gastrokuriren

Gastrokuriren
tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

Nummer 2 • År 2006 • Volym 11

Gastrokuriren
Tidskrift för
Svensk Gastroenterologisk Förening.
Utkommer med 4 nummer per år.
ansvarig utgivare:
Christer Staël von Holstein
Kirurgiska kliniken,
Universitetssjukhuset i Lund, 221 85 Lund
Tel 046-17 23 83
Fax 046-17 23 35
christer.stael_von_holstein@med.lu.se
redaktör:
Jonas Halfvarson
Mag-tarmsektionen, Medicinkliniken
Universitetssjukhuset Örebro,
701 85 Örebro
Tel vx 019-602 10 00, Fax: 019-602 17 74
jonas.halfvarson@orebroll.se
produktion:
Mediahuset i Göteborg AB

tryck:
Åkessons Tryckeriaktiebolag, Emmaboda
Distribueras som posttidning
ISSN 1651-0453
utgivningsplan 2006:
Manusstopp

Utgivningsdag

7 sep
2 nov

12 okt
8 dec

innehåll:
Ordföranden har ordet...............................3
Vetenskaplige sekreteraren har ordet............5
Ulrika Broomé............................................7
Gastroenterologimötet i Västerås................9
Verksamhetsberättelse 2005–2006............15
Årsmötesprotokoll....................................17
Pressmeddelande, anemifrågor..................18
Anna Gunnarsdottir..................................19
Styrelse 2006/Ny styrelse i SADE.............21
Läkemedelsförmånsnämnden.................. 23
Debattinlägg om endoskopi.................... 26
Målbeskrivning Endoskopi.......................29
SEGPs sida...............................................37
Endoskopikurs i Umeå.............................39
SYGs sida.................................................42

Nr 2 • 2006 • Volym 11

G a s t r okuriren 2 • 2006

En stor saknad!

S

vensk gastroenterologi har mist en
av sina nutida förgrundsgestalter.
Ulrika Broomé har hastigt ryckts
bort ifrån oss. Detta är naturligtvis främst
en stor katastrof för hennes närmaste familj, men sorgen efter henne omfattar
även en vid krets av svenska och internationella kollegor, personal av alla kategorier där hon arbetat, en mångfald av
tacksamma patienter och inte minst av
styrelsekollegorna i vår förening. Ulrika
var en härlig kreativ människa att samarbeta med som inte lämnade någon oberörd. Lite längre fram i tidningen tecknar
styrelsen ett porträtt av henne.
Även om saknaden av Ulrika präglade

layout:
Gunnar Brink
gunnar@mediahuset.se
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ordföranden har ordet

mångas tankar, blev årets höjdpunkt för
vår förening – Gastrodagarna – i år sammanslagna med ”the XXXVII Nordic
Meeting of Gastroenterology” i Västerås
3–5 Maj en stor succé! Huvudansvarig för
mötet, Stefan Lindgren, kan tillsammans
med organisationskommittén känna sig
verkligen nöjda med sina insatser. Ett
riktigt spännande program presenterades, tidvis i fyra parallella sessioner, och
många delegater slöt upp. Dock inte så
många kirurger som vi hade hoppats på,
trots att programmet vände sig till både
medicinskt och kirurgiskt inriktade gastroenterologer. Vår eminente vetenskaplige sekreterare utvecklar tankarna vidare
kring Västeråsmötet i sin spalt och också
hur vi har tänkt oss att Gastrodagarna skall
gestalta sig i fortsättningen.
I detta sammanhang passar det bra att

nämna att styrelsen just tecknat ett treårigt avtal med Congrex för tekniskt arrangemang av de kommande Gastrodagarna 2007–2009, och planeringen för
Gastrodagarna 2007 i Uppsala den 2–4
maj pågår för fullt under ledning av lokalt
organisationsansvarig Per Sangfelt.
Vid årsmötet i Västerås kunde styrelsen

också presentera att ett nytt treårsavtal
slutits med Mediahuset, som jag återkommer till lite längre fram, samt att arbetet
med att omstrukturera SADE är klart,
vilket innebär att de tre nordiska gastroföreningarna nu gemensamt ansvarar
för den organisationen. Dessutom har vi

Christer Staël von Holstein
Ordförande i SGF

initierat en revision av våra stadgar, och
ett förslag till nya stadgar som mera motsvarar hur vi verkligen fungerar kommer
att presenteras i höst i Gastrokuriren så att
medlemmarna kan ha synpunkter. Förslag
till stadgeändring kommer sedan att föreläggas årsmötet 2007.
Vid årsmötet i år upphörde mandatperio-

den för flera av våra styrelsemedlemmar.
Hanna Sandberg-Gertzén (hepatologiansvarig), Erik Hertervig (facklig sekreterare), Per-Olov Stotzer (endoskopiansvarig) lämnade sina uppdrag och dessutom
avslutade Fredrik Linder sitt mandat som
ordförande i SYG vilket innebär att han
ersätts av nye SYG-ordföranden Arvid
Hamrin i vår styrelse. Det har varit väldigt roligt och givande att ha fått möjlighet att samarbeta med er alla under den
gångna mandatperioden. Ni har var och
en bidragit på ett mycket förtjänstfullt sätt
och alla har visat stort engagemang, inte
endast för era ansvarsområden utan för
föreningens helhet. Jag vill å föreningens
vägnar tacka er för mycket fina insatser,
och också personligen tacka för spännande diskussioner, smarta synpunkter,
många skratt och roliga stunder som har
berikat mitt liv. Tack!!
Stafettpinnen lämnas nu över till
Annika Bergqvist (hepatologiansvarig),
Ulla Johansson (facklig sekreterare), PerOla Park (endoskopiansvarig). Genom ett
fyllnadsval på grund av Ulrikas bortgång
inträder nu också Henrik Hjortsvang som
ny vice ordförande. Jag vill hälsa de nya
styrelsemedlemmarna varmt välkomna i
gänget och ser fram emot ett stimulerande
samarbete!
Christer Staël von Holstein
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Vetenskaplige sekreteraren har ordet
I dessa dystra tider i Gastro-Sverige går
verksamheten vidare trots att vi alla
saknar Ulrika Broomé oerhört mycket.
Jag är övertygad om att det är just så
som Ulrika skulle vilja ha det – att vi
fortsätter med vårt arbete och blickar
framåt mot ljusare tider trots det som
hänt, även om det är svårt.

V

i har just avslutat det mycket
framgångsrika Nordiska Gastromötet i Västerås, med ett stort
antal svenska besökare, men tyvärr ett
glesare deltagande från de övriga Nordiska länderna. Vi kan inte nog uttrycka
vår tacksamhet till Stefan Lindgren för
hans enormt fina insats med att se till
att mötet blev en succé, med ett stort
antal högklassiga symposier, där Sverige
och övriga Nordiska länder visade att klinik och forskning inom gastrofältet står
på hög internationell nivå i våra länder.
En liten smolk i glädjebägaren var det
något låga antal abstracts som skickats
in till årets möte – förhoppningsvis kan
detta bättras på till kommande Svenska
Gastrodagar (v.g. se nedan!). Sammanfattningsvis tycker jag att vi kan vara
stolta över det möte som gavs i Västerås
och ett stort tack framförs härmed till
alla deltagare, såväl arrangörer, föreläsare,
posterpresentatörer, utställare som åhörare för ett aktivt deltagande! Det låga
antalet deltagare från de övriga Nordiska
länderna gör väl dock att vi bör fundera
på om och i så fall hur vi skall fortsätta
med dessa möten.
Vid årets Nordiska Gastromöte delades

även ett stort antal stipendier ut. Speciellt glädjande var det stora antal högklassiga ansökningar till årets Ihrestipendier.
Stipendiekommittén bestående av den
nuvarande ordföranden, jämte hans föregångare Stefan Lindgren och Tom Öresland, hade ett tufft jobb att utse de fyra
stipendiaterna, men var ändå helt överens
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om att ge Annika Bergkvist, Huddinge
och Martin Olesen, Malmö stipendier à
100.000 SEK och Ulrika Lorentzon Fagerberg, Stockholm och Torsten Olbers,
Göteborg stipendier à 50.000 SEK. Dessutom utsågs Arman Jafarian Lari, Norrtälje till årets Olympusstipendiat och
Pontus Karling, Iris Posserud, Jan-Olof
Svärd, Despina Katsika, Soo Aleman, Arman Jafarian Lari fick resestipendier för
att delta i årets Nordiska Möte i Västerås.
Även fyra stycken Nio-meter-liv-stipendier à 50.000 SEK delades ut till Anna
Casselbrant, Göteborg, Lars Torsten Larsson, Lund, Martin Olesen, Malmö och
Marianne Quiding-Järbrink, Göteborg.
Det är glädjande att se att forskningsaktiviteten är hög och att det finns gott om
högklassiga forskningsprojekt att vänta
på spännande resultat ifrån. Fortsätt att
söka stipendier – det finns pengar att
hämta!
Vid SGFs årsmöte beslutades det att flytta

abstractverksamheten från Riksstämman
till Gastrodagarna. Med andra ord kommer gastrodelen på årets riksstämma
endast att innehålla sektionssymposier
med förhoppningsvis mer allmänt intresse för flera specialiteter, och SGF har
också fått ett övergripande symposium
rörande koppling mellan inflammation
och cancerutveckling i mage, tarm och
lever antaget i det allmänna programmet.
SGFs medlemmar uppmanas i stället alla
att skicka in abstract till Gastrodagarna i
Uppsala 2007, och vi dryftar oss till att
kalla detta möte för ”Nya Gastrodagarna”,
eftersom tanken är att den vetenskapliga
standarden i och med detta skall höjas
ytterligare. Förhoppningsvis skickas alla
abstracts som medicinska gastroenterologer och hepatologer och gastrokirurger presterat under det gångna året in
till gastrodagarna. Vår tanke är att det
ej skall vara något hinder att man presenterat arbetet på någon internationell

Magnus Simrén

kongress under året, utan att Gastrodagarna skall kunna spegla vad som hänt
vetenskapligt i Sverige under det gångna
året. Speciella symposier kommer också
att ägnas åt presentation av vetenskapliga
arbeten på Gastrodagarna. Vi undersöker också f.n. möjligheten att komma ut
med ett extranummer av Gastrokuriren
i anslutning till Gastrodagarna med alla
abstracts. Så vår uppmaning till alla er i
Gastro-Sverige är: skicka in massor med
abstract till nya Gastrodagarna i Uppsala
2007 för att tydliggöra den höga forskningsaktiviteten som bevisligen finns i
Gastro-Sverige!!!
Håll den kliniska och vetenskapliga fanan
högt!

Er vetenskaplige sekreterare
Magnus Simrén

IT-tipset
På grund av utrymmesbrist tvingas vi ställa
över IT-tipset i detta nummer av Gastrokuriren. Nästa del i artikelserien kommer därför
att publiceras i nummer 3.
Redaktionen



Ulrika Broomé
Ulrika Broomé har lämnat oss, det är ofattbart.
Tomrummet efter henne är stort.

U

lrika hade många facetter, en av
hennes mera påtagliga egenskaper var hennes närvaro, vare sig
det gällde styrelsearbete, forskning, patienter eller kollegor. Hennes engagemang
var totalt där hon var, där och då.
Ulrika var överläkare i Gastroenterologi
och Hepatologi vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och adjungerad universitetslektor. Hon satte under
sin alltför korta tid bland oss stora avtryck
i den svenska och internationella gastroenterologin.
Den akademiska och kliniska karriären
började vid Huddinge sjukhus under mitten av 1980-talet och detta sjukhus kom
framgent att bli hennes professionella
hemvist. När man talar med människor
som arbetat nära henne är ett genomgående tema att hon utmärkte sig genom sitt
stora engagemang och målmedvetenhet i
stort som i smått. Det kunde gälla beslut
för en enskild patient liksom möjligheten
att utveckla logistiken i vården, en lösning för ett nytt utbildningsavsnitt eller
att finna en ny infallsvinkel på ett kliniskt
problem som kunde vidareutvecklas till
ett forskningsprojekt.
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Hon disputerade 1992 på en avhandling
om leversjukdom vid ulcerös kolit med
speciell inriktning på primär scleroserande
cholangit. Ett område som hon därefter
kom att utveckla och penetrera i ett stort
antal originalarbeten och bokkapitel under åren. Hon brann för sin forskning och
handledde ett flertal doktorander.
Även utbildningsfrågor fick stort fokus
i hennes professionella karriär. I detta
arbete utmärkte hon sig bland mycket
annat genom kreativt utvecklingsarbete
som studierektor för de valfria perioderna
på Karolinska institutet, som eftertraktad föreläsare i och utanför Sverige eller
som arrangör av ett stort antal kurser och
symposier.
Ulrika engagerade sig i vår förening som
styrelsemedlem redan under åren 1992–
1994 och kom åter som vice ordförande
förra året. I styrelsearbetet märktes en
speciell analytisk ådra. Hon hade den där
härliga förmågan att kunna se saker från
en helt oväntad infallsvinkel och få svåra
saker att plötsligt te sig enkla, eller det
motsatta, genom att öppna perspektiv i en
frågeställning som vi andra inte såg. Inför
problem kunde man se hur det blixtrade

till i hennes ögon, därefter rufsade hon sig
i håret och efter kort betänketid hade hon
analyserat frågans sanna natur, konkretiserat problemet och givit ett konstruktivt
förslag till åtgärd.
Ulrika var lätt att be om hjälp, åtog hon
sig något kunde man lita på hennes insatser. Som kollega och vän var hon
varm och omsorgsfull, intresserad och
lyssnande. Till detta fogades en begeistrad ödmjukhet inför naturens alla under,
alltifrån den karga västkustnaturen på vårt
styrelsemöte i höstas eller till stellatcellens
roll i leverns fibrosutveckling.
Sedan hade hon en förmåga som var så
viktig för alla i hennes närhet, hon hade
nära till skrattet! Plötsligt lyftes våra ibland
späckade möten till glada föreställningar
och hennes charmiga skratt smittade oss
andra. Vi fängslades av Ulrikas charm och
värme och känner en stor tacksamhet över
att under en kort tid ha haft förmånen att
få arbeta nära henne.
Styrelsen för SGF 2005–2006
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Hepatologidag inledde
Gastroenterologimötet i Västerås
Nordiska Gastroenterologimötet – det
37:e i ordningen – gick av stapeln i Västerås 3–5 maj.
Första dagen ägnades åt en post-graduate course i hepatologi. Drygt 70 av
de totalt cirka 500 antalet anmälda till
mötet hade infunnit sig.

