått fort, men Stefan är
en person som passar i snabba förlopp.
Han är klar i analys samt snabb i tanke
och beslut. Under Stefans tid har gastroenterologin i Sverige stärkts kanske
framförallt inom sådant som inte synts
så mycket utåt, i kontakter med andra
föreningar samt i utredningsarbete.
Det har varit tydligt att han brinner
för utbildningsfrågor. I sitt arbete har
han förenat stor effektivitet med sin
förmåga att skapa trivsel omkring sig
och han har inte ryggat för besvärliga
frågeställningar. Med diplomatisk förmåga har han oftast lyckats hitta en för
alla acceptabel lösning.
De internationella kontakterna har
under perioden utvecklats ytterligare,
vilket kommer att manifestera sig under
UEGW i Köpenhamn den 15–19 oktober samt vid det nordiska Gastroenterologimötet i Västerås den 3–5 maj 2006.
Styrelse arbete har under Stefans tid
kännetecknats av en glad, öppen och
kamratlig stämning.
Stort tack till er alla tre för fina insatser
och ett trevligt samarbete!
Föreningen står inför många spännande
frågor vilka kommer att kräva mycket
engagemang och eftertanke. Hur ska vår
roll på riksstämman utvecklas, är det dags
att förändra våra vetenskapliga möten?
Vad har föreningens dokument om kva-
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litetssäkring av endoskopiutbildningen
medfört, en ny hyllvärmare eller ett aktivt
dokument på väg mot specialistexamen?
Vilken betydelse har SPUR-inspektionerna? Hur ska vi säkra vidareutbildningen
i skuggan av debatten om läkemedelsföretagens roll? Kan en gemensam nordisk
plattform för kursverksamhet i likhet
med SADE (Scandinavia Association of
Digestive Endoscopy) vara ett alternativ
kanske breddat mot Balticum eller ska
de stora europeiska intresseföreningarna

som trycker på hålla i kursverksamheten i
Skandinavien? Hur ska gastroenterologin
utvecklas i förhållande till internmedicin,
kirurgi och en framväxande akutmedicin?
Finns det plats för nya klinikkonstellationer eller jourlinjer?
Detta var bara några axplock och listan
kan göras lång på spännande frågeställningar som vi ska ta itu med. Därför
känns det tryggt och trevligt att till detta
arbete få hälsa Ulrika Broomé, Stock-

holm (vice ordförande), Magnus Simrén,
Göteborg (vetenskaplig sekreterare) och
Fredrik Linder Västerås (ordförande SYG)
välkomna i styrelsen.
Viktigast av allt är att vi får respons från
våra medlemmar. Gör er stämma hörd!
Vi blir glada för kontakt via mail, telefon
eller personligt och hör gärna av er till
hela gastroenterologi Sverige via inlägg i
Gastrokururiren.
Christer Staël von Holstein

Kurs i Lund
Operativ övre gastrointestinal endoskopi
8–9 november 2005
Kursen har en praktisk inriktning och tar upp följande moment:
Dag 1: Teoretisk genomgång av operativ endoskopi vid övre gastrointestinal blödning, benigna polypösa
tumörer, achalasi, strikturer samt anläggande av perkutan endoskopisk gastrostomi. Principerna för endoskopisk palliation vid cancer i form av tumörreduktion, blodstillning och stentbehandling.
Dag 2: Hands-on-träning på sövda grisar med bland annat endoskopisk gummibandsligatur, argonplasmakoagulation, injektionsbehandling med adrenalinlösning, Histoacryl och fibrinlim, clipsbehandling,
endoskopisk ballongdilatation, perkutan endoskopisk gastrostomi, endoskopisk polypektomi och anläggande av esofagusstent.

Observera Goda basala kunskaper i OGD-skopi är en förutsättning för deltagande!

För ytterligare information och anmälan kontakta:
Monica Lundin-Hansson monica.lundin-hansson@skane.se
tel: 046-171893, fax 046-139776

Välkommen med Din anmälan!
Christer Staël von Holstein, kursledare

Sponsorer
Olympus, Boston Scientific
Kungshusen Medicinska AB,  Baxter Medical AB
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Från sekreterarens bord

Tack och farväl!

D
Anders Sylvan
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et har varit årsmöte och delar
av styrelsen har förnyats. Stefan
Lindgren lämnar SGFs styrelse
efter fyra år och efterträds nu på ordförandeposten av Christer Staël von Holstein.
Till ny vice ordförande har Ulrika Bromeé
valts. Sekreterarstolen har jag nu klivit av
och jag kan hälsa Magnus Simrén välkommen till en stimulerande uppgift. Redaktörsskapet för Gastrokuriren tar Jonas
Halfvarson över med nästa nummer.

Det har för mig varit tre intensiva år med
en engagerad och seriös styrelse, ett härligt
kamratskap. Kontakten med föreningens
medlemmar, produktiva forskningsgrupper, gästföreläsare och mötesarrangörer
har varit en stimulerande uppgift och givit
en oanad inblick i svensk gastroenterologi.
Det är med både saknad och lättnad som
jag lämnar över sekreterarpennan.
Anders Sylvan
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IBD-dagar i Örebro
Onsdagen den 13 april hälsade docent
Hanna Sandberg-Gertzén alla deltagare
välkomna till den fjärde Skandinaviska
kursen i Inflammatorisk tarmsjukdom
(IBD) i Örebro.
Det späckade programmet sträckte sig
över tre dagar. Gastrokuriren var med
under den första av dessa.
På onsdag eftermiddag höll SGF dessutom sitt årsmöte. SEGP passade också
på att genomföra ett separat symposium denna dag.

D

e inflammatoriska tarmsjukdomarna (ulcerös kolit, Crohns
sjukdom och de nya mikroskopiska koliterna) är ett ökande problem
och prevalensen ligger idag på mellan 0,5
och 1%. Målet med denna kurs var att ge
en uppdatering av patofysiologiska och
kliniska aspekter på IBD.
Förra gången den hölls var år 2000.
Sedan dess har mycket hänt. Under de
tre kursdagarna presenterades de senaste
rönen inom epidemiologi, genetik, patofysiologi, diagnostik och behandling av
IBD av ledande nationella och internationella experter inom området.
Orsak och verkan

Eftersom det var många internationella
föreläsare under dessa dagar, så hölls hela
kursen på engelska.

Annika Lapidus
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Jack Satsangi illustrerade den kommande forskningen kring IBD med en bild av Frankensteins monster och hans brud. “A marriage between genotype and phenotype”, var vad Jack
såg i framtiden.

Men först ut var tre svenska forskare:
Det var Annika Lapidus, från Ersta sjukhus i Stockholm, och Curt Tysk samt
Gunnar Järnerot, båda från Universitetssjukhuset i Örebro som delade på det
första passet på en och en halv timme.
Annika berättade om hur man kunnat
konstatera en kraftigt varierande förekomst
av IBD i relativt närliggande geografiska
områden.
Nyckelordet har visat sig vara norr – det
verkar som om länder på det norra halvklotet har en ökad benägenhet för IBD.

Gunnar Järnerot

Curt Tysk redogjorde därefter om mikroskopisk kolit. Hans siffror visar också
på en ökning och han ställde själv frågan
huruvida det är en äkta ökning, eller om
den beror på bättre diagnostik.
– Det vet vi inte, men själv tror jag att
det även finns en reell ökning, svarade han
på sin egen fråga.
Gunnar Järnerot visade på siffror som
pekar på att Crohns sjukdom ökar kraftigt
efter andra världskriget.
– Det handlar bl.a. om livsstilsfrågor,
sa Gunnar.

Curt Tysk
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Myllret och de ständigt pågående diskussionerna mellan kollegor från olika
delar av landet gjorde att det blev en stämning som påminde om Gastrodagarna.
Eftermiddag i genetikens tecken

Drygt 300 deltagare hade anmält sig till kursen.

Rökning minskar risken för att få
ulcerös kolit och därför på sikt även för
kolostomi. Men samtidigt fördubblar
rökningen risken för Crohns sjukdom.
Frågan om P-piller visar på motstridiga
data – en brittisk undersökning pekar på
en ökad risk för Crohns sjukdom med
40–50%. Andra undersökningar ger inte
detta resultat.
Gastroenteritit under barndomen ökar
skarpt risken för framtida IDB. Även antibiotikaanvändning mellan två och fem års
ålder pekar enligt en färsk undersökning
på en ökad risk för IBD, fortsatte Gunnar
som drog följande slutsats:
– Det är livsstil och miljöfaktorer som
avgör risken för framtida IBD.

Trivsam stämning

Därefter var det dags för lunch och besök
hos utställarna. Det var många som hade
kommit till Örebro för att visa upp sig
på dessa kursdagar. Programkommittén
påpekade särskilt att de med sina bidrag
var mycket viktiga för genomförandet av
dessa dagar. Man uppmanade därför alla
deltagare att besöka dem. Bland annat
blev det ett tillfälle för många att titta på
den senaste tekniken för endoskopi. Det
blev också stundtals riktigt trångt framför
deras montrar.

Efter lunch var det dags för Bengt Ihreföreläsningen.
Jonathan Rhodes, från Liverpools universitet, föreläste under rubriken Interplay
of gut flora and intestinal epithelium.
Jonathan började med en sammanfattning av hur man en gång diagnostiserade
Crohns sjukdom. Symptomen hade man
dock känt till innan.
I en läkarbok från Skottland som var
skriven innan dess beskrevs de på följande
poetiska – enligt Jonathan – vis: ”Konsistensen på tarmen är att den är lika mjuk
som en ål i rigor mortis”.
– 70 år senare identifierade vi den första
IBD-genen – NO2/CARD15, fortsatte
han.
Han bekräftade därefter att utvecklingen gått fort. Cirka tio gener till har
man nu fört upp på samma lista.
Johan Söderblom från Linköpings
universitetssjukhus talade därefter under
rubriken Intestinal barrier defect in IBD
och han följdes sedan av Salvador Peña
som föreläste om The role of T-cells in the
pathogenesis of IBD.

