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vetenskaplige sekreteraren har ordet

Gastrovänner!

Ä

ntligen dags för Svenska Gastrodagarna. Vi är många som ser fram
emot årets upplaga med spänning och det av flera anledningar. Till
att börja med sjösätter vi nu det nya formatet som årsmötet godkände
ifjol vilket innebär tre dagar istället för fyra. Programmet bygger nu på en
tydligare ram av fasta, årligt återkommande, och fria sessioner där den enskilda
arrangören får bestämma hur mycket man vill ansvara för, alternativt ta hjälp
av SGF. I år har den lokala organisationskommitténs entusiasm resulterat i att
grundramen, som huvudsakligen innehåller två parallella sessioner, kompletterats med en tredje sessionsmöjlighet av ”bench-to-bedside” karaktär under
delar av dagarna. Som vetenskaplig sekreterare med övergripande ansvar för
arrangemanget har jag till största delen således kunnat stå bredvid och applådera under programmets tillkomst.
En annan anledning att se fram emot Svenska Gastrodagarna är att få ta del av
den vetenskap som presenteras i abstraktform. För vissa är det första gången
man presenterar en poster, eller till och med valts ut för muntlig presentation.
Alldeles oavsett nivå av rutin så kan vi vara säkra på att stämningen är god och
graden av oro inför diskussionerna ska inte behöva vara mer än måttlig, för lite
bekymrad är det bra att vara! Glädjande nog har tillströmningen av inskickade
arbeten ökat med 50% jämfört med fjolåret; 14 muntliga presentationer och
64 postrar blir det. För att postersessionerna ska bli njutbara har vi nu lagt ner
den formella postervandringen där det varit stört omöjligt att få till en rimlig
hörbarhet. Istället kommer varje presentatör att stå vid sina posters under både
onsdagens och torsdagens eftermiddagspass om 30 min och där interagera med
dem som är intresserade och även med utsedda bedömare. Bästa poster och
bästa muntliga presentation belönas som vanligt med fri registreringsavgift
till nästkommande årets Svenska Gastrodagar.
Slutligen har vi en skara glada stipendiater som har extra skäl att se fram emot
resan till Örebro. Ihre-stipendiet delar ut 100 000 SEK och Mag-tarmfonden
500 000 SEK. Många ansökningar har kommit in, men fler kan det gärna
få bli. Jag förvarnar redan nu om att Mag-tarmfonden ser ut att kunna höja
utdelningssumman till 2014, så värm upp tangentbordet inför nya möjligheter att hitta forskningsmedel. Detta är extra viktigt då Mag-tarmfonden
prioriterar ansökningar som berör slutdelen av doktorandfasen och den första
postdoktorala tiden, perioder som ibland kan vara svåra att hitta medel för.
Då det är lätt att bli historielös tål det att påminna om något som Gunnar

Järnerot upplyst mig om. Svenska Gastrodagarna har 20-årsjubileum i år
vilket kommer att uppmärksammas. Gunnar, som då var SGF-ordförande,
samverkade med Rune Sjödahl och endoskopiföreningens Gustav Liedberg
vilket resulterade i ett möte som idag lever vidare
i högsta välmåga. Kom och bidra till att Svenska
Gastrodagarna fortsätter att vara en viktig mötesplats för alla yrkeskategorier med intresse för
gastroenterologi, hepatologi och gastrokirurgi.
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örebro – värd för gastrodagarna

Bakre raden fr. v: Nils Nyhlin, Robert Brummer, Marina Ceder och Gunnar Järnerot. Främre raden fr. v: Ulla Johansson, Jonas Halfvarson och
Anna Svensson.

Örebro – värd för Gastrodagarna 2013
Det var år 1993 som de allra första Gastrodagarna anordnades, och det skedde i
Örebro.
När nu Sveriges största vetenskapliga
möte för gastroenterologi och hepatologi
firar 20 år, återvänder man till staden.

D

et är Sektionen för Gastroenterologi, Medicinska kliniken och
Kirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ) som står
som värd, i samarbete med SGF, FSGS och
SEGP.
Dubbla jubileum

Det var i Örnsköldsvik som den dåvarande Endoskopiföreningen år 1993 slogs
ihop med SGF, och förutsättningen för de
gemensamma Gastrodagarna skapades.
– Förslaget till sammanslagningen kom
från mig, men i hög grad delaktiga var min
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ordförande Rune Sjödahl samt Gustav Liedberg, som var Endoskopiföreningens ordförande, berättar Gunnar Järnerot.
Han förklarar att SGF vid den tiden förde
en tynande tillvaro, bl.a. för att kirurgerna
valde att höra till Endoskopiföreningen
istället för SGF.
– Dessutom hade endoskopiassistenterna
med sin förening gemensamt möte med
endoskopisterna, och de var många. Gustav
Liedberg var – till min förvåning – mycket
positiv till sammanslagningen, annars hade
det inte gått, fortsätter Gunnar.
Det var också Gunnar som föreslog
namnet Svenska Gastrodagarna för det
gemensamma mötet.
– År 2003 hade Gastrodagarna 10-årsjubiléum här i Örebro, och i år 20-årsjubileum. 2003 firade också SGF 50 år. I år är
det alltså 20-, respektive 60-årsjubiléum,
förklarar Gunnar.