D

enna dag fick en lika oväntad
som tragisk inledning.
Med anledning av Ulrika Broomés hastiga bortgång, fick istället Rolf
Olsson ta över som ordförande. Ulrika
var den som organiserat kursen.
Dagen inleddes därför med att Rolf
höll ett känsloladdat tal till Ulrikas
minne.
– Naturligtvis är det ett hårt slag för
hennes familj – men också för hepatologin, konstaterade Rolf.
– Ulrika var full av idéer, en lysande
forskare men också en god vän, summerade han och sedan ägnades en tyst minut
åt Ulrika.

Hans Persson höll en mycket uppskattad föreläsning om Ludwig van Beethovens liv och
livsverk – ur ett gastroenterologiskt perspektiv!

NASH – dåligt diagnosnamn

Därefter fick det officiella programmet
för dagen ta vid.
– NASH sågs förut som en negligerbar
sjukdom, men denna syn har ändrats de
sista 10–15 åren, sa Rolf när han introducerade dagens första föreläsare: Vlad
Ratziu från Frankrike.
Rubriken för Vlads föreläsning var
“From pathogenesis to clinical care with
NASH and ASH”. Han började med att
tala om NAFLD.
– Non Alcoholic Fatty Liver Disease är
ett dåligt diagnosnamn, eftersom man har
en negativ benämning (Non-Alcocholic)
istället för en positiv, konstaterade Vlad
inledningsvis.
– Vi behöver också utbilda våra kollegor – eftersom det är vanligt att dessa
patienter träffar kardiologer m.fl. istället
för oss, fortsatte han.
Frågan är då hur man ska upptäcka
NAFLD. Vlad gick igenom flera olika
metoder och kommenterade dem.
– Man kan titta på leverenzymer –
ALAT (alanine aminotransferase), sa Vlad
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och refererade till en japansk undersökning som visade att detta värde stiger med
BMI-kurvan hos befolkningen.
– Ett annat sätt är att använda ultraljud.
Men det är svårt att upptäcka steatosis om
det är små mängder.
– Proton magnetic resonance spectroscopy (H-RMS) är en bra metod, fortsatte
Vlad och berättade om en screening med
H-RMS i USA på 345 individer.
– Enligt de definitioner som gjordes då
så har 33% av USA:s befolkning steatosis.
Det visade sig också att en stor majoritet
av de patienter som hade steatosis (80%)
också hade normal ALAT.
Ytterligare metoder som Vlad presenterade var levervävnadsprover och serummarkörer.
– En japansk undersökning visade efter
ett års uppföljning att endast en liten
ökning av riskfaktorer som viktökning,
blodtryck m.fl. var betydelsefull. Det
gäller även tvärtom: En liten minskning
av dessa faktorer ger ett positivt resultat,
sammanfattade Vlad.

Alkohol och cirrhos

Nästa pass inleddes med en ändring av
det annonserade programmet.
Mats Berglunds föreläsning ersattes av
Einar Björnsson, från SU i Göteborg, och
därför ändrade man även på den inbördes
ordningen. Det innebar att Einar först
talade under rubriken Alcoholic Liver
Disease (ALD).
Endast 20% av de individer som betecknas som storkonsumenter av alkohol
utvecklar cirrhos, men varför det är på det
viset vet man inte, konstaterade Einar.
– Tröskelvärdet ligger på 40 gram alkohol per dag för män och 20 gram för kvinnor, fortsatte han.
Eftersom man använder gram för att
beteckna mängden alkohol gav han också
följande exempel: 7 gram alkohol motsvarar 270 ml öl med 4% alkoholstyrka,
alternativt 90 ml vin.
– Alcoholic Fatty Liver Disease (AFLD)
är mycket vanligt förekommande bland
storkonsumenter av alkohol. Men i Pittsburgh fann man vid en undersökning att
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Rolf Olsson

Vlad Ratziu

av 160 patienter med ALD som sattes upp
för levertransplantation, var det hela 21%
som inte föll under de kriterier för alkoholberoende man satte upp.
Alkoholkonsumtionen i Europa är
dock på neråtgående – i Frankrike var
den 11,5 liter per person år 1993. Det
ska jämföras med 18,5 liter per person
i samma land år 1963, påpekade Einar
och fortsatte:
– Mellan åren 1970 och 1985 dog 10 000
fransmän årligen av alkoholrelaterad cirrhos. Konsumtionen ökar däremot i alla
de nordiska länderna – utom i Danmark
där den minskar!
Göteborg överrepresenterat

Det förekommer också lokala variationer
av cirrhos i vårt land.
– 15 fall per 100 000 invånare i Göteborg borde ge 1 800 nya fall per år i Sverige. Så är det dock inte. C:a 1 000 nya
fall per år i riket konstateras.
När levertransplantationerna startade
i Göteborg och Stockholm runt år 1984,
var ALD en kontraindikation för transplantation. Fortfarande är det ganska få
patienter med ALD som transplanteras.
Varför är det så, frågade Einar och svarade
själv på frågan:
– Akut går de inte att transplantera – de
är för nedgångna. Så antingen dör de i
väntan på att avgiftas – eller så försvinner
helt enkelt transplantationsbehovet när de
slutar bruka alkohol.
Av 103 patienter transplanterade för
ALD, fick 33% någon form av återfall av
alkoholbruk. Denna siffra är sig ganska
lik om man tittar på USA och Frankrike.
Av dessa återföll sedan 17% i storkonsumtion.
– Därför är det viktigt med ”structured
managment”. Sedan 1998 ska en alkoholläkare utvärdera och ge tillstånd för en
transplantation. Det har reducerat återfallen med mer än hälften, sammanfattade
Einar.

10

Antti Oksanen

Einar Björnsson

Alkoholrelaterad hepatit

Beethoven

Martti Färkkilä, Finland, tog därefter vid
och talade under rubriken ”How to treat
patients with alcoholic hepatitis”.
AH är en allvarlig komplikation som
kommer som en följd av alkoholmissbruk.
I Finland är alkoholrelaterade sjukdomar
den näst vanligaste dödsorsaken för personer mellan 15 och 64 år av båda könen.
Martti talade om olika terapier och
vilka av dessa som är kliniskt bevisat effektiva – och vilka som inte är det. Till den
sista kategorin hävdade han att behandling med antioxidanter hör.
– Pentoxifyllin hämmar TNFα-syntesen och förbättrar prognosen för allvarlig AH på kort sikt, och förhindrar
även utveckling av hepatorenalt syndrom
(HRS), sa Martti men tillade också att
resultaten kommer från en liten studie
vars resultat inte är bekräftade av andra
studier.
Däremot bör man inte sätta in Infliximab vid AH.
– I en studie fann man dubbelt så hög
dödlighet med Infliximab som med placebo!
– MARS (Molecular Absorbent Recycling System) reducerar dödligheten. Om
levern är förstorad – överväg MARS, fortsatte Martti.
Patienter med AH utesluts vanligtvis
från transplantation. Det beror på problem med att få dem att avhålla sig från
alkohol, samt på den allmänna bristen på
organ och resurser.
– För att behandla alkoholism behövs
ett multidisciplinärt omhändertagande,
och ett sådant är grundläggande för
prognosen på lång sikt, sammanfattade
Martti.
Därefter var det dags för frågor från
publiken och det resulterade i en diskussion mellan samtliga tre föreläsare. Efter
att den var avslutad var det dags för en
– som ordförande Rolf Olsson påpekade
– alkoholfri lunch.

Eftermiddagen inleddes med en ovanlig och mycket uppskattad föreläsning.
Hans Persson, överläkare på Giftinformationscentralen, berättade om Ludwig
van Beethovens liv och livsverk – ur ett
gastroenterologiskt perspektiv!
Hans inledde med en samtida målning
som skildrade Beethovens begravning.
Den visade på stora folkmassor som följde
kompositören till den sista vilan, och han
jämförde den sedan med Mozarts begravning 36 år tidigare.
– Då var det ingen som följde honom,
och endast sex personer närvarade vid
Mozarts jordfästning i Stefansdomen.
Skillnaden som uppstått under denna
tidsrymd var, enligt Hans, synen på artisten och hans roll i samhället.
– Artisten var inte längre en tjänare,
menade Hans.
Från begravningen backade sedan Hans
berättelsen till Beethoven bakgrund och
uppväxt.
– När han blev 17 år fick han ansvaret
att ta hand om sina bröder i Bonn. Det
är också vid denna tid som han får sina
första abdominella problem. Det rörde sig
främst om diarréer.
På ett spännande och stimulerande sätt
berättade sedan Hans vidare om Beethovens liv – om hur man indelar hans
komponerande i tre stilperioder och om
hur hans problem med sin hälsa utvecklar
sig. En parallell utveckling, där hälsoutvecklingen satte spår i stilen i den kreativa processen. Mest bekant är naturligtvis
kompositörens tilltagande dövhet, men
Hans berättade om många andra bekymmer, ofta av abdominell natur.
Framställningen kryddades med anekdoter och utdrag ur brev, skrivna av Beethoven. Dessutom spelade Hans vid två
tillfällen musik – det första exemplet ur
symfoni nr 5, den s.k. ”Ödessymfonin”.
Trots alla problem – och trots att Beethoven de sista tio åren av sitt liv var totalt
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Kristian Björö

Martti Färkkilä

döv – var kompositören mentalt helt klar
fram till en dag före sin död. Och han
fortsatte under dessa år att komponera
musik!
Inte blyförgiftad

För en tid sedan fann man en hårlock som
härstammar från Beethoven. Den visade
sig ha för hög halt av bly.
Man drog då raskt slutsatsen att det
var blyförgiftning som han lidit av och
även att det var orsaken till hans död. Det
trodde dock inte Hans Persson på.
– Det förklarar inte symptomen, ansåg
han bestämt.
Den troliga diagnosen – eller en kvalificerad gissning – var istället, enligt Hans,
att Beethoven led av IBD, eventuellt ulcerös kolit.
Influerade då Beethovens sjukdom
hans liv och hans konst?
– Tveklöst på hans liv i alla fall, konstaterade Hans.
– Komponerade han bättre eller sämre?
Det kan man inte svara på. Men han
komponerade annorlunda allt eftersom
sjukdomen framskred.
För att illustrera detta avslutade sedan
Hans sin föreläsning med att spela ett
stycke ur den sista pianosonaten. (Opus
111 i C-dur).
– Lyssna – det här är ingenting annat
än jazz, 75 år innan den introducerades i
Europa, sa Hans, och under några magiska
minuter fylldes aulan åter av toner.
Ska man döma av applåderna efteråt
var detta dagens mest uppskattade föreläsning.
Infektioner

Henrik Vildstrup från Danmark föreläste
därefter om ”Cirrhosis och bacterial infections”.
– Denna diagnos är en av de främsta
dödsorsakerna i Danmark. Hälften av de
patienter som har en konstaterad cirrhos
avlider inom två år från diagnosen. De
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Henrik Vildstrup

allra flesta av variceal blödning, tätt följda
av infektioner.
Risken för att få en infektion är relaterad till andra komplikationer som t.ex.
undernäring, och patienterna har en förvärvad immundefekt, fortsatte Henrik.
– Att ge antibiotika vid blödning har
visat sig vara en bra profylax, tillade han.
Sammanfattningsvis påpekade Henrik
att infektioner vid cirrhos är ett ganska
vanligt problem. Symptomen är dock
svaga, och man bör behandla med stora
doser av bredspektrumsantibiotika – dock
inte med aminoglycosider.
Antti Oksanen tog sedan över och lade
på en powerpointbild med allt som kan
hända en patient med cirrhos. Infektion
och variceal blödning var två möjligheter
– på bilden fanns tio till.
Portal hypertension var ett av dessa, och
det var det som Anttis föreläsning handlade om. Han använde sig av en bild av
en trädgårdsslang för att illustrera vilka
faktorer som påverkar tryck, och en annan
bild av en skrumplever för att visa hur
problem med trycket uppstod.
Behandlingsmetoderna är flera, och
Antti räknade upp endoskopisk behandling (”fixing the hole”), intrahepatic resistance och splanchnic arterial vasodilation
och kommenterade dessa angreppssätt i
tur och ordning.
Levertransplantationer i Norden

Därefter handlade det om levertransplantation.
– Hur bra är resultaten i Norden, undrade Rolf Olsson och introducerade Kristian Björö från Norge. Kristians rubrik på
sin föreläsning var de nordiska erfarenheterna av levertransplantation.
Först gav han en bakgrund:
De första experimentella försöken inleddes redan under mitten av 50-talet, men
1963 utfördes den första levertransplantationen på en människa.
I Norden skedde den första transplan-

tationen i Helsingfors 1982. Två år senare
genomfördes operationen i Oslo och i
Stockholm. Sedan kom Göteborg 1985
och 1990 Köpenhamn.
Alla patienter som stått på en lista för
levertransplantation i de Nordiska länderna har blivit registrerade i Nordic liver
transplant registry sedan 1/1 1990.
– Den 2/5 2006 finner vi 2 969 patienter
som fått en lever transplanterad i registret,
fortsatte Kristian.
Det finns också en väntelista.
– Varje center har sin egen väntelista. Man samarbetar kring brådskande
patienter, men de som bedöms som icke
brådskande hanteras av varje center individuellt.
Primär sclerosing cholangit (PSC) är
den främsta orsaken till levertransplantation. På andra och tredje plats ligger
hepatit och alkoholrelaterad cirrhos.
– Väntetiderna har inte ökat, trots den
kraftiga ökningen av transplantationer.
Siffrorna för överlevnad har ökat och är
idag mycket positiva för de flesta diagnoser, kunde Kristian konstatera.
Avslutningsvis ställde han den retoriska
frågan om man idag var nära gränsen av
vad man kan göra – eftersom antalet
donatorer begränsar.
– Själv tror jag det, men det är inte
något som vi vet, avslutade Kristian.
Interaktiv föreläsning

Sist ut på talarlistan denna dag var Peter
Otit från Danmark. Han hade satt en
spännande underrubrik på sin föreläsning
om patienter med cirrhos: En interaktiv
föreläsning.
Varje åhörare utrustades med ett gult
och ett grönt papper. Peter tog därefter
upp ett antal patientfall. Till varje fall presenterade han konkreta bakgrundsfakta.
Sedan ställde han en fråga till publiken
– ska vi göra si eller så? Gult för ett alternativ, grönt för ett annat. Därefter fick
alla räcka upp papperet med den färg man
själv tyckte var tillämplig.
Proceduren upprepades flera gånger
och det ledde naturligtvis till att åhörarna
blev aktiverade. Eftersom detta var den
sista föreläsningen för dagen var det ett
bra grepp att lägga den just här. En viss
matthet brukar ju smyga sig in mot slutet
– särskilt när dagen varit så välmatad…
Per Lundblad
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gastromötet i västerås