Ärftlighet

Nästa pass inleddes av Jack Satangi från
Edinburghs universitet.
Han beskrev med vilken hastighet den
genetiska forskningen håller på att identifiera gener som man tror är potenta i
framkallandet av Crohns sjukdom och
ulcerös kolit.
– Har man en förekomst av dessa sjukdomar i sin familj, är det den största riskfaktorn som man hittills har identifierat,
sa Jack.
Jonas Halfvarson från Örebro beskrev
därpå de studier på enäggstvillingar man
genomfört där.
”Är de till nytta”, frågade han sig retoriskt redan i rubriken till sitt anförande.
Svaret gav han också själv: Inte helt oväntat var det ett ja.
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Årets Bengt Ihre-föreläsare Jonathan Rhodes föreläste under rubriken ”Interplay of gut flora
and intestinal epithelium”.
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ibd-dagar i Örebro

På kvällen ordnades ett ”Get together party” på Örebro
slott, där Tom Öresland från SGFs valberedning råkade
ut för detta upptåg som publiken hade väldigt roligt åt.
(Foto: Jonas Halfvarson)

Mitt i prick under kaffepausen.

Sofie Lundberg, KS, och Lars Kjellström, Ersta sjukhus,
tilldelades Schering Nordiskas stipendium.
(Foto: Jonas Halfvarson)

Mellan föreläsningarna träffade man kollegor från hela Sverige – och utlandet.

G a s t r okuriren 2 • 2005

11

ibd-dagar i Örebro

Under kaffepauserna passade många på att besöka utställarna.

Årsmöte

Efter en välbehövlig kaffepaus var det så
dags för SGFs årsmöte.
Anders Sylvan gick igenom verksamhetsberättelsen som godkändes av mötet.
Kassören rapporterade om två bra år
– 2003 och 2004. Man förfogar över ett
överskott som kommer från tidningen
Gastrokuriren, och från genomförandet
av Gastrodagarna i Linköping.
Efter stipendier och fördelning av överskottet till SEGP och SYG, förfogar föreningen över en summa som överstiger en
halv miljon kronor.
Revisionsberättelsen pekade på god
ordning och verifikation i finanserna och
revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen, vilket beviljades av mötet.
En stadgeförändring föreslogs också,
och det är meningen att den ska träda i
kraft vid nästa års möte. Tanken är att den
person som är chefredaktör för tidningen
Gastrokuriren också skall inneha en post
som ordinarie styrelseledamot. Tidigare
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har detta uppdrag varit en uppgift för
den vetenskaplige sekreteraren. Eftersom
tidningen har vuxit i omfång och format,
har även arbetet med densamma svällt,
och kräver därför mer arbete.
Anders Sylvan lämnade sin post som
vetenskaplig sekreterare och redaktör. Han
lämnade samtidigt SGFs styrelse helt och
hållet. Arbetsuppgifterna tas nu alltså över
av två personer: Till ny styrelseledamot
och tillika vetenskaplig sekreterare utsågs
Magnus Simrén från SU i Göteborg. Ny
redaktör för tidningen blev Jonas Halfvarson från Örebro.
Jonas lämnade SGFs styrelse, där han
suttit som representant för SYG. Enligt
förslaget om stadgeändring så återkommer därmed Jonas i styrelsen nästa år. Ny
representant för SYG blir Fredrik Linder
från Västerås.
Styrelsen fick ytterligare en ny ledamot – Ulrika Bromé, Stockholm, som
även blev vald till vice ordförande. Till
ny ordförande utsågs Christer Staël von

Holstein, tidigare vice ordförande. Ordförande Stefan Lindgren lämnade sitt
uppdrag vid årsmötet.
Prisade och avtackade

På årsmötet meddelades vilka som fått
stipendier från SGF, det s.k. Bengt Ihrestipendiet. De fyra mottagarna var Jonas
Bengtsson och Mårten Werner som fick
100 000 kronor var, samt Urban Sjöqvist
och Leif Törkvist som fick 50 000 kronor
vardera.
Dessutom delade Olympus ut ett pris
till Charlotte Höög, ST-läkare i gastroenterologi vid Södersjukhuset i Stockholm.
I sitt tacktal till Stefan, Anders och
Jonas framhöll Christer Staël von Holstein deras fina insatser för föreningen
och för ett trevligt samarbete. Läs mer
om detta på tidningens ledarsida.

Per Lundblad
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årsmötes protokoll

Protokoll från årsmöte i Svensk Gastroenterologisk Förening den 13 april 2005,
i samband med 4th Scandinavian Course on Inflammatory Bowel Disease i Örebro

§1.
Ordförande Stefan Lindgren öppnade mötet.

c. Till ny vetenskaplige sekreteraren valdes Magnus Simrén.
Hans mandatperiod går ut 2008.

§2.
Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.

d. Kassören Lars Börjesson kvarstår. Hans mandatperiod går
ut 2007.

§3.
Stefan Lindgren valdes till mötesordförande och Anders Sylvan
till mötessekreterare.

e. Facklige sekreteraren Erik Hertervig kvarstår. Hans mandatperiod går ut 2006.

§4.
Till justeringsmän valdes Olle Broström och Robert Stig.
§5.
Årsmötesprotokollet från den 7 maj 2004 genomgicks och
lades till handlingarna.
§6.
Verksamhetsberättelse från 2004–2005 upplästes av vetenskaplige sekreteraren Anders Sylvan. Verksamhetsberättelsen
godkändes och lades därefter till handlingarna.
§7.
Kassören Lars Börjeson rapporterade om föreningens ekonomi.
Föreningens ekonomi är stabil och ett överskott från senaste
verksamhetsåret kan konstateras.
§8.
Revisionsberättelsen upplästes.
§9.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för sitt arbete under verksamhetsåret.
§10.
Val av ny styrelse.
a. Till ny ordförande valdes Christer Staël von Holstein. Hans
mandatperiod går ut 2007.
b. Till ny vice ordförande valdes Ulrika Broomé. Hennes mandatperiod går ut 2007.
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f. Endoskopiansvarig ledamot Per-Ove Stotzer kvarstår. Hans
mandatperiod går ut 2006.
g. Hepatologiansvarig ledamot Hanna Sandberg Gertzén kvarstår. Hennes mandatperiod går ut 2006.
h. Till ny SYG-ledarmot valdes Fredrik Linder. Hans mandatperiod går ut 2006.
§ 11.
Till revisorer omvaldes Robert Stig och Urban Karlbom.
§ 12.
Till ny valberedning valdes Tom Öresland (sammankallande),
Annika Lapidus och Stefan Lindgren.
§ 13.
Övriga frågor. Valberedningen föreslog inrättandet av en ny
styrelsepost, redaktör för Gastrokuriren. Denna förändring
av föreningens stadgar kan beslutas först vid årsmötet 2006.
Årsmötet biföll denna handläggning.
§ 14.
Mötesordföranden Stefan Lindgren förklarade årsmötet avslutat.
Örebro 13 april 2004
Mötessekreterare
Anders Sylvan
Justeras:
Olle Broström, Robert Stig
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ipuls kvalitetsgranskad utbildningskatalog

IPULS –

en kvalitetsgranskad
utbildningskatalog för läkare

Man hör allt oftare talas om IPULS
i utbildningssammanhang. För att
reda ut vad detta institut står för
for Gastrokuriren till Stockholm och
träffade Magnus Sederholm.
Under de tre senaste åren har Magnus
fungerat som ”handelsresande för
IPULS” – för att citera hur han beskriver sig själv under intervjun.

F

örkortningen IPULS står för Institutet för Professionell Utbildning
av Läkare i Sverige. Bakom detta
institut står Sveriges Läkarförbund,
Svenska Läkaresällskapet och Sveriges
Kommuner och Landsting.
– Dessa tre organisationer funderade
under slutet av 90-talet över hur man på
bästa sätt skulle lösa frågan om vidareutbildning och fortbildning för läkare i
landet, säger Magnus Selander, VD för
IPULS.
Från kaos till ordning

Enligt en undersökning som institutet
genomfört så använder svenska läkare i
medeltal sex fort- och vidareutbildningsdagar om året.
– När vi startade vårt arbete var det
kaotiskt att bringa ordning bland alla
utbildningar. Det var ett svårtillgängligt utbud, och kurserna var bristfälligt
varudeklarerade. Som läkare eller verksamhetschef var man tvungen att själv
försöka orientera sig i det stora utbudet
enligt smörgåsbordsprincipen.
– Därför bestämde de tre organisationerna sig för att samla hela utbudet på
ett ställe – och att det samtidigt skulle
kvalitetsgranskas.
Magnus vill gärna likna IPULS vid
FASS:
– Där har man information om alla
läkemedel samlad – med strukturerade
upplysningar om varje produkt. Vi vill
att IPULS skall fungera precis på samma
sätt när det gäller utbildningar.
För tre år sedan satte Magnus igång.
Då var han ”ensam med ett 12 sidor långt
PM”, som han själv uttrycker det. Utvecklingen har dock gått fort.
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– Med anställda, experter och kontraktsanställda utgör vi en personalstyrka
på ungefär 150 personer idag, fortsätter
han.
Granskning och publicering

Så här fungerar IPULS:
Institutet har ställt upp ett antal kriterier som en utbildning ska motsvara
för att godkännas av IPULS. Detta gäller
utbildningar som riktar sig till läkare, eller
till en grupp av yrkesutövare där läkare
ingår, och de ska stödja läkarnas professionella utveckling. Kurserna kan vara
medicinskt inriktade eller verksamhetsstödjande. De ska äga rum i Sverige, eller
i utlandet med i Sverige verksamma läkare
som målgrupp.

En utbildningsproducent gör en
beskrivning av sin kurs enligt kriterierna
och skickar sedan in den till IPULS. Detta
innebär att producenten varudeklarerar
sin utbildning. Därefter skickar institutet
den vidare till sin granskningsorganisation.
– Vi har cirka 140 externa experter
som är kontraktsanställda av oss för att
genomföra denna granskning, berättar
Magnus.
– Naturligtvis är det experter från alla
medicinska specialiteter, men även från
andra områden som juridik och etik, för
att ta två exempel.
Magnus är noga med att poängtera att
expertgranskningen inte tar mer än tio
arbetsdagar i anspråk. När granskningen

15

ipuls kvalitetsgranskad utbildningskatalog

är klar – och resulterat i att utbildningen
är godkänd – så publiceras kursen i IPULS
utbildningskatalog.
Målrelaterad utbildning

När kursen anmäls till IPULS ska kursproducenten precisera bl.a. verksamhetsinriktade behov som kursen är avsedd att
täcka, målgrupp och det väntade resultatet för den enskilde deltagaren. Detta är av
avgörande betydelse, anser Magnus.
– Det betyder att man måste konkretisera vad man anser att jag som doktor
kommer att få ut av att gå den här utbildningen. Efteråt utvärderar vi densamma,
och kan se om kursen lever upp till utsatta
mål i verkligheten.
Utvärderingarna är offentlig handling,
och om man funderar på att gå en utbildning man hittat i katalogen som genomförts tidigare, kan man ringa till IPULS så
skickar de gärna utvärderingsresultatet.
Finns på nätet

Själva utbildningskatalogen finns på
Internet. Adressen är www.ipuls.se
När man kommit till startsidan kan
man söka i hela utbildningskatalogen i
denna ruta:

Man kan skriva in ett sökord i boxen
till vänster, och sedan välja ämnesområde
i rullmenyn till höger. Man kan även
endast välja ämnesområde – alltså inte
skriva in något sökord – och sedan söka.
Då får man upp samtliga kurser inom det
ämnesområdet.
Man kan också skriva ett sökord – t.ex.
gastro – och sedan ha kvar alternativet Alla
ämnesområden i rullmenyn. Slutligen kan
man låta bli att skriva något sökord och
söka i Alla ämnesområden. Då får man upp
samtliga kurser i hela katalogen (totalt 182
st. utöver SK-kurserna för ST-läkare vid
tidpunkten för vårt besök på sidan)
Det är värt att påpeka att utbildningskatalogen endast visar kurser vars slutdatum inte har passerats.

16

Strax under sökrutan för utbildningskatalogen ligger en ruta där de senaste
inkomna kurserna presenteras. (De
återfinns naturligtvis även på rätt plats i
utbildningskatalogen).
Här hittar vi kursen Gastroenterologi i
fokus, och vi klickar på den. En ny ruta
öppnar sig då i webbläsaren.
I denna ruta finner vi all information om utbildningen samlad enligt en
mall som används för samtliga kurser i
katalogen. Via en navigeringsruta som
hänger med i sidans vänsterkant när vi
rullar oss nedåt i texten kan man snabbt
nå den underrubrik som man är intresserad av.

malt utnyttja det? Om vi gör det når vi
gemensamt framgång.
– Men om man däremot står med ena
foten kvar i det gamla och sätter ned
den andra försiktigt i IPULS får vi problem…
Attitydproblem

Man kan också prenumerera på IPULS kursinformation. På startsidan
finns en länk till Kursbevakningen. Man
klickar på den och fyller sedan i sin epostadress samt markerar de ämnesområden man vill bevaka. Därefter får man
via sin e-post information – kostnadsfritt
– om alla de nya utbildningar inom de
intresseområden man valt att bevaka.
Det är alltså mycket enkelt att använda
sig av hemsidan för att orientera sig i
utbudet av utbildningar, och Magnus
berättar att IPULS fick Dagens Medicins
andrapris för ”Bästa IT-satsning i sjukvården – stora klassen” förra året.

Magnus menar att läkemedelsindustrin
har insett att det är här man syns. Han
påpekar också att det har många fördelar
att synas i utbildningskatalogen, även för
landstingen.
– IPULS är en marknadsplats – inte
bara för utbildningar! De landsting t.ex.
som är aktiva syns ju här och lockar
därmed ST-läkare.
Att det finns ett fåtal som fortfarande
inte vill certifiera sina utbildningar via
institutet beror enligt Magnus på att de
sitter fast i sina gamla system och lokala
kontakter.
– Man har kvar den gamla synen på
sig själv som sändare och omvärlden som
mottagare. Det handlar om attitydproblem och att man har en gammaldags syn
på rollfördelning.
– Det finns även ett stort motstånd mot
genomskinlighet, delvis kopplat till ”bakfickesyndromet” – man stoppar pengar i
bakfickan. Det gjorde jag också en gång i
tiden när jag var forskare. Man föreläste
någonstans och så kom det någon med en
check. Men den tiden är över!

Överst på prioriteringslistan

Avtal

Runt 500 utbildningsproducenter är idag
registrerade av institutet.
– Det innebär att de har samarbetsavtal
och konton som gör att de kan lägga upp
kurser hos oss, förklarar Magnus.
Ett tiotal specialistföreningar har idag
lagt alla sina utbildningar på IPULS.
– Men de flesta föreningarna medverkar
mer eller mindre. Det betyder att de låter
en del passera IPULS, är medarrangörer
m.m. Sedan finns det en handfull som
inte är med – de låter alltså inga av sina
utbildningar passera.
– Så länge katalogen inte är helt komplett måste fortfarande läkaren titta åt
höger och vänster. Att få den komplett
är alltså överst på min prioriteringslista,
fortsätter han.
– Det svåraste är alltid att byta ett
system mot ett annat system. IPULS är
det nya systemet. Hur ska vi läkare maxi-

Till dem som fortfarande inte valt att
certifiera sina utbildningar via institutet,
vill Magnus också citera följande ur det
avtal som slöts mellan Landstingsförbundet och Läkemedelsindustriföreningen i
juni 2004:
”Parterna är överens om att terapiinriktad utbildning riktad mot läkare eller grupp
av yrkesutövare där läkare ingår…skall vara
granskad av IPULS, vilket även ska framgå
av inbjudan…Parterna är vidare ense om
att detta krav skall ställas på alla utbildningar, oavsett arrangör. Av praktiska skäl
kan detta förutsätta viss övergångstid, dock
längst t o m 31 mars 2005”.
– Jag får ibland ett intryck av att det
finns de som fortfarande inte har läst
detta…
Därför har Magnus en pärm på sitt
kontor som vi får bläddra i. En anställd
på kontoret går igenom alla kalendarier

Lättnavigerat och överskådligt
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Det svåraste är alltid att byta ett system mot
ett annat system. IPULS är det nya systemet.
Hur ska vi läkare maximalt utnyttja det?
Om vi gör det når vi gemensamt framgång.

och annan information som t.ex. annonser om utbildningar.
– Vi noterar alla som inte passerat
IPULS och sammanställer dem på listor,
för att få en uppfattning om vilka producenter som inte skickar in sina utbildningar till oss och varför.

del av den totala summan) med den kostnad som läkemedelsindustrin satsar.
Magnus påpekar att det i sin tur innebär att kostnaden för att kvalitetsgranska och annonsera ut sin utbildning via
institutet är 2,5 promille av vad systemet
omsätter.

Kostnad

Nästa steg

Det finns även ett motstånd som bottnar
i att det kostar pengar att certifiera sin
utbildning via IPULS.
– Det har framförts kritik från sektioner och föreningar att man måste betala
en granskningsavgift på 6 900 kronor för
en kurs. Vi har även ett konceptgodkännande som gäller 12 månader som kostar
15 000 kronor. Det är främst läkemedelsföretag som vill upprepa en utbildning
på flera platser i landet som använder sig
av det.
– Men t.ex. Svensk Internmedicinsk
Förening anser att de sparar pengar genom
att de konsekvent använder sig av IPULS.
De slipper ju kostnader för annonsering,
fax m.m. menar Magnus.
Han tillägger att det inte blir särskilt
dyrt med denna avgift om man delar upp
den på alla deltagare och sedan lägger den
på kursavgiften.

På bara ett par års tid har IPULS blivit en
stor framgång. Orsakerna till det är tre,
enligt Magnus.
– Det första skälet är ett kontinuerligt
aktivt engagemang från styrelse och ägare.
Det andra är en mycket hög kompetens
hos anställda och kontraktsanställda
experter. Det tredje – och kanske viktigaste – är att vi hittills noga har stämt
av alla steg i skapandet av IPULS med
läkarkåren och huvudmannen.
Till hösten är det dags för steg två i
IPULS-organisationen – behovsstyrningen.
– Vi kommer att använda oss av den
öppna marknadens princip. Om en vård
aktör – det kan vara en sektion, enskild
läkare, klinik, patientförening o.s.v. – har
ett behov och inte hittar en producent,
ska man kunna formulera behovet och
annonsera på vår webbsida. Vi kommer
att lägga ut en mall för hur en sådan ska
fyllas i, och därefter går uppdraget till
våra granskare. Deras uppgift blir då att
kontrollera relevansen i det man efterlyser. När de är nöjda publiceras sedan en
behovsbeskrivning på webbsidan.
– Den utbildare som nappar skickar så
in sin utbildning till oss för certifiering,
precis på samma sätt som idag. När den i
sin tur passerat granskarna läggs den därefter ut i vår utbildningskatalog.
Magnus betonar flera gånger den mittposition mellan utbildningsinstanserna
och verksamheten som institutet har.