Bilder från SGFs årsmöte 2006

Styrelsemedlemmarna Hanna Sandberg-Gertzén
och Erik Hertervig avtackades

Arman Jafarian Lari

Ulrika Lorentzon Fagerberg

Liksom Per-Ove Stotzer och Fredrik Linder

Annika Bergquist och Christer Staël von Holstein

Marianne Quiding-Järbrink

23–24/11 2006
Utbildning av koloskopister:
Erfarenheter från Storbritannien
– ackreditering
– sköterskeskopier
Live koloskopier:
Dr Brian Saunders, ST Marks hospital, London m.fl.
Handläggning av komplikationer:
Konservativt, endoskopiskt och kirurgiskt
Nya och ännu nyare interventionstekniker:
Kolorektal stentning, Fullväggsresektion, mm
Vem skoperar vad? Interventioner?
Medicinare? Kirurger? Sköterskor?

www.koloskopimotegoteborg.se

www.koloskopimotegoteborg.se

Koloskopi-möte i Göteborg

P-O Park, P-O Stotzer, A Kilander, T Öresland
Endoskopienheterna SU-Östra och SU-Sahlgrenska
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Scandinavian Association of Gastrointestinal Motility (SAGIM)

“Mechanisms and treatment for oesophageal symptoms”
12–13 Oktober 2006 Köpenhamn
Plats: Schæffergården, www.schaeffergaarden.dk, i utkanten av Köpenhamn.
Avgift: För SAGIM medlemmar: 1000 DKK; icke-SAGIM-medlemmar: 1500 DKK. Inkluderar kost och logi
(en natt) på Schæffergården under mötet, men ej resa till och från mötet.
Anmälan: Via e-post till Anne Lindbjerg (al25@bbh.hosp.dk) – uppgifter angående betalning erhålles via
Anne Lindberg.
Sista anmälningsdag: 30 september
Sponsorer: AstraZeneca, Solvay Pharma, Novartis, Boston Scientific, Tyco Healthcare and Ditens A/S.
Vidare info: Mark Berner Hansen, Kir.klin Bispebjergs Universitetssjukhus, Köpenhamn (mbh@dadlnet.dk) eller
Magnus Simrén, Med.klin. SU/Sahlgrenska, Göteborg (magnus.simren@medicine.gu.se); www.sagim.nu

Program
Torsdag 12/10
16:00-18:00  Registrering
18:00-19:30  Epidemiology and symptoms relating to the oesophagus
• Jane Møller Hansen (Odense University Hospital of Copenhagen, Denmark)
Epidemiology of oesophageal symptoms and related disorders.
• Magnus Simrén (Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden)
Classification of functional disorders? How to differentiate heartburn from dyspepsia and irritable
bowel syndrome
Friday 13/10
08:00-09:30   Investigational tools for oesophageal symptoms
• Lene Wallin (Glostrup University Hospital of Copenhagen, Denmark).
pH-measurement and manometry. Do we still need them?
• Kasper Dalby (Odense University Hospital, Denmark).
Impedance measurement. What does it add?
• Hans Gregersen (Aalborg University Hospital, Denmark).
New methods for assessment of oesophageal function and symptoms.
10:30-12:00   Mechanisms for oesophageal symptoms
• Asbjørn M. Drewes (Aalborg University Hospital, Denmark).
The pathophysiological background for oesophageal symptoms.
• Jan Hatlebakk (Haukeland University Hospital, Bergen, Norway).
Oesophageal motility in health and disease.
• Mark Berner Hansen (Bispebjerg University Hospital of Copenhagen, Denmark).
The epithelia. Does it play a role?
13:00-14:00  Surgical treatment for oesophageal symptoms
• Jan Tack (Leuven University Hospital, Belgium) and
Peter Funch-Jensen (Aarhus University Hospital, Denmark).
Open, laparoscopic, and endoscopic procedures. Which one to choose – if any? Pros and cons.
15:00-16:00  Medical treatment for oesophageal symptoms
• Karsten Lauritzen (Odense University Hospital, Denmark).
Acid suppression. Who will respond?
• Mark Berner Hansen (Bispebjerg University Hospital of Copenhagen, Denmark).
Prokinetics and other alternatives. What to do with non-responders?

verksamhetsberättelse 2005–2006

Svensk Gastroenterologisk Förening

Verksamhetsberättelse för 2005–2006

U

nder det gångna året har Svensk
Gastroenterologisk Förenings
styrelse bestått av Christer Staël
von Holstein, ordförande; Ulrika Broomé,
vice ordförande; Magnus Simrén, vetenskaplig sekreterare; Lars Börjesson, kassör;
Erik Hertervig, facklig sekreterare; Hanna
Sandberg-Gertzén, hepatologiansvarig;
Per-Ove Stotzer, endoskopiansvarig; Fredrik Linder, SYG-ledamot. Jonas Halfvarson har under året fungerat som redaktör
för Gastrokuriren.
Styrelsen har haft fem protokollförda
möten under verksamhetsåret, ett styrelsemöte på Arlanda 13 juni 2005, ett internat
i Fjällbacka 11–12 september, ett telefonmöte den 20 oktober, ett styrelsemöte i
samband med Riksstämman 1 december
i Göteborg, samt ett möte på Arlanda 21
mars, 2006.
Föreningens aktiviteter har rapporterats i fyra nummer av Gastrokuriren samt
på hemsidan. Uppdatering av rappor-

teringen pågår i samarbete med Mediahuset. Ett nytt treårigt avtal har slutits
med Mediahuset som omfattar fortsatt
produktion av Gastrokuriren med 4
nummer per år och dessutom upprättande och fortlöpande uppdatering av
en ny hemsida samt produktion av en
medlemsmatrikel.
Styrelsen har arrangerat sektionens riksstämmoprogram för år 2005.
Tyngdpunkten hade i år lagts på två sektionssymposier, ett posterseminarium i
föreläsningssal och symposier gemensamma med sektionerna för psykiatri och
diabetologi. Endast 17 abstracts presenterades i år. Bengt Ihreföreläsare var Professor David Adams från Storbritannien,
som föreläste om interaktion mellan tarm
och lever. Nytt för i år var i programmet
integrerade företagssponsrade symposier
och Gastrosektionen hade tre sådana i
programmet. Arbetsgruppen för svenska
IBD-registret presenterade sitt arbete.

Ett flertal stipendier har utdelats under
året via SGFs försorg.
Under året har styrelsen påbörjat arbete
med uppdatering av gastroenterologutbildningen i Sverige och förberedande
arbete för en revision och modernisering
av föreningens stadgar har initierats.
Föreningen har slutit ett treårigt avtal
med Congrex AB att verka som kongressbyrå vid de kommande Svenska Gastrodagarna 2007–2009.
Styrelsen har medverkat i omorganisationen av SADE och har nu, liksom
övriga Nordiska Gastroföreningar, två
medlemmar i SADEs styrelse.
Föreningen har varit engagerad i
arrangemanget av UEGW i Köpenhamn
2005 och Nordiska Gastromötet 2006 i
Västerås.
Magnus Simrèn
Vetenskaplig sekreterare
Svensk Gastroenterologisk Förening

Basal kurs i ERCP för endoskopister och
endoskopiassistenter 18–20 sept 2006
Ur innehållet;

– ERCP när? var? hur?
– praktisk anatomi
– tekniker för kanylering
– tekniker för sfinkterotomi
– teknik och terapi vid vid stensjukdom
– teknik och terapi vid maligna strikturer
– utrustning och materiel
– praktiska demonstrationer
– övning på simulator
Klitterbyns turist- och konferensanläggning i Ängelholm
(www.klitterbyn.se)
och Endoskopienheten, Helsingborgs lasarett
Kursavgift endoskopister 3500 kr exkl moms + logi
Kursavgift assistenter
2500 kr exkl moms + logi
Per-Jonas Blind, kir klin Lund
Gert Lindell, kir klin UMAS Malmö
Caroline Lindstedt, kir klin Helsingborg
Stefan Spinnell, kir klin Piteå

Anmälan och info: gert.lindell@skane.se
Kursen är ackrediterad av Svensk Förening
för Övre Abdominell kirurgi (SFÖAK)

årsmötes protokoll

Årsmötesprotokoll
§1. Ordförande Christer Staël von Holstein öppnade mötet.
§2. Årsmötet förklarades stadgeenligt
utlyst.
§3. Dagordningen fastställdes.
§4. Christer Staël von Holstein valdes till
mötesordförande och Magnus Simrén till
mötessekreterare.
§5. Till justeringspersoner valdes Claes
Henrik Florén och Kristina Sjölund.
§6. Årsmötesprotokollet från den 13 april
2005 genomgicks och lades till handlingarna.
§7. Verksamhetsberättelse från 2005–2006
upplästes av vetenskaplige sekreteraren
Magnus Simrén. Verksamhetsberättelsen
godkändes och lades därefter till handlingarna.
§8. Rapport från facklige sekreteraren
Erik Hertervig angående framför allt
nyheter inom specialistutbildningen till
gastroenterolog.
§9. Kassören Lars Börjeson rapporterade
om föreningens ekonomi. Föreningens
ekonomi är stabil även om det senaste året

5 maj 2006, Aros Kongresscenter, Västerås

gått med visst underskott, huvudsakligen
beroende på att det ej anordnats några
Gastrodagar. Utfallet från UEGW i Köpenhamn är fortfarande något osäkert.
§10. Revisionsberättelsen upplästes.
§11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för
sitt arbete under verksamhetsåret.
§12. Val av ny styrelse.
a. Till ny facklig sekreterare valdes Ulla
Johansson. Hennes mandatperiod går ut
2009.
b. Till ny hepatologiansvarig valdes
Annika Bergkvist. Hennes mandatperiod
går ut 2009.
c. Till ny endoskopiansvarig valdes
Per-Ola Park. Hans mandatperiod går ut
2009.
d. Till ny vice ordförande valdes Henrik
Hjortswang – fyllnadsval. Hans mandatperiod går ut 2007.
e. Till ny SYG-ledamot valdes Arvid
Hamrin. Hans mandatperiod går ut 2007.
f. Ordföranden Christer Staël von Holstein kvarstår. Hans mandatperiod går ut
2007.
g. Vetenskaplige sekreteraren Magnus
Simrén kvarstår. Hans mandatperiod går
ut 2008.
h. Kassören Lars Börjesson kvarstår.
Hans mandatperiod går ut 2007.

§13. Till revisorer omvaldes Robert Stig
och Urban Karlbom.
§14. Till ny ledamot i valberedningen valdes Göran Curlberg efter avgående Tom
Öreslan. Valberedning består därefter av
Annika Lapidus (sammankallande), Stefan Lindgren och Göran Curlberg.
§15. Övriga frågor.
a. Styrelsen bad årsmötet om ytterligare
ett provisoriskt år avseende att ha redaktör
för Gastrokuriren adjungerad till styrelsen
och att sedan komma med ett genomarbetat förslag till permanent ändring av
stadgarna vid nästa års årsmöte. Detta
godkändes av årsmötet.
b. Årsmötet godkände att abstractverksamhet flyttas från Riksstämman till Gastrodagarna, där större tyngdpunkt skall
läggas på presentation av forskning som
skett under det gångna året. Abstract presenterade på internationella möten under
året kan med fördel presenteras även på
Gastrodagarna.
§16. Mötesordföranden Christer Staël von
Holstein förklarade årsmötet avslutat.
Västerås 5 maj 2006
Mötessekretare: Magnus Simrén
Justeras: Claes Henrik Florén
Kristina Sjölund

Association des Sociétés Nationales Européennes et Méditerranéennes de Gastroentérologie
Association of National European and Mediterranean Societies of Gastroenterology

Dear Fellow European Gastroenterologist!
We invite you to visit the new ASNEMGE website at www.asnemge.org where
you will find details of training and other events in European gastroenterology.
If you would like to receive occasional direct emailing alerting you to new
events or posting on the website, please click here info@asnemge.org. A facility
to unsubscribe at any time will be available on each subsequent email sent.
We look forward to you joining us.
Yours sincerely

Chris Hawkey
President ASNEMGE

G a s t r okuriren 2 • 2006

Rolf Hultcrantz
General Secretary ASNEMGE
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Underdiagnostiserat och underbehandlat tillstånd i fokus;

Skandinavisk arbetsgrupp för anemifrågor bildad
En arbetsgrupp för anemifrågor med deltagare från Danmark, Norge och Sverige har bildats. Deltagarna
är specialister på mag-tarmsjukdomar, som ofta ger upphov till anemi.
Anemi kan i sig vara orsak till många av de besvär som patienten kopplar till sin sjukdom; trötthet,
koncentrationsproblem och minskad fysisk och sexuell aktivitet.
Anemi (blodbrist) vid inflammatorisk tarmsjukdom (Inflammatory Bowel Desease, IBD) är både
underdiagnostiserat och underbehandlat. Man räknar med att en tredjedel av alla IBD-patienter är drabbad.
Trots det har anemi länge behandlats styvmoderligt av vården. Det har setts som en ofrånkomlig följd av vissa
sjukdomar, och något som patienten fått lära sig att acceptera.
Livskvaliteten för personer med IBD och anemi kan vara lika låg som för personer med anemi och långtgående
cancer. Det är därför viktigt att anemin upptäcks och behandlas. Det har tidigare visats att framgångsrik
behandling av anemi ökar livskvaliteten och förbättrar kognitiva funktioner som t.ex. varseblivning, minne och
tänkande. Det ökar möjligheten att arbeta och minskar också risken för följdsjukdomar.
Nu har anemifrågorna fått ett eget forum; Anemia Working Group. Motsvarande arbetsgrupper för andra
sjukdomsområden, som hjärtkärlsjukdomar, cancer och reumatoid artrit, har funnits länge.
Anemia Working Group är en icke vinstdrivande vetenskaplig, medicinsk institution för doktorer,
forskare och andra professioner med direkt koppling till anemiområdet. Gruppens syften är:
x att utarbeta riktlinjer för anemibehandling
x att informera den medicinska professionen om anemi
x att öka och sprida kunskapen om vikten av anemibehandling
x att främja forskning kring anemi
x att stödja publicering av forskningsresultat om anemi
Det gör man genom att arrangera vetenskapliga möten och symposier, främja diskussioner om anemi bland
forskare samt dokumentera och publicera material om anemi.
I dagsläget ingår endast specialister från IBD-området, men i framtiden kan gruppen komma att utökas med
representanter från andra terapiområden. Fristående Anemia Working Groups finns i ett flertal länder, och
möjligheterna till samarbete är stora.
För mer information, vg. kontakta:
Professor Stefan Lindgren, ordförande, telefon 040 – 33 23 06 eller 33 73 70
e-post: stefan.lindgren@med.lu.se
Fakta
Kronisk inflammatorisk tarmsjukdom är ett växande hälsoproblem. Förekomsten av de två klassiska formerna ulcerös kolit
och Crohns sjukdom ökar, och dessutom har nya former som kollagen kolit och lymfocytär enterokolit identifierats.
Sjukdomarna förekommer idag hos en halv procent av befolkningen (cirka 45 000 personer) och med stigande förekomst
beräknas någon gång på 2000-talet cirka en procent av befolkningen lida av kronisk inflammatorisk tarmsjukdom. Det skulle
innebära att sjukdomsgruppen närmar sig kriterierna för folksjukdom. Sjukdomarna kräver livslång övervakning och
behandling och drabbar oftast människor i ung ålder.
Anemi vid IBD har flera orsaker. Dels är förekomsten av äkta järnbrist vanligare än man tidigare trott, på grund av små
blödningar från slemhinnan. Dels har patienterna ofta en så kallad funktionell järnbrist trots förekomst av järn i kroppens
förråd. Denna brist kan uppstå eftersom inflammationen ”låser fast” järnet inne i de celler som har som uppdrag att lagra järn.
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anna gunnarsdottir

Anna Gunnarsdottir – Sveriges första läkare
som är examinerad i gastrointestinal endoskopi
I februari 2006 examinerades den
första ST-läkaren enligt de kriterier
SGF specificerat i målbeskrivningen
för gastrointestinal endoskopi.