– Olika grupper har olika mål. Forskarna har sina och utbildarna sina. Den
kliniska verksamheten har andra mål och
patienten har ett enda mål: Lös mitt problem! Behovsstyrningen är ett försök att
länka ihop dessa olika mål.
Verktyg för verksamhetschefer

Pengar finns faktiskt

Därmed har vi hamnat i den ekonomiska
diskussionen, och Magnus har en bestämd
uppfattning som han återkommer till flera
gånger under vårt samtal:
– Pengar till vidare- och fortbildning
finns! Man lägger två och en halv miljard
kronor på det varje år i Sverige!
Denna siffra har man kommit fram till
genom att addera den summa som landstingen satsar på utbildning (inklusive
kostnaden för personal som går kursen
på arbetstid = produktionsbortfall, en stor
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Slutligen betonar Magnus att utbildningarna visserligen vänder sig till läkare, men
att man även når andra vårdyrken. Det
handlar om administrativ personal, kuratorer, sjukgymnaster och sjuksköterskor
för att bara ta några exempel.
Det är det faktum att en utbildning
kan vända sig till läkare och till team där
läkare ingår som möjliggjort detta. Därför
är en av utmaningarna Magnus formulerat inför 2005 att lära verksamhetschefer
att använda IPULS optimalt.
Gedigen etablering

Det är ingen som helst tvekan om att
IPULS är här för att stanna, och att de
i framtiden kommer att vara den instans
man kommer att vända sig till för att få
information om kurser och utbildningar.
Så här skriver professor Stefan Lindgren, SGFs nyligen avgångne ordförande,
i ett informationsblad om IPULS som
Magnus skickar med oss:
”Tydliga kriterier för granskningsarbetet
ger samtidigt en klar instruktion om hur
anbuden ska utformas, ungefär som en ansökan om forskningsmedel.
Likformigheten i presentationen innebär
att det blir lätt för läkare och chefer att bilda
sig en uppfattning om utbildningsaktiviteterna och hur dessa motsvarar aktuella
behov, oavsett vem som erbjuder utbildningen. Det innebär i sin tur en garanti
för den genomskinlighet i alla avseenden
som är så angelägen”.
Per Lundblad
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Verksamhetsberättelse för
Svensk Gastroenterologisk Förening
2004–2005

U

nder det gångna året har Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse bestått av Stefan Lindgren,
ordförande, Christer Staël von Holstein, vice ordförande, Anders Sylvan vetenskaplig sekreterare, Lars Börjesson,
kassör, Erik Hertervig, facklig sekreterare, Hanna Gertzén
Sandberg, Per-Over Stotzer och Jonas Halfvarsson.
Styrelsen har haft fem protokollförda möten under verksamhetsåret, ett styrelsemöte i samband med Gastrodagarna
i Linköping, ett telefonmöte 7 juni, ett internat i Fjällbacka
5–6 september, ett telefonmöte den 27 oktober, ett styrelsemöte i samband med Riksstämman 24 november i Göteborg,
samt ett möte på Arlanda 7 mars.
Föreningens aktiviteter har rapporterats i fyra nummer av
Gastrokuriren samt på föreningens internethemsida.
Styrelsen har arrangerat sektionens riksstämmoprogram för
år 2004. Tyngdpunkten hade i år lagts på tre minisymposier samt ett välbesökt posterseminarium i föreläsningssal.
Bengt Ihreföreläsare var Professor Jan Tack från Belgien, som
genomförde en omfattande uppdatering av begreppet funktionell dyspepsi. Arbetsgruppen för dyspepsi under ledning
av Henrik Sjövall presenterade sitt slutdokument under livlig
debatt.
Föreningen har varit representerad i IPULS, Institutet för
professionell utveckling av läkare i Sverige, kvalitetsgranskningsarbete av läkares vidareutbildning.
Styrelsen har i förhandlingar med SADE verkat för en långsiktig stabil representation från de tre skandinaviska ländernas
gastroenterologföreningar i SADEs styrelse.
Föreningen har förutom sitt engagemang i UEGW 2005
åtagit sig att arrangera Nordiska Gastromötet 2006 i Västerås.
Föreningen har varit aktiv i fonden Nio Meter Liv.
Örebro 13 april 2005
Anders Sylvan
Vetenskaplig sekreterare
Svensk Gastroenterologisk Förening
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Ordförande:
Ingrid Karström
Endoskopienheten
Centralsjukhuset, Kristianstad
Tel 044-13 12 31
Fax 044-13 12 55
ingrid.m.karstrom@skane.se

Hej !
Jag vill med dessa rader tacka så mycket för min tid
i föreningen och för den fina presenten jag fick på
årsmötet i Örebro.
Det har blivit många år i föreningen för mig på
flera olika poster.
Jag vet att det är ett intressant jobb som kräver ett digert intresse och
engagemang för endoskopi och gastroenterologi, men det är också väldigt stimulerande att få lära känna en massa människor med liknande
intressen.
Mycket har hänt under åren, SEP blev SEGP med hopp om att alla
yrkeskategorier skulle känna sig varmt välkomna till föreningen.
Föreningens mål, att kunna bistå medlemmarna med stipendier vid
olika utbildningar och gastrodagar, har dock hela tiden varit detsamma
och min förhoppning är att det så får förbli.
Jag önskar den nya styrelsen lycka till och ”var rädd” om vår lilla förening!
Med vänlig hälsning
Anna Antfolk

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

Foto saknas

Sekreterare:
Mirjam Bjurek
Endoskopimottagningen
KSS Skövde
mirjam.bjurek@vgregion.se

Ny styrelsemedlem – Annika Ohlsson

Jag är 34 år och har arbetat som sjuksköterska sedan
1995. Jag började på Endoskopienheten/Gastrokliniken på Karolinska 1999. Pluggade Gastroenterologi
40 poäng 2001–2003. Just nu pluggar jag omvårdnad/
vårdvetenskap 21–60 poäng. Arbetar nu heltid med
klinikens kliniska prövningar samt prövarinitierade
studier varav ett flertal ”skopistudier”.

Kassör:
Berit Persson
Endoskopienheten, Kir Spec mott
Universitetssjukhuset Lund
221 85 Lund
Tel: 046-171334
Fax: 046-172004
berit.persson@skane.se

Ny styrelsemedlem – Mirjam Bjurek

Jag är sjuksköterska på Endoskopimottagningen på KSS i Skövde. Mitt
uppdrag i styrelsen är att vara sekreterare. Jag tycker det är intressant
med ”det korta mötet med patienten” och så mycket man kan göra med
det. Att möta unga, gamla, friska och sjuka i en mix och många arbetskompisar ger mig arbetsglädje. Snabba kast med planerade och akuta
undersökningar ger mig stimulans och lust att vara med att utveckla
denna typ av verksamhet.

Endoskopikursen i Umeå

TACK

Föreningen har nu fått besked från
Umeå att endoskopikursen kommer
att starta våren 2006. Vi återkommer på hemsidan när vi fått mer
information.

till UCB (Celltech) och Cook
Sweden AB för ekonomiskt stöd
till föreningen som kommer
medlemmarna till godo i form
av stipendier till kongresser och
utbildningar.

Inger Löfberg
SEGP
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Ledamot:
Inger Löfberg
Endoskopiskt Centrum Medicin
Södersjukhuset
118 83 Stockholm
Tel: 08-6163258
Fax: 08-6163254
inger.lofberg@sos.sll.se

Ledamot:
Mona Olofsson
Endoskopimottagningen
Avesta Lasarett
mona.e.olofsson@ltdalarna.se

Styrelsen SEGP
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Protokoll från
SEGPs årsmöte i Örebro, 13 april 2005

§1
Mötet öppnades av ordförande Ingrid
Karlström.
§2
Medlemmarna godkände kallelsen.
§3
Medlemmarna godkände dagordningen.
§4
Ingrid Karlström valdes till ordförande
för mötet.
§5
Inger Löfberg valdes till sekreterare för
mötet.
§6
Till justeringsmän av årsmötesprotokollet
tillika rösträknare valdes Pia Bengtsson
Skövde och Inger Lindell Lund.
§7
Föregående årsmötesprotokoll har skickats ut till samtliga medlemmar via Gastrokuriren.
§8
Ingrid Karlström läser upp 2004 års verksamhetsberättelse: se bifogad bilaga.
§9
Kassör Berit Persson redogjorde för det
ekonomiska läget samt visade årsredovisningen.
Berit påminner medlemmarna om att
betala in medlemsavgiften i tid.
Revisionsberättelsen från revisorerna
läses upp av Marie Sandberg då ingen av
revisorerna var närvarande.
§10
Ansvarsfrihet för styrelsen bifölls av medlemmarna.
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§ 11
Medlemsavgiften förblir 200:-/år.
§ 12
Inga inkomna frågor/motioner.
§ 13
Val av styrelsemedlemmar
I tur att avgå:
Vice ordf – Marielle Fenton Andersson
Sekreterare – Anna Antfolk
Ledamot – Monica Wåhlin
Valberedningens förslag och styrelsens
sammansättning blev:
Ordförande
Ingrid Karström, Ssk, 1 år sittande
Vice ordförande
Annika Ohlsson, Ssk, 2 år nyval
Sekreterare
Miriam Bjurek, Ssk, 2 år nyval
Kassör
Berit Persson, Usk, 1 år sittande
Ledamot
Inger Löfberg, Ssk, 1 år sittande
Ledamot
Mona Adolfsson, Usk, 2 år nyval
§ 14
Till revisorer valdes:
Agnetha Schedin, 1 år
Pia Borg, 1 år
§ 15
Valberedningens sammansättning :
Helena Lucas, 1 år nyval
Inger Ben Attia, 1 år nyval
Åsa Gillstring, 1 år omval

Nordiska/Europeisk
Malmö-Köpenhamn à 5000:• Ellinor Carlsson – Göteborg
• Jessica Frid – Göteborg
• Miriam Bjurek – Skövde
Umeåkursen/Erstakursen 1st à 10.000:Christina Strömberg – Gävle
§ 17
Då Solvig Ljungström, som är SEGPrepresentant i ESGENA, ej medverkar
på mötet, sker ingen information.
§ 18
Umeåkursen är planerad till oktober 2005
med examination jan–feb 2006.
Medlemsbrev kommer skickas ut 2 ggr/
år med medlemsavgiften samt stipendieansökan.
§ 19
Kaynoosh Haferi (2004 års Olympusstipendiat) berättar från sin resa till Iran.
Mötet avtackade de avgående styrelsemedlemmarna Anna Antfolk, Marielle Fenton Andersson samt Monica
Wåhlin.
§ 20
Mötet avslutas.
Vid protokollet
Inger Löfberg
Protokollet justeras:
Pia Bengtsson, Inger Lindell

§ 16
Följande stipendier har i år beviljats:
SADE-mötet i Köpenhamn à 4000:• Annelie Lindeberg
IBD-Dagarna i Örebro à 3000:• Carina Wirlöf – Stockholm
• Inger Lindell – Lund
• Jill Larsson – Lund
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Reseberättelse från IBD-dagarna i Örebro 2005
Tack till SEGP för att jag fick möjlighet
att vara med tre mycket intressanta
dagar i Örebro. Jag tänkte här göra en
sammanfattning av sköterskornas dag
som var mycket givande.
Ervin Toth från Malmö berättade om Kro-

moendoskopi som diagnostik vid GI-sjukdomar. Färgning ger en bättre avgränsning
av slh-förändringar. Endast en liten extra
utrustning krävs såsom spraykateter och
färglösning. För att färga slemhinnan finns
en mängd olika lösningar. Lugol som är
en jodlösning används i esofagus där frisk
skivepitel slemhinna färgas brun medan
dyplastiska förändringar förblir ofärgade.
Metylenblått används även det i esofagus.
Här biopserar man områden som färgas
för högre träffsäkerhet för metaplasi.
Kongorött är ett pH-beroende ämne som
visar syraproducerande slemhinna i ventrikeln.
Indigokarmin har en kontrastförstärkande effekt på slh-förändringar i kolon.
En bra hjälp för att skilja hyperplastiska
polyper från adenom.
Tatuering med kolsuspension. En tatuering är synlig i 8–10 år.
Hanna Sandberg Gertzén från Örebro

berättade om erfarenheten av öppen gastroskopimottagning i Örebro. Efter långa
väntetider gjorde man ett försök 2003 med
öppen gastroskopimottagning som nu
har permanentats. En remiss och pat.info
ligger på nätet tillgänglig för distriktsläkare.
Remissen är giltig i två veckor. Pat har själv
med sig rem. till mott. Pat får flyta fram till
kl.12. Drop-in-tiden är mellan 13–14. Strömmen av pat har varit relativt jämn. Vinsten
med drop-in har varit snabbare diagnostik,
sjunkande tendens av förskrivning av syrahämmande medicin och tidsvinst gällande
remisshantering. Undantagna från drop-in
är pat med speciella behov som kräver speciella förberedelser. Det kan vara pat med
ex. waran, diabetes. Dessa remitteras och
kallas på sedvanligt sätt.
Anders Gustavsson från Örebro berät-

tade om kapselendoskopi. Kapseln har
man använt sig av sedan 2002 i Örebro,
133 undersökningar på 125 pat. Kapseln
används i första hand vid oklar GI-blödning. Pat som ska genomgå kapselendo-
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skopi är tidigare utredda med gastro- och
koloskopi x flera. Patologiska fynd ses vid
56% av undersökningarna. De fynd som
gjorts är angiodysplasier, ulcerationer och
polyp/tumör i tunntarm. Övriga fynd som
gjorts utanför TT är watermelon stomach,
tidigare/pågående blödning i ventrikeln och
cekalsår. Sammanfattning av kapselendoskopi är att det är en väl tolererad us för
pat, ett värdefullt tillskott i diagnostiken av
oklar GI-blödning.
Johan Bohr från Örebro berättade om Mik-

roskopisk kolit som delades in i Kollagen
kolit och Lymfocytär kolit. Båda kolitformerna är lika vanliga. Cirka 5 av 100 000
insjuknar varje år. De vanligaste symtomen är vattentunn diarré och magsmärtor
av knipartad karaktär. Dessa patienter har
ofta andra sjukdomar samtidigt såsom ledbesvär, thyreodeasjukdomar eller diabetes.
Kollagen kolit drabbar ffa. medelålders och
äldre kvinnor och Lymfocytär kolit drabbar
vanligtvis medelålders och äldre personer
nästan lika ofta män som kvinnor. Diagnostiken kan endast säkerställas via biopsier.
Det som skiljer sjukdomarna åt mikroskopiskt är att kollagen kolit har en fläckvis
förtjockning av kollagenskiktet och en ökad
mängd lymfocyter medan lymfocytär kolit
har stora mängder lymfocyter.
SEGP hade sitt årsmöte

Kaynoosch Hafezi, från Västerås – förra
årets Olympusstipendiat – redogjorde för
sin resa till Iran för att studera hur det går
till vid PEG-inläggningar där.
Annelie Lindberg från Stockholm berättade

om Adacolumn vid IBD.
Adacolumn är ett filter som blodet
pumpas igenom och därefter leds tillbaka
till pat. Filtret adsorberar selektivt granolucyter och monocyter. Behandlingen tar
cirka en timme och då filtreras 1800 ml blod.
Normalt sker en behandling/vecka under 5
veckor. Biverkningarna är minimala <10 %
av pat. har känt av huvudvärk, trötthet och
värmekänsla under själva behandlingen. På
Södersjukhuset har totalt 191 aferesbehandlingar utförts. Av de behandlade pat har 13
CD, 8 UC och 1 Behcets sjukdom. Av de 22
behandlade pat är 16 utvärderingsbara där
gick 56% i remission, 19% responders och
25% non responders.

Gunnar Järnerot från Örebro berättade om
Remicade vid akut UC.
En studie har genomförts vid 9 sjukhus i
Sverige och ett i Danmark. Pat inkluderades
på två sätt. A) som var mycket sjuka på dag 3
efter insättande av högdos kortikosteroider.
B) som 5–7 dagar efter insättandet av kortikosteroider fortfarande hade uttalade besvär
enligt Seo-index fick följande dag Remicade/
placebo. En första utvärdering gjordes efter
46 pat. Av placebogruppen genomgick 14/21
(67%) kolektomi och i Remicadegruppen
7/24 (29%) under de första 90 dagarna. Bäst
effekt sågs i grupp B där 0/9 (0%) av Remicadepat behövde gå till operation. Några svåra
biverkningar förekom inte i studien. Preliminärt långtidsresultatet visar att ytterligare 4 i
Remicadegruppen och 2 i placebogruppen
har opererats. Det visar att Remicade inte
har någon långtidseffekt vilket ingen heller
trodde utan att det är den förebyggande
behandlingen som är otillräcklig.
Slutsats är att Remicade är ett värdefullt
tillskott till behandling av akut UC efter
noggrann bedömning. Profylax mot infektioner rekommenderas.
Annika Olsson från Stockholm berättade

om Remicade-praktiska aspekter.
Patienter som får Remicade får både
skriftlig information och startsamtal där all
nödvändig information ges om infusionsintervall, tidsåtgång, biverkningar och uppföljning m.m. Sjukdomsaktiviteten skattas
enligt Harvey Bradshaw index. Livskvalitén
bedöms enligt SHS (Short Health Scale) En
noggrann kontroll av infusionsreaktioner
görs. Vid lindriga infusionsreaktioner kan
dropptakten sänkas för att på så sätt kunna
fortsätta behandlingen. I vissa fall kan man
ge profylax inför infusion om man tidigare
haft lindriga reaktioner. Pat får komma på
regelbundna uppföljningsbesök. Annika
presenterade en summering av 80 pat som
fått Remicade varav 65 med CD. Antalet
behandlingar som getts är 173 infusioner,
5–18 per patient. Dos 3–10 mg/kg kroppsvikt, successivt ökande dropphastighet.
Akuta infusionsreaktioner 3,5% (6 av 173).
En liten summering på en mycket bra dag
med många bra föreläsare.
Carina Wirlöf
Med. mottagningarna Södersjukhuset
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Diskussionsdag om Endoskopiker på Ersta sjukhus
Fredagen den 29 april genomförde man
en informations- och diskussionsdag på
Ersta sjukhus i Stockholm. Som rubrik
hade man valt Endoskopiker – endoskoperande sjuksköterskor.
– Ordet endoskopiker har vi medvetet
valt för att markera att det är något
som ligger mitt emellan. Inte endoskopist som vi alla tror oss vara, förklarade
Björn Blomberg, överläkare på Ersta
Mag-Tarmcentrum.