– En av gastroskopierna var svår. Det
var en 90-årig kvinna, och det var trångt
i strupen och svårt att få ner skopet, så jag
avbröt, fortsätter Anna.

S

yftet med målbeskrivningen
(se separat artikel i denna tidning) är att få en mer enhetlig
nationell endoskopiutbildning med
en garanterad minimikompetens.
Målbeskrivningen föreskriver
också en kunskapskontroll. Den
sker med hjälp av en examination,
där man inför en examinator får
visa upp sina kunskaper genom att
praktiskt utföra olika skopier.

Vad kom det sig att hon valde just gastroenterologi, frågar vi.
– Man randar sig på olika specialiteter,
och jag upptäckte att det var roligt med
den stora variationen inom gastroenterologin, svarar Anna.
– Man arbetar med leversjukdomar och med tarmsjukdomar
och man skoperar. Jag uppskattar
att jag får jobba med händerna
också.
– Jag delar min tid mellan
avdelningen – där vi bl.a. tar
leverbiopsier – och mottagningen
och endoskopienheten. Allt detta
ger en variation som jag verkligen
uppskattar!

Sist under ST

Först i landet med att genomgå
denna examination var Anna Gunnarsdottir, som vid denna tidpunkt
var ST-läkare på Mag-/Tarmmottagningen på SU i Göteborg.
Examinationen var det sista hon
gjorde under sin ST, så idag är hon
specialist i medicinsk gastroenterologi.
– Eftersom jag måste genomföra examinationen på ett annat sjukhus och med
en oberoende examinator, fick jag fara till
Malmö och Ervin Toth, berättar Anna.
Anna berättar att hennes handledare
– P-O Stotzer – tyckte att hon skulle göra
examinationen och att hon själv gärna
ville genomgå den.
– Jag är nu den först formellt examinerade läkaren i Sverige när det gäller
endoskopi, och det känns roligt att också
kunna visa att det här har jag gjort, säger
hon.
Blev bra bemött

Det hela tog en förmiddag i anspråk.
Anna fick skopera fyra patienter under
Ervins överinseende.
– Jag blev verkligen jättebra bemött av
Ervin. Det kändes att han också tyckte det
var roligt att få vara med som examinator
vid den första examinationen.
Examinationen fördelade sig på två
gastroskopier och två koloskopier.
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Råd till andra

– Det var bara bra att jag gjorde det.
Ervin såg därmed att jag visste vad som är
normalt och vad som inte är det – alltså
att jag inte försökte fortsätta utan stoppade i stället. Ervin försökte själv sedan,
men tvingades också avbryta.
– Koloskopierna gick bra. Jag fick visserligen slingor båda gångerna, men jag
löste problemen och kom fram.
Anna säger att hon tycker att hon stått
inför svårare uppdrag i vardagen på SU än
hon gjorde på examinationen.
– Meningen med examinationen är
inte att man ska ta sig an de allra svåraste
fallen. Jag ville visa att jag kan apparaterna
och att jag kan rutinerna – och det gjorde
jag också.
Uppskattar variationen

Anna kommer ursprungligen från Island
och det var där hon läste medicin.
– Jag kom hit år 2000, och började min
ST här på SU då, även om jag hade börjat
lite smått redan på Island, berättar hon.

Anna bestämde sig för att genomgå
examinationen drygt ett halvår
innan den genomfördes.
– Datumet spikades däremot
bara några veckor innan.
Hur förberedde hon sig då inför
examinationen?
– Under det sista året här på
SU har jag haft åtminstone ett skopipass
i veckan. Under de 50 första av dessa hade
jag alltid en handledare närvarande – därefter fanns de i närheten, så jag kunde
kalla på dem om jag behövde.
– De tre sista veckorna innan försökte
jag däremot komma hit till endoskopiavdelningen varannan dag.
Avslutningsvis frågar vi Anna om hon
har något råd att ge till andra som ska
genomgå examinationen.
– Att man inte behöver vara nervös,
blir hennes svar.
– Jag fick verkligen ett mycket bra
bemötande – inte bara av Ervin utan av all
den övriga personalen! Det är dessutom
både kul och nyttigt att komma ut på en
annan enhet och se hur det går till där,
tillägger Anna Gunnarsdottir.
Per Lundblad
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Ny styrelse i Scandinavian Association
of Digestive Endoscopy (SADE)
I samband med UEGW i Köpenhamn oktober 2005 konstituerades en
ny styrelse för SADE. De gastroenterologiska föreningarna i Danmark,
Norge och Sverige har utsett två medlemmar vardera representerande
kirurgin respektive gastroenterologin i varje land. Styrelsen är förordnad
för tre år framåt och består av följande ledamöter:
Danmark
Søren Meisner, Kir.avd. Bispebjerg Hospital, København
Peter Bytzer, Amtssygehuset i Glostrup, København
Norge
Lars Aabakken, Med.avd. Rikshospitalet, Oslo
Tom Glomsaker, Kir.avd. Helse Stavanger, Stavanger
Sverige
Per-Ove Stotzer, Med.klin., Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Göteborg
Peter Andersson, Kir. klin., Universitetssjukhuset, Linköping
De uppgifter som under året som kommer att vara mest angelägna för
SADE är förberedelserna för 2007 års SADE-kurs, vars teoretiska del
kommer att hållas i Linköping. De praktiska momenten kommer som
tidigare att erbjudas på större endoskopiska enheter i Danmark, Norge
och Sverige (se sep. annons). Vidare pågår revidering av SADE-boken
med värdefulla råd och rekommendationer för endoskopisk verksamhet
i Skandinavien av en redaktionskommitté bestående av:
Sven Adamsen, sekreterare (Danmark)
Truls Hauge (Norge)
Christer Staël von Holstein (Sverige)
Lars Aabakken (Norge)
Den nya utgåvan utkommer under 2007. För mer information var god
se hemsidan www.sade.no
Peter Andersson
Linköping

SADE möte 25–26 januari 2007
Plats: Collegium, Linköping
• Sedering vid endoscopi
• Vem skall scopera vad?
• Simulatorernas roll i endoskopiutbildning
• Avancerad endoskopi och imaging av sjukdomar i
lever/gallvägar och pankreas
• Innan mötet erbjuds praktisk träning i avancerad
endoskopi vid skilda skandinaviska centra
Skandinavisk och internationell fakultet
Mer detaljerad information finns på www.sade .no
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läkemedels förmånsnämnden

Läkemedelsförmånsnämnden avgör
om ett läkemedel ska subventioneras
Ett läkemedel är inte automatiskt
rabatterat. I Sverige ska samhället subventionera de bästa och mest effektiva
läkemedlen – kostnaden ska ställas i
relation till den nytta det gör. Både nya
och gamla läkemedel ska därför granskas av Läkemedelsförmånsnämnden
som inrättades år 2002.
Det är deras uppgift att besluta om ett
läkemedel får subvention eller inte.

L

äkemedelsförmånsnämnden (LFN)
är en ny myndighet.
– Den har funnits i tre och ett
halvt år, säger Fredrik Larsson som är
informationschef.
– Det tar sin tid att bygga upp arbetet,
men det är en väldigt spännande process.
Tidigare avgjordes vilka läkemedel som
skulle subventioneras av Riksförsäkringsverket. En del personal som arbetade med
frågan där följde med när LFN bildades.
Resultat av utredning

Under slutet av 90-talet lyftes läkemedlen
Viagra och Xenecal bort från subventionerna. Den gången var det ett regeringsbeslut – att ta bort subventionerna för
grupperna potenshöjare och viktreduktionsmedel – som låg bakom. Orsaken till
beslutet var den snabba kostnadsökningen
för dessa grupper av läkemedel.
1999 tillsatte regeringen en utredning
med fokus på läkemedelsförmånen. Uppdraget gick till Olof Edhag som till sin
hjälp fick ett antal experter från landsting,
kommuner, berörda myndigheter och
yrkesföreningar. I direktiven till utredaren
poängterades att ”utredaren ska anlägga
ett hälsoekonomiskt och kostnadseffektivt
synsätt på läkemedelsförmånen...”
Har inget allmänt besparingsuppdrag

När utredningen blev klar blev den sedan
underlag för den proposition som riksdagen tog ställning till och som resulterade i
att nämnden bildades. Lagen om läkemedelsförmåner m.m. (2002:160) utfärdades
den 11/4 2002.
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Läkemedelsförmånsnämnden har sina lokaler i det stora komplexet Solna Access som ligger
i Solna utanför Stockholm.

– Det var inte politiskt kontroversiellt
när beslutet togs, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör för LFN.
– En vanlig missuppfattning är att vi
ska hålla ner kostnaderna för läkemedel,
att vi har ett allmänt besparingsuppdrag.
Men så är inte fallet. Vi ska se till att vi
får så mycket som möjligt för pengarna.
Kommer det ett nytt läkemedel som är
bra så betalar vi för det!
Internationellt intresse

LFN ska först och främst pröva nya läkemedel för subvention – men även gamla,
redan existerande läkemedel.
– Det är ett pionjärarbete. Det finns
myndigheter i andra länder som beslutar
om subvention, men ingen som tagit på
sig det uppdrag som vi har – att granska
2 000 läkemedel som redan är subventionerade, säger Fredrik.
Därför har LFNs arbete ådragit sig
internationellt intresse och uppmärksamhet, hävdar både Ann-Christin och
Fredrik.
– I Norge och Danmark gör man också
den här typen av genomgångar nu, och i

flera andra länder funderar man på att starta
ett liknande arbete, berättar Fredrik.
– Utomlands är det oftast en ren prisförhandling när man ska avgöra en läkemedelsförmån. Hos oss är priset en integrerad
del av kostnadseffektivitetsanalysen, påpekar Ann-Christin.
Tre principer

När LFN beslutar om ett läkemedel ska få
subvention, ska de bl.a. bedöma om det
är kostnadseffektivt. Nämnden ska väga
nyttan av läkemedlet mot kostnaden.
– När vi granskar läkemedlen sker det
efter tre principer, säger Fredrik.
– Dessa tre principer kan sammanfattas
som 1: Kostnadseffektivitetsprincipen, 2:
Behovs- och solidaritetsprincipen och 3:
Människovärdesprincipen. Dessa tre ska
vägas ihop när vi tar beslut.
Två vågskålar

Kostnadseffektivitet innebär att LFN
väger nyttan av läkemedlet mot kostnaden. Nämnden väger in alla de positiva
effekter det har på människors hälsa och
livskvalitet.
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Dessa två principer ska alltså vägas in,
tillsammans med kostnadseffektiviteten,
när nämnden fattar sitt beslut.
– Det är vaga punkter och det är upp
till oss att tolka dem, säger Fredrik.
Kvalitetsjusterade levnadsår

Ann-Christin Tauberman,
generaldirektör för LFN.

Man tar hänsyn till om läkemedlet
innebär färre läkarbesök, om man eventuellt slipper en operation, får en kortare
sjukskrivning och att det kanske innebär
att man klarar sig bättre på egen hand
och därför inte behöver lika omfattande
äldreomsorg.
Alla de positiva effekterna lägger LFN i
den ena vågskålen. I den andra lägger man
det pris läkemedelsproducenten vill ha.
Fredrik ger ett konkret exempel:
– Säg att det finns ett läkemedel som
kostar 100 kronor och som har en viss
effekt. Om det då kommer ett nytt läkemedel med ungefär samma effekt och
som kostar 200 kronor – ska vi subventionera det då? Då kommer vi troligen
att besluta att det nya inte får någon
subvention.
– Om det kommer ett nytt läkemedel med lite bättre resultat – och som är
dyrare? Då kan vi begränsa subventionen.
Det innebär att man som doktor kan
skriva ut det till vissa grupper.
– Här kan vi exemplifiera med Crestor.
Om en patient inte når sina behandlingsmål med betydligt billigare simvastatin
– då kan den behandlade läkaren skriva
ut Crestor med subvention.
Andra kriterier

Så här långt har det handlat om kostnadseffektiviteten.
Behovs- och solidaritetsprincipen säger
att den som har de största medicinska
behoven ska ha mer av vårdens resurser.
Människovärdesprincipen säger att
vården ska ge respekt för alla människors
lika värde.
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På nämnden arbetar ett antal personer
med att ta fram ett beslutsunderlag. Dessa
utgörs av farmaceuter, hälsoekonomer
och jurister från nämndens kansli, samt
externt anlitade experter inom respektive
område.
Hälsoekonomi är en disciplin inom
nationalekonomin som arbetar med att
göra kostnadseffektivitetsberäkningar.
De kan använda sig av ett universalmått,
så kallade kvalitetsjusterade levnadsår
– QALY.
QALY tar hänsyn till antalet vunna levnadsår för en viss behandling och patientens hälsorelaterade livskvalitet och ger en
kostnad för detta år.
– I teorin finns ett riktmärke för hur
mycket ett levnadsår med perfekt hälsa
får kosta för att en behandling ska anses
vara kostnadseffektiv, nämligen 80 000–
90 000 dollar eller runt 600 000 svenska
kronor, säger Fredrik.
– I praktiken är det dock svårt för
LFN att använda ett enskilt gränsvärde
vid bedömning om läkemedel ska bli subventionerade.
Behöver mer tid för att granska gamla
läkemedel

Själva beslutet tas sedan av en expertnämnd som består av hälsoekonomer,
läkare, brukare (representanter från
patientföreningar) och en ordförande
som är jurist.
– När det gäller nya preparat så har
regeringen beslutat att vi ska vara klara
med vårt beslut inom 120 dagar från
anmälan. Vi klarar det målet bra – en
genomsnittlig tid för behandling ligger
idag på c:a 90 dagar, berättar Fredrik.
Däremot avslöjar han att man inte
kommer att nå det mål man satte upp
när nämnden inrättades – att alla gamla
läkemedel (c:a 2 000 st.) skulle ha granskats inom fem år.
– Det var nog lite väl optimistiskt. Nu
räknar vi med att bli klara 2009 eller 2010,
men det är en osäker prognos eftersom vi
har begränsade erfarenheter av den här
typen av arbete.