D

et var så fullsatt i Norrbysalen
på Ersta, att man fick bära in
extrastolar. Det vittnar om det
intresse som finns för tankarna på en
svensk utbildning för sjuksköterskor till
endoskopiker.
– Tanken med den här dagen är att vi
ska diskutera hur en sådan utbildning
ska se ut, sa Henry Nyhlin, klinikchef på
Mag-Tarmcentrum vid Ersta, i sitt inledningsanförande.
Storbritannien föregångare

Därefter presenterade Henry Angela Gardiner, från Castle Hill Hospital i Storbritannien.
Angela delar sin tid mellan att arbeta
som skopist på sjukhuset och på Hulls
universitet. På det senare arbetar hon som
lärare, samt med att utveckla den framtida
utbildningen, för blivande skopister.
I Storbritannien har man kommit långt
när det gäller att utbilda denna yrkesgrupp. I dagsläget gissar Angela på att det
finns runt 400 skopister i landet som inte
har läkarbakgrund.
Hon berättade också att man numera
inte heller behöver vara just sjuksköterska

Lars Ahlgren och Gunilla Strand
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Inte en ledig stol fanns att uppbringa.

för att bli skopist. Själv är hon ett exempel på det, Angela har en bakgrund som
fysiolog. Man går en treårig akademisk
utbildning som varvas med praktik för
att sedan examineras.
– Ett pilotprogram som vi på Castle
Hill har genomfört, har visat att det är
möjligt att framgångsrikt lära upp skopister från många olika personalkategorier,
berättade Angela.
Fördelar för alla

I Storbritannien har man inrättat 11
”Training centers” – tre på nationell nivå
och åtta på regional. Castle Hill Hospital
är ett av de regionala. (Läs mer om Castle
Hill i Gastrokuriren 1/04, reds anm.)
– Fördelarna med systemet är många,
menade Angela och pekade bl.a. på att
patienterna fått kortare väntetid samt att
de är mycket nöjda.
– De tycker att det är bra att det är

Angela Gardiner

Ingrid Karström

samma person som träffar dem före,
under och efter undersökningen.
Även för läkarna har det blivit många
fördelar.
– De kan istället koncentrera sig på hur
man ska behandla de mer komplicerade
fallen. För GP:s (husläkaren i Storbritannien, reds anm.) betyder det också att de
snabbare får sina remitterade patienter
undersökta.
– Att utbilda sköterskor till endoskopister kan vara en stundtals bökig process,
men det är värt besväret, sammanfattade
Angela Gardiner.
Svenska pionjärer

Två svenska sköterskor – Gunilla Strand
och Lars Ahlgren – från Ersta är på väg att
slutföra denna brittiska utbildning.
De berättade utförligt om de erfarenheter de skaffat sig på vägen.
– Utbildningen innehåller fyra moduler, berättade Lars.
– Den första tar bl.a. upp sedering, och
eftersom sköterskor i Storbritannien inte
får sätta kanyler och ge intravenöst, så
hade vi ett litet försprång där.
– Det ingår även under utbildningen
att man ska skriva tre skriftliga arbeten
– något mitt emellan B- och C-uppsats.
Dessa skulle vara på 4 000 ord, plus/minus
10%, fortsatte han.
Efter att ha genomgått de fyra modulerna under ett års tid, återstår en praktisk
examination. Den har inte Gunilla och
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Lars genomfört ännu. Förhoppningsvis
kommer man att kunna lösa det så att
examinatorn kommer till Sverige, så att
de kan utföra den här.
– Vi håller på med att öva på den nu,
och det går bättre och bättre varje dag,
sa Gunilla.
Arbetskamraterna ställde upp

Gunilla berättade att det varit ett synnerligen intensivt år för dem båda.
– Man måste räkna med 6–12 timmars
läsning varje vecka. Tillgång till Internet
är ett krav, eftersom mycket av den information man behöver endast finns där.
Angela hade redan tidigare berättat att
en stor del av utbildningen sker via s.k.
”e-learning”.
Språket – och alla de olika dialekter
som finns representerade när personal
från olika hörn av Storbritannien samlades under utbildningen – hade varit en
annan utmaning, fortsatte Gunilla.
– Det var också svårt att få tiden att
räcka till – till resor, studiebesök, till att
skriva och läsa, ansåg hon.
– Att jobba heltid och gå den här utbildningen är svårt. Man vill ju både vara på
arbetet – inte minst för att träna sig på att
skopera – och vara hemma och skriva!
Ändå tyckte de båda att det varit en
spännande utmaning att gå den brittiska utbildningen, och att det varit värt
besväret. Att det över huvud taget varit
möjligt ansåg de bägge att de hade sina
arbetskamrater att tacka för.
– Hade vi inte haft den support vi fått
från dem hade de inte gått, sammanfattade de.
Doktorerna var överlag mycket positiva
och ställde gärna upp med handledning.
Patienterna har också nästan alltid varit
positiva till att Lars eller Gunilla genomfört undersökningen.
Delegering av ansvar framkomlig väg

När Lars och Gunilla sedan är färdiga
kommer de att ha en brittisk examen som
inte gäller i Sverige. På Ersta löser man det
problemet med att lokalt delegera ansvaret för endoskopiska undersökningar till
dem.
Men trycket på att inrätta en svensk
formaliserad utbildning växer. Björn
Blomberg, läkare och endoskopiansvarig
på Ersta ser behovet av en sådan, men tror
att det kommer att ta tid att ta sig dit.

26

Henry Nyhlin, till höger, var moderator för den avslutande diskussionen och sammanfattningen av dagen. Panelen besvarade många frågor från deltagarna.

– I Storbritannien gick det väldigt
snabbt att ändra på reglerna, eftersom
man där har en huvudman för hela sjukvården – National Health Service (NHS),
påpekade Björn.
– Men en Coloncancerscreening av
befolkningen ligger i uppstart runt om i
hela Europa nu, och jag tror att det på sikt
kommer i Sverige också. Då står vi inför
ett stort behov av endoskopiker.
Hur ser då Björn på teknikens framsteg? Kan den göra endoskoperande sköterskor överflödiga?
– Det vet vi inte ännu, svarade Björn.
– Men man måste väga in kostnader
för ny teknik, och implementering av
densamma inklusive utbildning. Gör
man det på basis av vad vi vet idag, är
nog utbildning av endoskopister ett mer
kostnadseffektivt alternativ.
60-poängskurs?

Karin Killander och hennes kollega Ragna
Sörman, båda adjunkter från Institutionen
Vårdvetenskap vid Ersta & Sköndal Högskola, hade tittat på de praktiska förutsättningarna för en formaliserad utbildning.
– I den situation vi befinner oss nu,
handlar det om att se vilka förutsättningar
som finns, sa Karin.
Hon påminde om att det från Högskoleverket måste finnas ett intresse av
att skapa en sådan utbildning, samt att
Utbildningsdepartementet måste anslå
pengar till densamma.
Om man skulle ha den som en specialistsköterskeexamen, skulle en endoskopiker behöva läsa 60 poäng, hade Karin
och Ragna kommit fram till.

– Så om man samtidigt arbetar skulle
det ta cirka tre år, summerade de.
Läkarengagemang en förutsättning

Karin och Ragna hade även räknat på
vad en sådan utbildning skulle tänkas
kosta, och kommit fram till att en sådan
60-poängsutbildning skulle kosta cirka
70 000 kronor – för den teoretiska
delen.
– Kostnaden för att utbilda fyra endoskopiker motsvarar alltså kostnaden för
att köpa ett endoskop, reflekterade Henry
Nyhlin.
På Ersta har man i alla fall bestämt sig
– nästa år drar man igång en egen utbildning.
– Det är alltid bra att någon går före
och röjer mark, sa han.
Behörigheten då?
– Till vadå? Det är en delegeringsfråga,
och så får det väl vara ett tag till då, svarade Henry.
Vi bad SEGPs ordförande Ingrid Karström att sammanfatta diskussionsdagen
på Ersta.
– Man ser att det finns ett stort intresse
bland endoskopipersonalen för att gå
vidare och börja skopera.
– Det är positivt att Henry nu säger
att man är beredd att dra igång. Det är
också bra att läkarna engagerar sig och är
positiva. Utan deras intresse går det inte
att komma vidare, summerade Ingrid.
Gastrokuriren kommer att återkomma
med fler rapporter i ämnet.
Per Lundblad
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Digital bildbehandling
med Paint Shop Pro 9 Del 4
Hittills har vi endast använt bilder från en digitalkamera när vi använt oss av Paint Shop Pro.
Men naturligtvis kan man lika gärna arbeta med bilder som man skannat in på sin dator.

N

är man köper en skanner, följer det oftast med programvara för att föra över bilder från skannern till
datorn. Det är långt ifrån alltid som denna programvara är särskilt bra, och det går utmärkt att använda sig av Paint
Shop Pro direkt när man ska skanna in sina bilder. Fördelen
– förutom att resultatet oftast blir bättre – är att man sedan
omedelbart kan börja bearbeta sina bilder.
Om man redan har anslutit och installerat skannern på
datorn, så behöver man för det mesta inte göra något mer.
Skanna direkt till Paint Shop Pro genom att göra så här:
Klicka på File längst till vänster i menylisten, välj sedan
Import och därefter TWAIN och till sist Acquire.

Beroende på vilken skannermodell och vilken anslutning
man har till sin dator kan man också hitta skannern om man
väljer From Scanner or Camera i stället för TWAIN. Det är
bara att testa sig fram.

översta alternativet – Flip. Vill
man ha den spegelvänd klickar
man på Mirror.
Ofta kan bilden ha hamnat lite snett i skannern, så att den
lutar något. Alternativt kanske man har en bild från en digitalkamera som är tagen med stående orientering.
Det finns två sätt att räta upp dem på, och vi ska börja med
att titta på alternativet Rotate i rullmenyn.

En bild som ser ut som den ovanför kan man åtgärda genom
att klicka på Image i menylisten och sedan välja alternativet
Rotate. Där finns tre alternativ, klicka på det översta – Free
Rotate. En ny dialogruta öppnar sig då. Nu ska vi tala om hur
mycket vi vill rotera bilden, samt åt vilket håll det ska ske.

Rotera bilden

När skanningen är utförd ligger nu bilden klar i Paint Shop
Pro för att sparas, alternativt bearbetas vidare. Ett klick på
Image i menylisten längst upp ger oss en mängd alternativ
för det senare.
Har man lagt bilden åt fel håll i skannern – så att den är upp
och nervänd – kan man lösa det enkelt med ett klick på det

G a s t r okuriren 2 • 2005

27

IT-tipset paint shop pro

I det fall som vi valt som exempel ska bilden roteras till
höger, så vi ser till att alternativet Right är förbockat under
Directions till vänster i rutan. Under rubriken Degrees ska vi
nu tala om många grader vi ska rotera den. Vi kan specificera
hur mycket vi vill rotera bilden ned till hundradelar av en grad.
Se till att Free är förbockat och skriv sedan in antalet grader i
rutan därefter. I början får man testa sig fram. Prova ett värde,
klicka på OK och titta sedan på bilden. Man bör efter första
försöket åtminstone kunna avgöra om man tog i för
mycket eller för lite. Använd sedan ångra-knappen
(den pil som böjer av åt vänster direkt under ordet
Effects i menylisten) för att göra om rotationen
med ändrat värde.
Räta upp med hjälplinje

Innan vi går vidare tar vi ett nytt exempel. Här är en bild där
fotografen har lutat kameran för mycket:

Vi kan dra i linjens ändpunkter
genom att ställa musmarkören
på valfri ruta (markören ändrar
då utseende till ett kors med fyra
pilar), hålla ned vänster musknapp och sedan dra rutan och
släppa den på önskad plats.
I det här fallet vill vi att horisontlinjen på havet i bakgrunden
skall vara rak. Därför drar vi först den ena rutan dit och sedan
nästa. Vi placerar båda rutorna på horisontlinjen. Så här ser
det ut när det är klart:
Genom att placera denna linje längs
med havets horisont har vi talat om
för Paint Shop Pro vad vi anser bör
vara en vågrät linje i själva bilden. I
en ny menyrad som lagt sig direkt ovanför arbetsytan ser vi till
att alternativet Make horizontal är markerat. Sedan klickar vi
på bocken (Apply) till vänster.

Bilden kommer nu att roteras automatiskt efter placeringen
av linjen.

Den färg som programmet har aktiv som bakgrundsfärg fyller ut den
”extra” area som tillkommit och blivit tom
efter att bilden vridits.

Bakgrunden är sned, och istället för att använda Rotatefunktionen ska vi istället klicka på den andra symbolen i det
verktygsfält som ligger lodrätt i skärmens vänsterkant. Av de
alternativ om då visas, väljer vi Straighten.

Nästa steg är att markera upp den del av
bilden som vi vill ha,
kopiera den och sedan
öppna kopian. (Se Gastrokuriren 1/05.)

En vågrät linje med en ruta i varje ända kommer nu att
placeras mitt i bilden.
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Om man är nöjd med resultatet är det bara att spara
den.
Det här tillvägagångssättet
– att markera upp och sedan
kopiera en rak del av bilden
– använder man sig av oberoende om man utfört sin
korrigering med Rotate eller
med Straighten. Tänk dock
på att delar av ytterområdet
försvinner på en roterad bild
som man vill göra rak!
På samma sätt kan man också förändra ett perspektiv i en
bild. Välj då Perpective Correction i stället för Straighten.
Verktyget arbetar på samma sätt, med den skillnaden att man
använder en fyrkant som man placerar ut i sin bild och korrigerar motivet med. Det kan vara praktiskt ibland, men man
bör ändå använda det med en viss försiktighet.

Kortkommandon

Ett praktiskt tips när man arbetar med Paint Shop Pro är
att man använder sig av programmets kortkommandon. Det
är dessa man ser skrivna efter det fulla kommandot i menyerna.
Här har vi tagit fram Paste
As New Image (Klistra in som
ny bild )i menylisten under Edit. Kortkommandot är som vi
ser Ctrl+V.
Det betyder att vi kan ge programmet samma kommando
genom att trycka ned kontrolltangenten (märkt Ctrl, sitter
längst ner till vänster på de flesta tangentbord) och medan den
är nedtryckt samtidigt trycka ned bokstavstangenten V).
Kortkommandot innebär att man inte behöver flytta på
musmarkören. Snart upptäcker man att de är mycket snabbare
och smidigare att använda, jämfört med att flytta upp markören till menylisten, klicka på en meny och därefter klicka
på ytterligare ett kommando. Framför allt lämpar de sig för
uppgifter som man man utför ofta vid bildbearbetningen.
Här är en lista med kommandon som vi tycker är bra att
använda:

Ctrl+V

Paste as New Image (Klistra in som ny bild)

Ctrl+C

Copy (Kopiera)

Ctrl+X

Cut (Klipp ut)

Ctrl+I

Flip (Vänd upp och ner)

Ctrl+M

Mirror (Spegelvänd)

Ctrl+R

Free Rotate (Rotera fritt)

Ctrl+A

Select All (Markera upp allt)

Ctrl+D

Select None (Ta bort markering)

Upplösning

Originalbild

Samma bild efter Perspective Correction
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Man bör tänka igenom vad bilden skall användas till innan
man sparar den på datorn.
Ska den endast användas för datorbruk, är det meningslöst
med en hög upplösning – filen kommer bara att ta stor plats
på datorn.
Men idag kan man enkelt behandla sina digitala bilder i
Paint Shop Pro, eller något annat bildbehandlingsprogram,
och sedan via Internet skicka dem till ett bildlaboratorium
för vanlig kopiering. Det betyder att man får tillbaka bilderna
kopierade på fotopapper i sin brevlåda, precis som med de
”vanliga” filmrullarna.
Ska man kopiera sina bilder till vanliga pappersbilder är det
väsentligt att bildfilerna har en så hög upplösning som möjligt.
De flesta digitalkameror har idag en funktion där man ställer
in hur hög upplösningen skall vara – ju högre den är, desto
färre antal bilder kan den lagra. För att få bra pappersbilder
krävs alltså att man ställer den så högt som möjligt.
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Detsamma bör man tänka på om man skannar en bild. Ska
bilden sedan kopieras som ett vanligt fotografi, bör upplösningen inte understiga 300 punkter per tum (dpi). För en vanlig
bläckstråle-/färgskrivare för hemmabruk däremot, rekommenderas vanligen någonstans mellan 150 och 200 dpi.
Det är också värt att påpeka att det papper man använder sig
av i en bläckstråleskrivare är viktigt för hur utskriften kommer
att se ut. Vanligt papper för textutskrift ger inte lika bra resultat
som det (dyrare) specialpapper som finns för utskrift av bilder.
Med en bra skrivare och specialpapper kan man idag göra
färgbildsutskrifter själv med förvånansvärt god kvalitet.
Ska bilden endast användas för bruk på en datorskärm – i
en PowerPoint-presentation t.ex. – så är all upplösning över 72
dpi överflödig. (I Gastrokuriren 4/04 beskrivs hur man ändrar
bildupplösningen.)
Filformat

Som vi tidigare påpekat i den här artikelserien, sparar Paint
Shop Pro alltid de filer man arbetat med i sitt eget format.
Detta format heter .pspimage eller bara .psp. I Gastrokuriren
3/04 visade vi hur man ändrade på det, samt tog upp för- och
nackdelar med olika bildformat.

Ett bra format att använda när man ska spara sina bilder
utan komprimering (se Gastrokuriren 3/04) är .tif (Tagged Image
File). Kvaliteten kommer då inte att ändras alls, men räkna med
en ganska stor filstorlek. Formatet förstås även av de enklare
bildläsarna, och det kan hanteras av programmet Word. (För
illustrationer till text – Word är definitivt inte ett bra program
för att arbeta med bilder!)
Om man inte vill att .psp automatiskt skall vara förvalt varje
gång man sparar en bild, kan man ändra det. Gör så här:
Klicka på File längst till vänster i menylisten högst upp.
Välj sedan alternativet Preferences en bit ner i menyn och
klicka sedan på General Program Preferences. En dialogruta
med inte mindre än elva flikar öppnar sig då. Klicka på fliken
Display and cahching. Till vänster i rutan finns ett alternativ
– Re-use last type in file save-as dialog. Sätt ett kryss i denna
ruta, och bekräfta med ett klick på OK.
Nu kommer istället det format vi valde förra gången vi
sparade en bild att vara förvalt i fortsättningen. Givetvis går
det precis som förut bra att ändra.
Hjälp

Det här är den sista artikeln i vår serie om Paint Shop Pro. Det
finns många fler aspekter och möjligheter med digital bildbehandling som programmet möjliggör som vi inte alls har tagit
upp. Vårt fokus har varit på basfunktioner som är praktiska
vid hantering av bilder från kamera och skanner.
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Men det finns mycket mer att
upptäcka och lära sig i de digitala bildernas värld. Paint Shop
Pro har samlat en mycket bra
och överskådlig information om
hur man hanterar programmet
och dess funktioner under Help
i menylisten.
Klickar man på Help Topics
kan man söka efter olika textbaserade hjälpavsnitt med hjälp
av nyckelord.
Learning Center är en mycket bra resurs. Här har man
samlat en mängd olika tips under fyra huvudrubriker. Klickar
man på en av dessa – t.ex. Photo – så kommer ett antal funktioner i programmet upp som egna rubriker. Klicka på den
som önskas, och en steg-för-steg-instruktion presenteras. Den
är mycket enkel att följa, och har t.o.m. ibland en länk Select
this tool for me som man kan klicka på om man själv är osäker
på hur man kommer åt just den funktion som beskrivs.