Testa arbetsmetoder

För att systematisera granskningen av
redan befintliga läkemedel har man delat
upp dessa i olika grupper.
– Första gruppen var läkemedel mot
migrän. Vi presenterade det resultatet
förra året. I januari i år var vi klara med
nästa kategori – läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsyra.
Den turordning man har när man
väljer vilka grupper av läkemedel man
ska granska följer försäljningsvärdet för
grupperna. Så var dock inte fallet när man
valde ut de två första.
– De valdes för att de var lämpliga för
oss att få en möjlighet att testa de arbetsmetoder vi tagit fram – att se om de fungerar, förklarar Fredrik.
Överklagan

I fallet med protonpumpshämmarna blev
det så att Lanzo och Pariet förlorade sin
subvention. Lanzo har överklagat detta
till länsrätten.
– Vid överklagan får ett läkemedel
behålla sin subvention tills dess att domstolen har beslutat. Det är inte så vanligt
att en överklagan sker, när det gäller nya
läkemedel så har vi haft 5–6 fall. Vi granskar bortemot 50 originalläkemedel varje
år, fortsätter Fredrik.
– Men det var fler överklaganden i
gruppen av läkemedel mot magsyra. Där
hade vi ett tiotal överklaganden, men det
rör sig om sex olika substanser.
– Jag är inte överraskad av att företagen
överklagar. Det ligger i deras intresse och
är en del av själva systemet.
Eftersom man planerar att granska
samtliga förekommande subventionerade läkemedel, kommer naturligtvis även
andra preparat som används mot magtarmsjukdomar att läggas under lupp av
nämnden. Men när kan man inte säga i
dagsläget.
Försvinner inte

Någon särskild konsekvensbeskrivning
tar inte nämnden fram när man fattar ett
beslut om indragen subvention.
– Nej, inte vid det tillfället. Men en
sådan ligger med hela vägen istället – via
de tre kriterierna, anser Fredrik.
– Ett läkemedel som inte får behålla sin
subvention försvinner inte från marknaden. De går fortfarande att skriva ut men
patienten får betala det själv.
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Fredrik berättar om ett annat preparat
som fick sin subvention indragen och som
nu istället har satsat på receptfri försäljning och också kraftigt sänkt priset.
Skapar incitament

Några negativa effekter eller risk för minskad konkurrens ser han inte.
– Tvärtom! Den verksamhet som vi har
befrämjar konkurrensen – den stimulerar
till att ta fram nya och kostnadseffektiva
läkemedel som gagnar patienten bättre.
För – som jag redan påpekat – då är vi
också beredda att betala för det.
Fredrik berättar att industrin var
mycket skeptisk till nämnden inledningsvis, men att man nu har ändrat sig och
ser mer positivt på det nya systemet för
subvention av läkemedel.
– Det kan naturligtvis vara tufft för
industrin när de förlorar subventioner för
ett läkemedel, medger Ann-Christin.
– Men samtidigt bör det fungera som
ett incitament för att ta fram nya läkemedel – och det är något vi vill stimulera
till.

Rättvist

Innan Ann-Christin kom till LFN som
generaldirektör var hon chef för socialförsäkringsverksamheten på Socialdepartementet. Hon var också med och startade
Premiepensionsmyndigheten (PPM) som
medlem i styrelsen.
– Det finns många likheter mellan mitt
nuvarande uppdrag och mina tidigare
– likheter i regelverk o dyl, anser hon.
– Intresset utomlands beror till stor
del på att vi väger in alla kostnader – för
sjukvården, för individen, för kommuner
och för staten – i en helhet.
– Vi räknar även in de anhöriga i kalkylen – på så sätt att den tid som de får
lägga ner vägs in.
Ann-Christin avslutar med att berätta
om att man i Tyskland för några år sedan
gjorde en sänkning av läkemedelspriset
som skedde rakt över – alla preparat fick
en procentuell sänkning.
– Är det rättvist? frågar hon retoriskt.
– Om man jämför med andra sätt att
räkna på om man ska subventionera eller
inte, så är vårt sätt rättvist!

Fredik Larsson,
informationschef på LFN.

Vill man veta mer om Läkemedelsförmånsnämnden kan man gå till deras hemsida
på Internet. Adressen är www.lfn.se Här
kan man bl.a. läsa om de senaste besluten,
prenumerera på nyhetsbrev, läsa lagtexter
och hämta informationsmaterial.

Per Lundblad

Workshop/kurs i immunologi för gastroenterologer

Kursen hålls i samarbete mellan Ersta sjukhus,
Mag-tarmcentrum och UCB Nordic A/S
Kursen är IPULS-godkänd

Föreläsare:
Stefan Lindgren, Universitetssjukhuset MAS
Helena Erlandsson Harris, Karolinska Institutet
Lena Öhman, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet
Per Larsson, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Datum: 8 november 2006, klockan 09.00 - 16.00
Plats: Bringsalen, Ersta konferens & hotell, Erstagatan 1K (ingång via valvet),
Södermalm, Stockholm
Sista anmälningsdag: 25 oktober. E-posta till zita.frising@ucb-group.com
Program och anmälningsblankett: www.erstasjukhus.se
Ersta sjukhus är en del av Ersta diakoni, en oberoende non-profitorganisation som utifrån en
kristen humanistisk människosyn bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning.

debattinlägg endoskopi

Kommentarer till Per-Ove Stotzers artikel i Gastrokuriren 1/2006

”Ska gastroinestinal endoskopi endast utföras av läkare?”
Tack för en bra inledning på en diskussion om endoskoperande sjuksköterskor!

D

en viktigaste frågan att diskutera
är naturligtvis huruvida patienterna blir lidande av att en viss
andel av gastroskopier eller coloskopier
utförs av andra än läkare.
I flera andra länder, framförallt i Storbritannien, utförs endoskopier inte bara
av läkare eller sjuksköterskor utan numera
och i ökande omfattning även av paramedicinsk personal och personer utan
någon klassisk medicinsk grundutbildning, exempelvis biologer och laboratoriepersonal. Dessa har naturligtvis givits
en anpassad utbildning inom medicinska
områden och fungerar uppenbarligen därefter tillfredställande som endoskopister.
Andra personalgrupper har säkerligen
inte samma teoretiska och praktiska kunskap som läkare när det gäller medicinska
överväganden. Detta ansågs i artikeln vara
kärnan i diskussionen för eller emot skopier av andra än läkare.
I Sverige utförs endoskopier idag
huvudsakligen av kirurger och medicinska gastroenterologer. Det finns dock en
gammal erfarenhet av att röntgenologer
såväl byggt upp som senare också skött
endoskopiverksamheten vid flera stora
universitetskliniker i landet.
Ett skopiutlåtande från en röntgenolog
(endoskopist) torde i de flesta fall vara både
korrekt och utförligt. Däremot lämnas där
vanligtvis inga mer utförliga synpunkter
på fortsatta medicinska överväganden i de
enskilda fallen. De beskrivna skopifynden
får leda den remitterande läkaren i detta.
En person som är tillräckligt tränad
att kunna utföra en alltigenom adekvat
skopi är således vad som behövs för att
skopiverksamheten skall fungera. Denna
person behöver däremot inte initiera eller
föreslå komplicerade utrednings- och
behandlingsvägar.
Det finns ett uttryck ”det bästa blir det

godas fiende…”
Idealet är kanske att en behandlande
läkare, lämpligen en medicinsk eller kirur-
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gisk gastroenterolog, har tid för fullödig
konsultation i anslutning till en endoskopi och det är möjligt att det rent av
fungerar så på många håll.
Ett sådant ideal är dock påtagligt tidskrävande, med de följder detta får för såväl
kapacitetsutnyttjande, kösituation, som
den på detta sätt skoperande doktorns
egen rent endoskopiska kompetens…
För att på ett rimligt effektivt sätt utnyttja

dyrbar utrustning och specialutbildad personal kommer därför de flesta skopier att
utföras som planerade och tidsbestämda
undersökningar. En stor andel av skopierna sker efter remiss och skopin ingår
där ofta bara som en liten del i en redan
planerad utredning. Endoskopisten har i
samband med endoskopin vanligen inte
heller någon möjlighet att sätta sig in i alla
detaljer. Huvudparten av de undersökta
patienterna kommer därför även fortsättningsvis att skötas av den inremitterande
läkaren. Endast ett fåtal av dessa patienter
kommer förr eller senare att remitteras till
gastroenterologisk kirurg eller medicinare
for vidare utredning. Sådan remittering
kan naturligtvis också föreslås av endoskopisten i samband med undersökningen.
Den läkare som bedömer inkommande

remisser har goda möjligheter att se vilka
patienter som kan tänkas vara lämpliga
för undersökning av endoskoperande
sjuksköterskor.
En företeelse som bör påpekas är att
nästan alla typer av medicinsk verksamhet
i allt högre omfattning utförs som lagarbete av flera olika yrkeskategorier, där alla
på olika sätt hjälps åt att utveckla arbetet
så effektivt som möjligt. Man har inom
psykiatrin varit lite av en föregångare i
detta arbetssätt. I ett sådant lag kommer
en endoskoperande sköterska att fungera
som en utomordentlig mer eller mindre
permanent buffert som därigenom tillåter
kirurger att göra fler operationer och gastroenterologer att hjälpa fler patienter med
kniviga magproblem. Liksom i alla team
kommer deltagarna i laget att konsultera
varandra vid oklarheter eller problem. En
endoskoperande sjuksköterska behöver

alltså inte stå ensam vid problem. Också
kirurger eller gastroenterologer får då och
då lov att be om hjälp.
Om adekvata undersökningar eller
behandlingar kan hänvisas till någon med
lägre/smalare medicinsk kompetens blir
kostnaden naturligtvis lägre. Detta kan i
vissa sammanhang vara en viktig faktor.
Utöver att bidra till att avhjälpa köproblemen inom svensk endoskopiverksamhet
skulle därför också medicinskt angelägen
screening, såsom för colontumörer eller
varför inte vid Barretts esofagus, kunna
utgöra lämpliga sysslor för endoskoperande sköterskor.
Baserat på den erfarenhet som vi fått från

att initiera utbildning till endoskoperande
sjuksköterskor på Ersta kan vi göra följande sammanfattning:
• Utbildade sköterskor gör helt adekvata undersökningar, både gastro- och
coloskopier.
• Patienterna visar påtaglig uppskattning av de endoskoperande sköterskorna,
vilka säkert kan tänkas ha en mer ”patientvänlig” attityd än en jäktad kirurg eller
gastroenterolog.
• Konsultationer för tekniska och medicinska problem i samband med undersökningar utförda av sköterskor är inte ofta
förekommande. Detta kan utan svårighet
klaras av inom teamets ordinarie arbetstid.
• Endoskoperande sjuksköterskor skulle
innebära klart förkortade väntetider för
rutinundersökningar. Detta gäller sannolikt framförallt de stora delar av landet som,
till skillnad från Stockholm och delar av
de övriga storstadsområdena, idag mycket
tydligt saknar tillräcklig skopikapacitet
framförallt när det gäller coloskopier.
• Ett hinder för att kunna genomföra
screening för colorektal cancer i landet
är bristen på tillräckligt många kapabla
endoskopister. Endoskoperande sjuksköterskor skulle mycket väl kunna vara en
del av lösningen på detta problem.
• Utbildning av yngre läkare till endoskopister enligt det strukturerade sätt
som använts vid Ersta, har efterfrågats
vid sjukhuset. De initiala erfarenheterna
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debattinlägg endoskopi

från Storbritannien av sådan gemensam
strukturerad utbildning är goda. Vi tror
inte heller att någon skulle ha svårt att
acceptera att bli upplärd av en välutbildad
endoskoperande sjuksköterska.
En av författarna till detta inlägg (LB)
vill visa på den stora betydelsen kunniga
och erfarna operationssköterskor haft
för hans utbildning och utveckling till
kirurg, en process som pågått under hela

det verksamma livet (aktiv kirurg mellan
1957–1998). Många andra kirurger har
vittnat om samma sak. Att motsvarande
inte skulle gälla utbildning till endoskopist förefaller inte sannolikt.
Lars Backman
Björn Blomberg
Ansvariga för praktisk och teoretisk
endoskopiutbildning vid Magtarmcentrum,
Ersta Sjukhus och Ersta Sköndal högskola

Hej,

Jag kan inte förstå att läkare överhuvudtaget kan fundera över att starta sköterske-baserad endoskopiverksamhet. Vi
gör oss själv överflödiga och onödiga.
Dessutom kan jag inte acceptera (jag är
ledsen att behöva säga detta så tydligt)
att överlåta de mest spännande delarna
av vår verksamhet till sköterskor som
bara har en bråkdel av vår utbildning. Jag
tycker faktiskt att det är så simpelt: för
att bli gastroenterolog och kunna ägna
sig åt endoskopi behöver man många
års yrkeserfarenhet och massor med år
av utbildning. Vi förtjänar därför att
få jobba med de praktiska momenten,
eftersom bara vi läkare kan interpretera
och ta terapeutiska beslut utifrån diagnostiska data.

• Argumentet är felaktigt, provocerande
och retar mig mest: Se då till att vi kan
jobba ostört! Dra isär akut och poliklinisk verksamhet. Argumentet förtydligar
bara att hela vårdorganisationen med
blandad akut och poliklinisk verksamhet inte fungerar effektivt.

Några detaljsvar:
”Andra personalkategorier har inte samma
teoretiska och praktiska kunskap när det
gäller medicinska överväganden som
läkare.”
• Betyder i praktiken att vi måste övervaka våra endoskopiker, vilket innebär
dubbelarbete. Alla endoskopi läkare
vet hur ofta man tvingas bestämma sig
under undersökningens gång (biopsi
eller inte etc.). Då är det väl mer ekonomiskt att läkaren själv gör undersökningen...