Paint Shop Pro har blivit en stor framgång globalt. Ett konkret resultat av det är att det finns en stor mängd s.k. tutorials
– läromedel – om programmet på Internet. Företaget JASC
som tillverkar det har många egna sådana och erbjuder även
gratis nedladdning av olika tillbehör som bildramar, picturetubes m.m. Men även många andra lägger ut tips och trick
på nätet.
De flesta av dessa tutorials är mycket bra och instruktiva,
och det finns även svenska sådana sidor. Adressen till JASC är
www.jasc.com och en bra svensk adress är psp.gilbertson.nu
En sökning på ”Paint Shop Pro 9 tutorials” i en sökmotor ger
många fler resultat.
Programmet kan som vi tidigare påpekat laddas ned från
Internet för en fri prövoperiod via JASC:s hemsida. Men det
går också att skicka efter på CD.
Tidigare versioner – upp t.o.m. version 7 – är betydligt
enklare varianter. Så har man sedan tidigare någon av dessa,
är det väl värt att skaffa det på nytt.
Per Lundblad
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Ordföranden har ordet
Stipendieutdelning
Hej alla SYGare!
Jag heter Fredrik Linder och har tagit över
ordförandeposten efter Lina Vigren. Jag bor
i Uppsala med fru och två barn och har en
ST-tjänst i internmedicin och gastroenterologi i Västmanland som jag påbörjade sommaren 2001. Den första juni börjar jag på ett
vikariat på Gastrosektionen i Uppsala. I SYGs
nya styrelse sitter också Arvid Hamrin som
sekreterare, han har ST-tjänst i Falun, och Sofia
Carlsson, Gastrosektionen i Uppsala, på den
nya befattningen kassör. Nytt för i år är också
att man som SYG-ordförande även är SYGs
representant i SGFs styrelse.

SYGs resestipendier i samarbete med
Wyeth gick till:
1. Marie Carlson, UAS, som forskar på
eosinofila granulocyters roll vid IBD,
för att åka till Biennial Congress of the
International Eosinophile Society, i
Bern, Schweiz 26–27 maj, 2005.

Fredrik Linder

Vi tar också tacksamt emot reseberättelser eller artiklar
om kurser ni har varit på för publicering på SYG-sidorna.

Jag skulle vilja börja med att tacka Lina Vigren
för hennes period som SYG-ordförande. Som
avgående sekreterare vet jag att det inte har
varit ett lätt år då ju förutsättningarna för
finansiering av våra aktiviteter förändrades i
ett slag. Dessutom fick två planerade kurser
ställas in pga. för få anmälda. Dessa kurser ser
dock ut att kunna bli av under det kommande
året. Jag vill också tacka Jonas Halfvarson som
avgår som SYGs representant i SGFs styrelse
efter tre år på den posten. Han kommer nu att
ta över som redaktör för Gastrokuriren där ju
även våra sidor ingår.
Min förhoppning som ny ordförande är att
våra medlemssiffror fortsätter att öka men
främst att vi blir fler aktiva medlemmar. Årsmötet i samband med IBD-kursen i Örebro
var relativt välbesökt i år och jag hoppas att
det blir det även i fortsättningen. Nästa årsmöte går av stapeln i samband med Gastrodagarna i Västerås och då hoppas jag att vi får
se många nya ansikten. Det är väl kanske lite
tidigt att börja prata om det redan nu, men
jag vill verkligen poängtera att årsmötet är till
för oss medlemmar och att alla är välkomna.
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Jag vill också uppmana er att söka de kurser
som anordnas under året. I februari 2006
ges åter den mycket uppskattade kursen
Endoskopi i praktiken i Örebro, annons finns
i det här numret av Gastrokuriren. Ett nytt
försök med proktologi- och patologikurserna
kommer också att göras och jag hoppas att
det blir tillräckligt många sökande den här
gången. I övrigt erbjuds det en mängd andra
gastrorelaterade kurser som redovisas i det
här numret på SYG-sidorna.
Styrelsen kommer i år att försöka samla in
mailadresser till alla SYG-medlemmar för att
lättare få ut information. Jag hoppas också att
ni kontaktar oss om ni har några idéer eller
synpunkter om verksamheten. Vi tar också
tacksamt emot reseberättelser eller artiklar
om kurser ni har varit på för publicering på
SYG-sidorna.
Slutligen vill jag önska alla en trevlig sommar
med förhoppningsvis bättre väder än förra
året!

2. Evangelos Kalaitzakis, Sahlgrenska
sjukhuset, som forskar på nutrition,
metabolism och magtarmkanalens
funktion vid levercirros, för att åka
till levermötet i San Fransisco 11–15
november 2005.
3. Sverre Söderlund, SÖS, som fick
bidrag för att åka på III Ecco Course on
IBD på Sardinien 22–23 april 2005.
4. Arman Jafarian Lari, SÖS, som planerar att börja med ERCP och får åka på
European Workshop on Gastroenterology and Endotherapy i Bryssel 20–22
juni 2005.

Schering Nordiskas stipendier gick
till:
1. Doktorand Sofie Lundberg, KS, för
hennes forskning om Patogenetisk
betydelse av kväveoxid och inflammatoriskt aktiva cytokiner vid IBD
2. Lars Kjellström, Ersta, och hans projekt ”POPCOL”: En populationsbaserad randomniserad koloskopistudie
på Ersta sjukhus av befolkningen i
Sophia och Katarina församlingar i
Stockholm.

Fredrik Linder
Ordförande i SYG
info@syg.se
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Gastrosektionen vid Medicinska kliniken
Universitetssjukhuset Örebro
Inbjuder till kurs i

Gastrointestinal endoskopi i praktiken
6–10 februari 2006
Nu är det dags igen! Vi erbjuder en endoskopikurs med praktisk tonvikt. Kursen går under två veckor 2006, varav
den första är gemensam för de sex deltagarna och den andra är individuell.
Kursdatum: vecka 6, 6–10 februari 2006 + en veckas praktisk uppföljning
Kursort: Universitetssjukhuset Örebro (USÖ)
Kursledning: Dr Jonas Halfvarson, Dr Anders Gustavsson och Dr Hanna Sandberg-Gertzén
Kursavgift: 5 500 kronor (inkluderar kurs, hotell samt lunch)
Kursinnehåll: Den gemensamma veckan innehåller blandad teoretisk undervisning och praktisk handledning i endoskopi.
Tonvikten är lagd på handledd övning i gastroskopi och koloskopi. Förinspelade videoupptagningar från gastro- och
koloskopi visas och diskuteras. ERCP, ultraljudsendoskopi och enteroskopi demonstreras. De teoretiska genomgångarna
berör instrumentkännedom, kringutrustning, diatermi, säkerhetsaspekter, olika aspekter på terapeutisk endoskopi (polyp
ektomi, ballongdilatation, sklerosering och annan behandling av blödning etc), patologens synpunkter på biopsitagning,
bilddokumentation (foto, video, CD), patientomhändertagande, premedicinering och endoskopiberättelse.
Under den andra veckan deltar kursdeltagarna på heltid i endoskopienhetens verksamhet. Tidpunkten för denna period
överenskommes individuellt.
Målgrupp: Blivande gastroenterologer och kirurger.
Antal deltagare: 6
Sista ansökningsdatum: 14 december 2005
För ytterligare information och anmälan kontakta:
Jonas Halfvarson, e-post: jonas.halfvarson@orebroll.se
Tel: 019-6022361 vx, fax: 019-602 17 74
Kursen genomförs i samarbete med läkemedelsindustrin
och är IPULS-anmäld
Jonas Halfvarson

Välkommen med Din ansökan!
Anders Gustavsson
Hanna Sandberg-Gertzén

Anmälningsblankett för kursen Gastrointestinal endoskopi i praktiken
Universitetssjukhuset Örebro, 6–10 februari 2006
Namn........................................................................................................................................................................................................................................................................
Arbetsplats.............................................................................................................................................................................................................................................................
Adress.......................................................................................................................................................................................................................................................................
Postadress...............................................................................................................................................................................................................................................................
Telefon arb....................................................................................................... Telefon hem..............................................................................................................................
Mobiltelefon................................................................................................... E-postadress.............................................................................................................................
Blivande specialitet.............................................................................................................................................................................................................................................
Endoskopierfarenhet vid ansökningstillfälle ...........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Observera, att enligt överenskommelse mellan Landstingsförbundet och Läkemedelsindustriföreningen
skall ditt deltagande vara godkänt av Din huvudman (Din närmaste chef ).
Maila ovanstående uppgifter till Jonas Halfvarson på e-postadress jonas.halfvarson@orebroll.se
Alternativt skicka din anmälan till: Jonas Halfvarson, Magtarm-mott, Universitetssjukhuset Örebro, 701 85 Örebro
eller faxa 019-602 17 74