Patienten bör få snabbast och bästa möjliga diagnostik och terapi. Ofta baseras
undersökningens inriktning på den
inledande anamnesen inför endoskopiundersökningen. Detta kan bara den
som är bäst utbildad, (har den juridiska
rättigheten) och som under många år har
tränats i att ta terapeutiska beslut utifrån
diagnostiska uppgifter göra.
Endoskopi skall uteslutande bedrivas
av läkare. Alla andra slutsatser tyder på att
det befintliga systemet inte lyckats utbilda
tillräckligt med kompetenta läkare.
Endoskopiutbildning för sköterskor är
för mig ett fattigdomsbevis och betyder
att det svenska systemet har misslyckats
med att rekrytera och utbilda. Å andra
sidan är det snarare regel än undantag
att läkaruppgifter överlåtes till sköterskor
och på så sätt är detta antagligen bara ett
logiskt steg på samma väg...
MVH

”Tillgång på endoskopister är begränsad
och ökar då ytterligare personalkategorier
tillförs verksamheten.”
• Pinsamt argument. Politikerna får ta
sitt ansvar och utbilda tillräcklig med
kompetenta endoskopister.
”Endoskopiker blir mycket produktiva då
deras verksamhet inte ”störs” av andra
åtagande som operationer, mottagningar,
ronder, jourer...”
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”Endoskopiker kan möjligen också antas
vara mindre flyttningsbenägna.”
• Ännu pinsammare argument. Varför är
läkare mer flyttningsbenägna? Är det (om
det nu stämmer) pga. missnöjet inom det
existerande systemet och det konstanta
sökandet efter förbättrad arbetsmiljö?
Ansvariga: Istället för att utbilda endoskopiker får ni se till att era endoskopiläkare
trivs och har goda arbetsförhållanden!

Michael Köster (spec läk)
Trampolinvägen 8
53170 Lidköping

Hej!
Läste precis Per-Ove Stotzers
mycket balanserade inlägg i Gastrokuriren, angående endoskopikernas
roll i svensk sjukvård.

J

ag tror att det är på sin plats att
påminna om hur endoskopiutbildningen för sjuksköterskor i
England en gång startade. Man ville i
England finna en rimlig form av endoskopiscreening i cancerpreventivt syfte.
Eftersom koloskopier är en dyr och
relativt besvärlig undersökningsform
så dök tanken upp att bara genomföra sigmoideoskopier. Fördelen med
sigmoideoskopier är att de är mindre
besvärliga för patienten. Därtill lät
man utbilda särskilda sjuksköterskor
för att genomföra undersökningarna,
vilket minskade kostnaderna.
Man kom på så sätt på en mera
kostnadseffektiv screeningmodell som
kommer att utvärderas om ett par år.
Att härifrån ta det gigantiska steget
att låta sjuksköterskor genomföra kompletta koloskopier i sjukvårdande syfte
förefaller illa genomtänkt och var definitivt inte vad de engelska initiativtagarna hade tänkt sig. De utvärderingar
som har gjorts av endoskopikerverksamheten i England bygger således bara
på sigmoideoskopier av friska.
Jag kan tänka mig att vissa kliniker
ser en möjlighet att minska sina kostnader för koloskopiundersökningar. Problemet är att koloskopier är avancerade
undersökningar och jag tror exempelvis inte det finns någon distriktsläkare
skulle komma på tanken att själv börja
utföra undersökningen. Detta trots
att distriktsläkare har betydligt högre
grundutbildning än sköterskor.
Sammanfattningsvis tror jag att man
skall vänta med endoskopikerutbildning till dess att screeningmodellerna i
England har utvärderats. Om det visar
sig lönt att sigmoideoskopera friska i
cancerpreventivt syfte kan även svenska
sköterskor få utbilda sig för sigmoideoskopi av friska, men ej i sjukvårdande
syfte.
Hälsningar
Sverker Ericsson, leg läk
Medicinsk gastroenterolog
Odenplans läkarhus
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MÅLBESKRIVNING FÖR UTBILDNING I
GASTROINTESTINAL ENDOSKOPI

D

etta dokument har tagits fram av Svensk gastroenterologisk förening i samråd med Svensk kirurgisk
förening. Syftet med dokumentet är att garantera en
minimikompetens för endoskopister. Dokumentet ger riktlinjer
för utbildningen inom endoskopi och ger även möjlighet för
den som är under utbildning att ställa krav på sin utbildning.
SGF anser att utbildningen inom endoskopi ska avslutas med
en examination. Tyvärr finns det idag ingen möjlighet att införa detta som ett formellt krav men endoskopiutbildningen
inklusive examination är ett av de moment som poängsätts vid
SPUR-inspektion. Själva examinationen ska ske under odramatiska former. Syftet är att göra en övergripande bedömning av
kompetensen, inte ett detaljerat förhör. Det finns ingen begränsning i antalet examinationstillfällen. Examinatorer är utsedda på
nästan alla universitetsorter och avsikten är att huvudmannen
står för kostnaden.
Inom SGFs regi kommer det också att anordnas speciella så
kallade ackrediteringskurser. Dessa innehåller tre steg.
1) Teoretisk kurs i basal gastroskopi och/eller koloskopi.
2) Auskultation i upp till 2 veckor.
3) Examination.
Dokumentet kommer inom kort att finns tillgängligt på hemsidan.

Bakgrund
Målet med detta dokument är att få en mer enhetlig nationell
endoskopiutbildning med en garanterad minimikompetens.
Detta uppnås genom att precisera kraven för självständigt arbete
för gastroskopi och koloskopi. En viktig grundprincip är att patienten ska mötas av samma kompetens oavsett endoskopistens
grundspecialitet. Det kommer att finnas två typer av kompetens.
Basal kompetens, vilket är minimikompetens för endoskopiskt
arbete. Den andra nivån är avancerad kompetens. Denna nivå
krävs för helt självständigt endoskopiarbete, lärarkompetens och
endoskopijour. Man kan ha kompetens för självständigt arbete
inom enbart gastroskopi. För utbildning i tunntarmsskopi,
ERCP och endoskopiskt ultraljud krävs avancerad kompetens
inom åtminstone gastroskopi.
Kraven på antal genomförda skopier med handledare innan
man får arbeta självständigt kan upplevas höga. Man får dock
ha i åtanke att utvecklingen inom den gastrointestinala endoskopin ställer allt högre krav på kompetens hos endoskopisten.
Kraven på auskultation på utbildningsklinik eller kurser, teoretisk kompetens samt framförallt kraven på kunskapskontroll
är oundvikliga om vi ska uppnå en nationell minimistandard
inom endoskopikompetens.

SGFs arbetsgrupp för endoskopiutbildning:
Peter Andersson,
Kir klin. Universitetssjukhuset, Linköping
Björn Blomberg,
Med klin. Universitetssjukhuset, Örebro
Anders Eriksson,
Med klin. Östra Sjukhuset, Göteborg
Frans-Thomas Fork,
Endoskopienheten. Universitetssjukhuset MAS, Malmö
Tom Lindfors,
Gastrocentrum, Huddinge Universitetssjukhus, Stockholm
P-O Stotzer,
Med.klin. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Anders Sylvan,
Kir. Klin. Norrlands Universitetssjukhus. Umeå

rologi både vad gäller gastroskopi och koloskopi. Avslutad
specialistutbildning i kirurgi (ST) innebär krav på uppnådd
basal kompetens i gastroskopi. Basal gastroskopisk respektive
koloskopisk kompetens har i övrigt ingen relation till olika
specialistutbildningskrav. Den tidsrymd och det antal utförda
undersökningar som finns angivna ska ses som ett stöd för
läkare under utbildning och deras handledare och uppfattas
som rekommendationer.

Per-Ove Stotzer, Endoskopiansvarig
Stotzer@medic.gu.se

Sammanfattande kunskapsmål
Endoskopiskt kunnande indelas i två kompetensnivåer, basal
respektive avancerad, med differentierade kunskapskrav.
Basal kompetens
Definieras som den lägsta kompetensnivå som ska ha uppnåtts efter avslutad specialistutbildning (ST) i gastroente-
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Avancerad kompetens
Avancerad kompetensnivå berättigar till självständig endoskopiutövning, lärarkompetens och jourverksamhet i endoskopi.
Vissa verksamheter är i sin helhet att betrakta som avancerade,
som till exempel ERCP och enteroskopi. Ingen tidsgräns för
träning efter avlagd specialistexamen kan krävas och heller inte
något minimiantal utförda undersökningar utan nivån är strikt
mål- och verksamhetsrelaterad
Utbildningsprocess
Allmänna synpunkter
Utbildningen ska ske under överinseende av kompetent handledare och kan med fördel omfatta en sammanhängande period
om 3 månader på endoskopienhet vilket möjliggör daglig
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endoskopisk träning. Kvalitet i utbildning tillgodoses genom
att i utbildningen föra loggbok över utförda undersökningar
och behandlingar liksom över typfall omfattande ställningstagande före beslut om undersökning respektive uppföljning efter
endoskopisk undersökning och behandling.
Såväl det teoretiska som praktiska utbildningen definieras
och övervakas av Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF)
genom detta dokument.

Krav för att få endoskopera
Alternativ 1.
Intyg på att man är antagen till endoskopiutbildning samt har
utsedd ansvarig handledare. Denne ansvarar för att utbildning
sker enligt endoskopidokumentet.

BASAL UTBILDNING I GASTROINTESTINAL ENDOSKOPI

ESOFAGOGASTRODUODENOSKOPI (EGD-SKOPI)

Allmänna mål
Efter ST-utbildning i specialitet där gastrointestinal endoskopi
ingår ska följande allmänna mål ha uppnåtts.
Den färdige specialisten ska:
Självständigt kunna värdera:
• indikationer/kontraindikationer för endoskopiska undersökningar.
• riskvärdering för endoskopiska undersökningar med avseende
på interkurrenta sjukdomar.
• endoskopirelaterade komplikationer och deras handläggning.

Utbildningsprocess
Utbildningen bör ha en struktur där de första 50 EGD-skopierna utförs med handledare närvarande och följas av ytterligare 50 där handledare finns tillgänglig för konsultation. Idealt
bör träning på patient ha föregåtts av träning i simulator men
det är inget krav.

Ha mycket god kännedom om:
• preoperativa förberedelser.
• preoperativ profylax, t.ex. antibiotika vid endokarditrisk.
• pre/per/postoperativ medicinering, t.ex. hanterande av antikoagulantia, analgetika, sedering.
• instrumenthantering.
• dokumentation.
Ha god kännedom om:
• smittrisker vid endoskopi.
• röntgengenomlysning – användning och risker.
• diatermi – användning och risker.
Ha teoretisk utbildning i form av:
• minst en basal kurs i gastrointestinal endoskopi.
• god förtrogenhet med basal endoskopisk litteratur.
Avancerad utbildning
Avancerad utbildning i endoskopi förutsätter att de allmänna
målen för basal utbildning är uppfyllda. Avancerad endoskopi
innebär att endoskopisk diagnostik och terapi i enlighet med
de speciella målen behärskas.
Kunskapskontroll
Allmänt
Kontroll av basal kompetens för både gastroskopi och koloskopi
bör ske i form av en kombinerad praktisk och teoretisk prövning. Kunskapsmålen preciseras för varje typ av skopi enligt
dokumentet nedan. Endast examinatorer från relativt stora
centra med kunskap och intresse inom såväl diagnostisk som
terapeutisk endoskopi såväl som med stor erfarenhet av utbildning bör vara aktuella för kunskapskontrollen. Examinatorer
utses av SGF. Kostnader i samband med kunskapskontrollen
betalas av hemortssjukhuset.
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Alternativ 2.
Intyg på basal eller avancerad kompetens.

Basal kompetens
Teoretisk kunskap
Specialist i medicinsk gastroenterologi resp. kirurgi ska:
• behärska endoskopisk bild vid och handläggning av:
esofagusdivertiklar
esofagit i dess olika grader och genes
Barretts esofagus
hiatushernia av olika typer
varicer i esofa gus resp. fundus
achalasi
Mallory-Weiss rift
infektiös förändring i esofagus/ventrikel/duodenum
benign/malign tumör i esofagus/ventrikel/duodenum
erosiv gastrit
atrofisk gastrit
ulcus ventriculi
dieulafoy’s lesion
ulcus duodeni
coeliaki
• behärska differentialdiagnostiska alternativ
• kunna föreslå kompletterande diagnostik
• inhämtat teoretisk kunskap via minst en av SGF (IPULS)
certifierad basal kurs i gastroskopi.
Praktisk kunskap
Specialist i medicinsk gastroenterologi resp. kirurgi ska självständigt:
• utfört 250 EGD-skopier. Det angivna antalet undersökningar
får ses som vägledande och antalet måste framförallt baseras
på handledarens bedömning.
• behärska diagnostisk esofagogastroduodenoskopi med biopsi
innebärande intubation av pylorus i mer än 95% av fallen.
• behärska endoskopiska hemostasåtgärder för blödande ulcus,
komplikationer till behandlingen och ha kunskap om hur
dessa handläggs.
Kunskapskontroll
Kontroll av praktiskt och teoretiskt kunnande ska göras mot
slutet av ST-utbildningen när handledaren anser det lämpligt.
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Demonstrationsendoskopi med bedömning av teknisk och
terapeutisk färdighet med samtidig prövning av teoretisk kunskap genom falldiskussioner ska ske av godkänd examinator som
ej är verksam på den egna utbildningsorten. Examinationsplats
kan bestämmas efter överenskommelse med examinator.
Avancerad kompetens
En fullt självständigt utövande gastroskopist ska, förutom målen
under basal kompetens, behärska:
• alla former av endoskopisk polypektomi i esofagus, ventrikel
och duodenum.
• endoskopisk behandling av esofagusvaricer resp. fundusvaricer, akut och elektivt.
• endoskopisk behandling av benign och malign striktur i esofagus, ventrikel eller duodenum.
• extraktion av främmande kropp från esofagus, ventrikel eller
duodenum.
• perkutan gastrostomi.
• teoretisk kunskap motsvarande minst två genomgångna kurser
i avancerad gastrointestinal endoskopi, alternativt auskultation
på ett ledande endoskopisk centrum (i förekommande fall bör
detta vara skilt från det egna) under sammanlagt två veckor.
KOLOSKOPI

Förkunskaper
Förkunskaper enligt följande bör föreligga innan koloskopiutbildning påbörjas:
• god förtrogenhet med den gastroskopiska undersökningen innebärande att på egen hand ha utfört minst 50 gastroskopier.
• ha aktivt närvarat vid minst 15 terapeutiska gastroskopiska
eller koloskopiska ingrepp (blödningar, dilatationer, polypingrepp etc.).
Utbildningsprocess
Under de första 25–50 koloskopierna ska handledare finnas
närvarande. Idealt bör träning på patient ha föregåtts av träning
i simulator men det är inget krav.
Basal kompetens
Teoretisk kunskap
Specialist i medicinsk gastroenterologi eller annan specialitet där
koloskopisk kompetens kan ingå som möjlighet efter fullgjord specialistutbildning, exempelvis kirurgi eller pediatrik, ska:
• behärska endoskopisk bild vid och ha god kännedom om
handläggning av:
ulcerös kolit
Crohns sjukdom
Mikroskopiska koliter
divertikelsjukdom
benigna/maligna tumörer
polypos
irritable bowel syndrom
gastrointestinala akuta/ockulta blödningar
obstipationsbesvär
ischemisk kolit
hemostasingrepp i kolon
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• värdera differentialdiagnostiska alternativ.
• kunna föreslå och utföra kompletterande diagnostik.
• självständigt kunna värdera och ha kunskap om handläggning
av komplikationer till koloskopi.
• ha inhämtat teoretisk kunskap via minst en av SGF/IPULScertifierad kurs i koloskopi.
Praktisk kunskap
Specialist i medicinsk gastroenterologi eller annan specialitet där
koloskopisk kompetens kan ingå ska:
• ha utfört 200 koloskopier varav minst 50 med terapeutisk
inriktning.
• nå cekum i mer än 90% av fallen och terminala ileum i minst
70%.
• behärska tekniken för hot biopsy och slyngning av stjälkade
polyper.
• behärska skilda tekniker för koagulation.
Kunskapskontroll
Kontroll av praktiskt och teoretiskt kunnande ska göras efter
ca 200 undersökningar.
Demonstrationsendoskopi med bedömning av teknisk och
terapeutisk färdighet med samtidig prövning av teoretisk kunskap genom falldiskussioner ska ske av SGF utsedd examinator verksam på godkänt centrum som är skilt från den egna
utbildningsorten. Examinationsplatsen bestämmes i samråd
med examinator.
Avancerad kompetens
En självständigt utövande koloskopist ska, förutom målen under
basal kompetens, behärska:
• dilatationsbehandling av ileokoliska eller via kolon tillgängliga ileala stenoser.
• piece-meal-resection av polyper.
• mukosaresektion.
• clipsteknik.
• inläggning av självexpanderande metallstent för behandling
av maligna strikturer.
• teoretisk kunskap innebärande två genomgångna kurser i
avancerad koloskopi, alternativt auskultation på ett ledande
endoskopisk centrum (i förekommande fall skilt från det
egna) under sammanlagt minst två veckor.

ANDRA AVANCERADE TEKNIKER I GASTROINTESTINAL
ENDOSKOPI

ERCP, enteroskopi och endoskopiskt ultraljud
Allmänt
Lågfekventa och tekniskt svåra diagnostiska och terapeutiska
endoskopiska undersökningar har större risk för komplikationer än endoskopiska standardförfaranden. För att de förra skall
vara patientsäkra och framgångsrika bör de fördelas på färre
händer. Erfarenheten ökar genom att få personer utför fler av
dessa undersökningar under en längre träningsperiod. Utbildning i dessa komplicerade tekniker rekommenderas ske efter
specialistutbildningen (ST). Utbildning bör ske i samarbete
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Kurs för gastroenterologer i klinisk immunologi
Kurs 1: 21–22 september 2006, Säröhus, Göteborg
Kurs 2: 25–26 januari 2007, Aske kursgård, Bro
Kursavgift: 500 kr (exklusive kost, logi och resa).
Anmälan: sker till Schering-Plough AB.
Matthias Hammar, Produktchef Remicade, matthias.hammar@spcorp.com
Susanna Helgö, Marknadsassistent, tfn 08-522 21 666 eller susanna.helgo@spcorp.com
Preliminärt schema för 2-dagarskurs
Dag 1
09.30-09.50
09.50-10.00
10.00-12.00
12.00-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30
15.30-17.00
17.00-18.00

Dag 2
08.00-09.30
09.30-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00

Registrering och kaffe
Inledning
Magnus Simrén, Anna Rudin
Introduktion till immunologin:Anatomi, cell-cell interaktioner, infektionsförsvar
Esbjörn Telemo
Lunch
Antigen-presenterande celler, T-celler, B-celler och antikroppar
Mattias Magnusson, Mikael Brisslert
Kaffe
Förvärvat immunförsvar, immunologiskt minne och vaccination
Kristina Eriksson
Slemhinnans immunsystem
Anna Rudin

Effektormekanismer vid akut och kronisk inflammation
Catharina Lindholm, Johan Bylund
Kaffe
Monocyter och makrofager vid IBD
Olof Grip
Regulatoriska T-celler
Anna Rudin
Lunch
”Homing” av immunceller till slemhinnor samt inflammation vid Helicobacter-infektion
Marianne Quiding-Järbrink
Allergi: immunologiska mekanismer/ födoämnesallergi
Anna-Carin Lundell
Slemhinnetolerans, hygienhypotes och avslutning
Esbjörn Telemo

IPULS har granskat och godkänt denna utbildning.
Fullständig utbildningsbeskrivning finns på www.ipuls.se  (IPULS-nr: 20060153).
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med något av de större endoskopiska centrum i Sverige där
antalet undersökningar är tillräckligt stort för att ge effektiv
träning.
Grundläggande krav:
• Uppnådda basal kompetens inom övre gastrointestinal endoskopi innefattande blodstillning och polypektomi.
Utbildningsprocess
Utbildning får endast bedrivas under nära handledning av kollega skicklig i respektive teknik. Gemensam teoretisk utbildningen kan bedrivas i internatform under några dagar, den
praktiska måste ske på hemorten med tillägg av veckolång
hands-on-training på utvalda endoskopiska centra, gärna upprepat.
Träningsdocka eller annan typ av simulator bör i görligaste
mån användas för träning i avancerad endoskopi, t.ex. ERCP.
Självständigt arbete under eget ansvar tillåts när handledaren anser att vederbörande kan visa stabilitet på framgångsrikt
genomförda endoskopiska ingrepp.
ERCP
Den diagnostiska utredningen av sjukdomar inom gallvägar
och pancreasgången bedrivs idag med ultraljud resp. MRCP.
Härav följer att ERCP-tekniken numera i regel syftar till terapeu
tiska ingrepp mot gallvägar och pancreas gångsystem. På så vis
reduceras risken för allvarliga komplikationer som bakteriemi,
kolangit och pankreatit, vilka kan vara sekundära till enbart
diagnostisk kanylering och kontrastinjektion. Komplikationsrisken ökar vid terapeutiska ingrepp, med stegrad risk för blödning
och perforation.
Utbildningsprocess
För att erbjuda patienten trygghet är det ett krav att basal instrumentering och träning i kanylering i görligaste mån utförs på
träningsdocka eller i simulator. Därefter sker träning under
nära handledning av erfaren kollega. Mer än 100 ERCP-undersökningar per år och elev bör utföras och därefter bör minst
50 undersökningar om året utföras för att upprätthålla kompetensen.
Självständigt arbete tillåts först då vederbörande behärskar intuberingsteknik:
• med sidooptikinstrument.
• av papiller i olika svåra lägen.
• med hjälp av olika katetrar, sfinkterotomer och ledare.
Därefter tränas under direkt handledning:
• sfinkterotomi med ordinarie sfinkterotom.
• stenextraktion med ballong och olika korgar.
• inläggning och extraktion av stentar av olika storlek inkl.
naso-biliära dränage.
• blodstillning med argonplasmakoagulation, injektionstekniker ( ev. clipsbehandling av perforationer).
• precut-teknik först efter mycket stor endoskopisk erfarenhet.
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ENTEROSKOPI

Enteroskopi kan utföras på flera olika sätt, dels med sond-endoskop, som av den naturliga tarmperistaltiken passivt förs ner
genom tunntarmen till ileocecal-regionen, dels med hjälp av
aktiv intuberingsteknik, så kallad push-enteroskopi. Ytterligare
en teknik utgörs av kapselendoskopin. Push-enteroskopin til�låter intubering till proximala ileum, i regel inte djupare. Undersökningen kan göras med ett speciellt enteroskop eller ett långt,
pediatrisk koloskop. I princip kan enteroskopi betraktas som
en utvidgad gastroskopi och som regel utförs undersökningen
med patienten i medveten sedering utan fullnarkos.
Push-enteroskopi
En förutsättning för självständigt enteroskopi med push-teknik
är god gastroskopi- och koloskopiteknik då kunskap i hur
slyngor hävs resp. reduceras och hur djup intubering åstadkoms
i slingriga tarmavsnitt är nödvändig.
Det är angeläget med mycket god kännedom om handhavande av förstyvare och risker därmed då många komplikationer
kan tillskrivas användandet av den yttre förstyvaren.
Mått på fullgod enteroskopi är ett intuberingsdjup om minst
60 cm nedom Treitz ligament eller mer. Detta djup uppnås då
120 cm uppmäts vid tandraden vid förkortat instrumentläge,
dvs. ett rakt instrumentläge genom ventrikeln och reducerade
slyngor i tunntarmen.
Kapselendoskopi
Förtrogenhet med tunntarmens endoskopiska utseende normalt och vid patologiska processer är en förutsättning innan
tekniken tas i bruk.
ENDOSKOPISKT ULTRALJUD (EUS)

Utbildning
Avbildning med ultraljud är svårtolkad och bildskiktet smalt,
varför den anatomiska orienteringen blir svår. Utbildning måste
därför försiggå under direkt handledning och omfatta minst 50
patienter. Vidare måste relevant litteratur i ämnet inhämtas och
aktuell litteratur följas.
Intuberingstekniken är i princip densamma som vid gastroskopi; man bör således vara väl tränad som gastroskopist innan
EUS-utbildning påbörjas.
Scanningstekniker
Två grundläggande tekniker finns, dels ultraljud med 360 graders bildfält, dels longitudinell scanning med möjlighet för
biopsitagning. Den förra tekniken är mest utbredd och anses
vara lättast att orientera sig anatomiskt efter, den senare får ökad
spridning genom biopsimöjligheten.
Ultraljudsbilden
Ultraljudsbilden skiljer sig helt från endoskopibilden och är svår
att tolka och orientera sig efter. Inlärning underlättas om samtidig
kunskap i transabdominellt ultraljud föreligger. Då gastrointestinalkanalens ultraljudsbild är ganska ensartad bör utbildningen
omfatta både övre och nedre gastrointestinalkanalen. ■
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Bästa medlem!
Ordförande:
Ingrid Karström
Endoskopienheten
Centralsjukhuset, Kristianstad
Tel: 044-13 12 31
Fax: 044-13 12 55
ingrid.m.karstrom@skane.se

När den första sommarvärmen kom var det Nordiskt Gastromöte i Västerås. Vi som var där kunde lyssna på många intressanta föreläsningar, vandra runt på utställningen, träffa vänner
och knyta nya kontakter. För oss som tillhör SEGP fanns ett
varierat utbud, där duktiga kollegor och doktorer på ett trevligt
sätt presenterade olika ämnen. Extra intressant tyckte jag att
presentationen av två sköterskor från Västerås var. De framförde tänkvärda åsikter för och emot undersökningar utförda
av sjuksköterskor.

Vice ordförande:
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

Under årsmötet avtackades kassören Berit Persson, som under
många år lagt ner mycket tid och engagemang. Tack, Berit!
Inger Löfberg, ledamot i styrelsen, avtackades också. Hon har
varit mycket aktiv och bland annat skött kontakten med högskolor som anordnat kurser i för oss aktuella ämnen. Vi önskar
Agnetha Schedin, ssk, och Susanne Lord, usk, välkomna till
styrelsen.

Sekreterare:
Mirjam Bjurek
Endoskopimottagningen
Kärnsjukhuset
541 85 Skövde
Tel: 0500-432 540
Fax: 0500-432 962
mirjam.bjurek@vgregion.se

Protokoll från årsmötet, verksamhetsberättelse och hygienenkätredovisningen finns på vår hemsida. Där kan du också meddela din e-postadress och ange kontaktpersoner för din klinik.
Med dessa adresser och namn kan vi nå er alla snabbt och
smidigt. Tack på förhand!
Endoskopiutbildningen i Umeå kommer att anordnas vartannat
år, nästa gång våren 2008 och på annan plats i tidningen kan
du läsa ett reportage från den senaste kursen.
Olympus-stipendium erhöll Catarina Karlsson från Västerås.
Schering-Plough-stipendium delas mellan Kristina Holz Malm,
Ersta, Carina Andersson, Ersta, Kristina Fällhamn, Huddinge
och Margareta Hallberg, Karlstad.

Foto saknas

Kassör:
Agneta Schedin
Kliniken för Gastroenterologi & Hepatologi
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm
tel: 08-51770302
Fax: 08-5175768
agneta.schedin@karolinska.se

Vi i styrelsen önskar Er alla en riktigt skön sommar.

Styrelsen i SEGP
Mirjam Bjurek

TACK

Foto saknas

Ledamot:
Susanne Lord
Endoskopiskt Centrum Medicin
Södersjukhuset
118 83 Stockholm
tel: 08-6163258
Fax: 08-6163254

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

till Olympus, Schering-Plough och Cook för ekonomiskt stöd
till föreningen som kommer våra medlemmar tillgodo i form
av stipendier till kongresser och utbildningar.
Styrelsen i SEGP
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utbildningsdag i lund

Endoskopikurs i Umeå

Anders Sylvan guidar tre endoskopiassistenter under workhopen som genomfördes under kursens näst sista dag.

Under två dagar i slutet av mars var det
avslutning på kursen Omvårdnad med
inriktning mot endoskopi inom gastroenterologi i Umeå.
Det är en uppdragsutbildning som
Umeå universitet genomför på uppdrag av SEGP. Det var tredje gången
man genomförde kursen.
Gastrokuriren var med under den näst
sista kursdagen – som hade karaktären
av en workshop där deltagarna fick gå
runt mellan olika stationer och både se
och prova på olika tekniker.

T

ill Umeå kommer endoskopipersonal från hela Sverige.
– Kravet för deltagande är att man
har gedigen erfarenhet av arbete på endoskopisk avdelning inom gastroenterologi
– det kan vara både sjuksköterskor och
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undersköterskor. Den fördelning mellan
dessa yrkeskategorier som vi har här nu är
ungefär 50–50, säger Gunnel Sundqvist,
adjunkt vid institutionen för omvårdnad
i Umeå, och ansvarig kursledare.
Högskoleutbildning med examination

Gunnel betonar att det är en högskoleutbildning och inte en konferens.
– Totalt har vi sex kursdagar här i Umeå,
fördelade på två tillfällen, fortsätter hon.
– Första perioden är på fyra dagar som
består av föreläsningar. Tre dagar ägnas åt
naturvetenskapliga ämnen och den fjärde
åt omvårdnad.
Efter denna första period åker deltagarna hem och skriver en uppsats som
sedan ligger till grund för examination.
Uppsatsen ska utgå från ett patientfall
från den egna kliniken.

Andra perioden i Umeå består av kursdag fem och sex. De ägnas i tur och ordning åt workshop och examination.
– Uppsatsen bedöms av examinatorer
på institutionen på omvårdnad, säger
Gunnel.
Det finns plats för 30 deltagare i kursen,
men den här gången var det endast 23 som
genomgick utbildningen.
– Den kostar 12 000 kronor, och alla
landsting har det kärvt så det är inte alla
som får pengar, förklarar Gunnel.
Endoskopi i teorin

När vi besöker Umeå är det alltså under
dag fem, och det är ett späckat program
som står på schemat. Den inleddes med
en föreläsning för samtliga deltagare
av Jan Mäkitaavola, som till vardags är
distriktschef på Olympus.
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Jan Mäkitaavola redogör för endoskopets olika delar.

Jan talade om olika typer av böjliga
endoskop. Han berättade om dess historik, redogjorde för fiberskop och videoskop och vad de olika beteckningarna på
skopen står för.
För att förtydliga använde han både
PowerPointbilder och riktiga endoskop
som han visade upp och systematiskt gick
igenom de olika delarna på.
– Det är bra att känna till vad de olika
delarna heter när man ska diskutera med
oss och andra tillverkare, sa Jan.
Han redogjorde också för hur man
felsöker och rengör endoskopen och
berättade om principerna bakom NBI
(Narrow Band Imaging) – som senare
skulle återkomma på en av stationerna
under dagen.
Jan avslutade med att visa upp ett endoskop som var isärtaget i lösa delar.
Endoskopi i praktiken

Efter detta delades deltagarna upp i fyra
grupper som begav sig ut på de olika stationerna enligt ett roterande schema.
Överst på detta stod – hos den grupp
som vi slog följe med – rubriken övre
GI.
I ett undersökningsrum stod Anders
Sylvan, verksamhetschef vid kirurgkliniken i Umeå, och väntade. Under de
följande välmatade 75 minuterna fick
samtliga deltagare se och testa APC
(Argon Plasma Coagulation), bipolär
diatermi kombinerad med sklerosering
(”guldprobe”), olika gastrostomityper och
deras tillbehör/hjälpmedel samt sätta PEG
(Perkutan Endoskopisk Gastrostomi).
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Allt utfördes på slakteriprodukter/avfall,
närmare bestämt på grisventriklar.
– Vi utbildar inte för läkaruppgifter. Vi
låter sköterskorna testa läkaruppgifter för
att de ska få en ökad förståelse och kunskap för svårighetsgraden i teamarbetet,
förklarar Anders.
– Kursen är till för endoskopiassistenter
för att de ska lära sig mer om sin yrkesroll.
De får testa läkaruppgifter av pedagogiska
skäl. Men till skillnad från Ersta – som nu
börjat utbilda endoskopister – så utbildar
vi endoskopiassistenter som ska biträda en
endoskopist – dvs. en doktor, förtydligar
Anders.
I den debatt som startat om huruvida
det är riktigt att sträva mot en utveckling
där sköterskor själva efter utbildning får ta
ansvar för att utföra endoskopier på egen
hand, har Anders sin uppfattning klar.
– Vi behöver endoskoperande sköterskor på sikt även i Sverige, anser han.
ERCP och NBI

I nästa rum stod Gunnar Edlund, öl och
kirurg vid Östersunds sjukhus. Nu handlade det om ERCP.
Här gällde det att komma in i stora
gallgången med en ledare som parkerades
där, trä redskap över och sedan byta. Man
testade också sphincterotomi – dvs. att
med en diatermikateter öppna sfinktern.
– Det svåra är att komma in i själva
gallgången, sa Gunnar och visade att
instrumentet gick att böja fram och tillbaka och även sidledes.
På nästa station träffade vi åter Jan
Mäkitaavola. Han visade först olika typer

Gunnel Sundqvist, ansvarig kursledare.

av clips och hur de fungerade. Sedan fick
de som ville testa att sätta dem. Därpå fick
vi se hur man ”svetsar” med HBU (Heater
Probe Unit) och sedan var det dags för att
se hur NBI (från morgonens föreläsning)
ser ut när man använder det.
– Genom att utnyttja det förhållandet
att olika färger har olika våglängd och
därmed tränger olika djupt ner i den
vävnad det träffar, kan vi utnyttja NBI för
att tydliggöra ytliga blodkärl och strukturer i tarmens slemhinna, förklarade Jan.
Han demonstrerade med att sticka
endoskopet i sitt eget öra och växlade
sedan mellan vanlig bild och färgad via
NBI. Man kunde tydligt se hur man såg
ytliga kärl bättre med tekniken.
Även här hade Jan sin dator med sig
och redogjorde för olika typer av ultraljud
med hjälp av PowerPoint.
Endoskopi i simulator

På den sista stationen stod Markku Haapamäki, öl kir klin Umeå, och hade en
simulator för koloskopi som stod och
väntade.
Innan det var dags att pröva, började
Markku med en genomgång av anatomin.
Han visade bilder och filmer om sigmoidpassager och de loopar man eftersträvar,
samt vad som kan orsaka smärta för
patienten. Han visade på den s.k. alfaloopen, som är den önskvärda i sammanhanget, och kom med generella råd.
Sedan var det dags att testa på simulatorn. För att simulera peristaltik, stack
Markku in handen från andra sidan av
dockan och klämde på dess tarmar.
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Gunnar Edlund hjälpte till med ERCP.

Utveckling mot hightech

Representanter från olika medicintekniska
bolag var med under dagen. De visade
upp sina olika produkter och kom med
kompletterande råd om handhavande och
skötsel.
Förutom Olympus fanns representanter från Boston Scientific, Cook, Meda
och Kungshusen på plats.
Vi fick en pratstund med Henrik
Svärdskog från Kungshusen, och frågade
honom om bakgrunden till att de ställde
upp med personal och utrustning.
– MDD-direktivet i EU ålägger oss att
vi ska utbilda användarna av den utrustning vi säljer – vi har alltså ett ansvar,
svarar Henrik.
– Det känns dock väldigt naturligt att
vi gör det. Den tid vi investerar här och
nu, har vi igen sedan. Dessutom är det så
att en kund som kan en produkt bra också
blir en ambassadör för den.

Markku Haapamäki simulerade peristaltik med sin hand.

Just tonvikten på utbildning av handhavande gör att Henrik anser att det är
en stor skillnad mellan medicinteknisk
industri och läkemedelsindustrin.
– Om vi inte bekostar utbildningen
– vem ska göra det då? frågar han retoriskt.
Med bekostar menar Henrik att ingen
av de närvarande företagen tar betalt för
sin medverkan.
– Fler och fler sådana här kurser har
blivit ackrediterade. Det är en dynamisk
utveckling, och jag tror att den här typen
av kurser kommer att bli ännu vanligare
i framtiden, fortsätter Henrik.
– Utvecklingen går mot hightech idag,
och det ställer andra krav!
Lyckad kursdag

Om man sammanfattar den påtagliga
entusiasm och professionalism som
präglade samtliga deltagare och deras
ledare – både läkare och representanter
från industrin – och som vi upplevde
under denna kursdag, är det omöjligt att
karaktärisera den som något annat än en
succé.
Trots att deltagarna hann vara med om
så mycket, pågick diskussioner och ett
ivrigt testande in i det sista. Man utbytte
åsikter och erfarenheter och hjälptes åt
när någon körde fast.
Vill ha fler

Henrik Svärdskog från Kungshusen.
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SEGP anordnar utbildningen för att höja
kompetensen för personal som arbetar
med endoskopi, berättar Ingrid Karström,
SEGPs ordförande.

– Det finns väldigt få utbildningar
som är inriktade på endoskopi, fortsätter hon.
– Föreningen har jobbat för detta länge.
Tidigare hade vi en i Karlstad, men den
gav inte högskolepoäng som denna gör.
Nu vill Ingrid se en fortsättning.
– Dels så har alla ännu inte gått denna
grundutbildning, men vi hoppas att den
fortsätter så att de får tillfälle till det. Och
så vill vi gärna se en vidareutbildning som
tar vid där denna slutar!
På föreningens hemsida www.segp.nu
kan man under Utbildningar hålla utkik
efter vad som kommer i framtiden.
Per Lundblad

41

SYGsidor SYGsidor SYGsidor SYGsidor SYGsidor SYGsidor SYGsidor

Ordföranden har ordet
Vi har precis haft årsmöte i Västerås under de
Nordiska gastrodagarna. Till ny ordförande
valdes Arvid Hamrin som har en ST-tjänst i
Sundsvall. Jag vill tacka för det gångna året
som har varit mycket intressant och lärorikt.
De senaste åren har inneburit en omställning
för oss i SYG med den nya hållningen gentemot industrin. Det har inneburit att vi inte
har kunnat ordna lika mycket aktiviteter som
tidigare. Nu är vi dock en del av SGF, vilket
jag tror ger oss stora möjligheter att bli mer
aktiva igen. Redan till hösten kommer det en
kurs i nutrition och malnutrition i Falun som
Arvid har ordnat. Jag hoppas att vi därefter
kommer att kunna fortsätta att erbjuda bra
kurser och aktiviteter och att vi också kommer
att få se fler engagerade medlemmar. Trots
allt är det ju så att om vi medlemmar inte vill

ställa upp och engagera oss i föreningen så är
risken stor att den dör ut. Det har för min del
varit väldigt roligt att träffa andra ST-doktorer inom gastroenterologin som man kunnat
utbyta erfarenheter med. Jag tror också att
SYG har en viktig roll att fylla för att föra fram
de yngre gastroenterologernas synpunkter.
Min uppfattning är också att våra äldre kollegor i SGF tycker det. Jag hoppas därför att
ni yngre ST-läkare inom gastroenterologin
fortsätter att anmäla er till SYG, men framförallt att ni engagerar er! Alla har vi ju vår åsikt
om hur vi vill att vår utbildning skall vara. SYG
kan vara en kraft som kan påverka detta! Vi är
dock ingen kraft om ingen vill engagera sig!
Det kan verka jobbigt att engagera sig, men
man skall komma ihåg att utan engagemang
så blir det inga kurser. Så till alla er som tycker

European Endoscopic Workshop
I Juni 2005 fick jag möjligheten att delta i
European Endoscopic Workshop i Bryssel.
Det var egentligen tilldelning av resestipendium från Svensk Gastroenterologisk
Förening (SGF) som gjorde deltagandet
möjligt för mig.
I Bryssel samlades medicinska gastroenterologer och kirurger från hela världen. Ett stort
antal läkemedelsföretag hade också sina
representanter på plats. Kursen hölls i tre
dagar och det var live-demonstration från
Erasmus Hospital i Bryssel. Man hade interaktiv diskussion med panelen samt kursdeltagarna.
Det var tjugofjärde gången kursen ordnades och målet är att presentera det senaste
inom ”endotherapy”. Man hade ”state of the
art”-föreläsningar kombinerade med livedemonstrationer. Avslutningsvis hölls två
medicinska och en kulturell ”quizz” varvid
priser delades ut till vinnarna.
Man hade bjudit in världseliten inom ERCP,
koloskopi, endoskopiskt ultraljud och terapeutisk endoskopi i övre GI-kanal. Ett flertal
nya tekniker presenterades, särskilt inom
refluxbehandling, komplicerad ERCP samt
terapi i nedre GI-kanal.
Det som skilde sig från Sverige var den höga
andelen medicinska gastroenterologer som
utförde all terapi inom endoskopi inklusive
avancerad ERCP och endoskopiskt ultraljud.
Det verkar som medicinska gastroenterologer
i övriga delar av Europa i högre utsträckning
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interagerar med kirurger och röntgenspecialister. Samarbete mellan Övre/Nedre gastrokirurger och medicinska gastroenterologer
upplevdes ofta närmare än i Sverige.
I Sverige är det ett fåtal medicinska gastroenterologer som håller på med högt avancerad terapeutisk endoskopi och endoskopiskt
ultraljud. För den yngre gastroenterologen
verkar det finnas enorma möjligheter inom
endoskopiskt ultraljud och stora framtidsbehov.
Mitt tips är att SGF tittar ytterligare på problematiken, då den är av stor betydelse för
den yngre generationen gastroenterologer
som vill uppnå ett brett terapeutisk kunnande
snarare än att bli allmän invärtesmedicinare
med gastroenterologisk inriktning.

att det vore bra om SYG var lite mer aktiva;
engagera er, för det blir ingen aktivitet utan
intresserade medlemmar!
Slutligen vill jag tacka för mig och mitt år
som ordförande och jag önskar Arvid lycka till
inför nästa år! Hoppas att många anmäler sig
till kursen i Nutrition och malnutrition i Falun.
Vi ses förhoppningsvis där!
Fredrik Linder
Avgående ordförande i SYG

Arvid Hamrin – ny ordförande
Jag heter Arvid Hamrin,
är 31 år och bor i Sundsvall. Jag är i slutet av ett
ST-block i invärtesmedicin och gastroenterologi. Huvuddelen av
detta har jag gjort på
Falu lasarett, jag flyttade hit till Sundsvall
sommaren 2005. Förra året var jag sekreterare i SYG, och är glad och hedrad att
få förtroendet att vara ordförande detta
år. Jag hoppas att kunna höja aktivitetsgraden i föreningen, och att kursverksamheten inom SYG ska kunna komma igång
ordentligt på nytt.
Då jag inte jobbar (eller som nu är föräldraledig) spelar jag saxkvartett, förhoppningsvis ska kvartetten jag spelade med i
Falun kunna framträda på kursmiddagen
på Nutritionskursen som kommer att gå
just i Falun 7–8 september.

Kurs i Nutrition och Malnutrition

Arman Jafarian Lari
Specialist i medicinsk gastroenterologi
och hepatologi

7–8 september anordnar SYG en kurs i Nutrition och Malnutrition i Falun. Föreläsare är
Ulla Johansson som är gastroenterolog i
Hudiksvall och Lars Blomquist, gastroenterolog i Stockholm. Preliminärt kommer också
Kjell Furugård, gastroenterolog i Falun, att
föreläsa.
Kursen blir två halvdagar, torsdag eftermiddag och fredag förmiddag nämnda datum.
Intresseanmälan mailas till syg@info.se eller
till arvid.hamrin@comhem.se.
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