Öppen gastroskopi

Gastrokuriren träffar Jonas Halfvarson som
är överläkare och docent vid Mag-Tarmmottagningen på USÖ, samt Martina Ceder,
sjuksköterska, som är chef för Mottagningsenheten vid sektionen för gastroenterologi
och hepatologi.
Här arbetar 11 gastroenterologer, 3 STläkare, 7 sjuksköterskor, 5 undersköterskor
liksom en endoskopist och kurator.
De undersökningar man utför är koloskopier, gastroskopier, kapselendoskopier,
dubbelballongenteroskopier, endoskopiskt
ultraljud samt ERCP.
– Vi bedriver fortfarande öppen gastroskopi. Det minskar den administrativa arbetsbördan, men riskerar att åstadkomma en
indikationsglidning som leder till att allt fler
unga människor gastroskoperas, säger Jonas.
– Under förra året gjorde endoskopin
nästan 6 000 undersökningar här, och vi hade
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Martina Ceder, Jonas Halfvarson och Nils Nyhlin.

2 157 läkarbesök samt 400 sjuksköterskebesök, berättar Martina.
Förändringsarbete på mottagningen

Den första april i år startar man upp en
sjuksköterskemottagning för återbesök av
IBD- och leverpatienter.
– Sedan tidigare har vi en sjuksköterskemottagning för behandling med biologiska
läkemedel, säger Martina.
Nya epidemiologiska data från Örebro
visar att prevalensen för Crohns sjukdom
har ökat med 50% de sista 10–15 åren, och
Jonas berättar att de har märkt detta i mottagningsarbetet.
– Det har lett till att omhändertagandet
idag – med biologisk och immunsupprimerande behandling – tar mer tid och är
mer komplext än förut. Det har i sin tur
legat till grund för ett förändringsarbete på
mottagningen.
Arbetet går ut på att patienter kommer
att följas av sjuksköterska och/eller läkare
utifrån en algoritm.
– Sjuksköterskan kommer att få delegering avseende 5-ASA.
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Denna arbetsuppgift ingår som en del av
den sjuksköterskemottagning som kommer
startas våren 2013.

– Det brukar vara väldigt uppskattat av
dem som randar sig här.

Platt organisation

Forskning om IBD har satt Örebro på
världskartan

Martina tycker det är en spännande verksamhet att arbeta i.
– Här händer mycket, och vi har stora
flöden som man ska se till att få att fungera.
Här finns en otroligt engagerad personal
som har ett stort patientfokus – men som
även brinner för forskning. Det gäller både
läkare, sjuksköterskor och undersköterskor,
slår hon fast.
Man har bedrivit endoskopikurser under
flera decennier, och Jonas framhåller att
dessa brukar vara väldigt uppskattade.
– Endoskopipersonalen brukar rosas i
utvärderingarna, berättar han.
Jonas kom hit år 1999, gjorde sin ST här
och har alltså blivit kvar sedan dess.
– Här är det en platt organisation med
tät, daglig, patientcentrerad dialog och högt
i tak, förklarar han.
Ett exempel är att läkarna ofta träffas på
luncherna och då diskuterar patientfall etc.

Jonas berättar att man i Örebro har en tradition av epidemiologi inklusive epidemiologisk genetik- och terapiforskning kring
inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).
– Det är vad man har bedrivit här historiskt sett. Gunnar Järnerot har haft en
enorm betydelse för att bygga upp forskningsstrukturen och sätta Örebro på världskartan, påpekar han.
Under Gastrodagarna kommer man att
presentera nya data om förekomsten av
Crohns sjukdom, anemi och järnbrist – data
som utgör delar av olika doktorandprojekt
vid USÖ.
– Under de senaste dryga fem åren har
vi utvecklat den translationella forskningen
avseende molekylärgenetik, mikrobiota,
barriärfunktion och immunologiskt svar
vid IBD. Biomarkörer är ett annat område
som vi arbetar med i ökad omfattning, fortsätter Jonas.

Ga str ok ur i r e n 2 • 2013

örebro – värd för gastrodagarna

Jonas understryker att Gastrodagarna 2013 inte enbart ska handla om vetenskap.
– De ska även handla om interaktivitet och skapande av nätverk. Därför är det
sociala programmet också väldigt viktigt, slår han fast.

Robert Brummer

Forskningsarbetet sker lokalt, men också
nationellt och internationellt.
– I och med uppbyggandet av läkarprogrammet vid Örebro Universitet, finns det en
nybyggaranda inom akademin. Tillskottet av
rekryterade forskare har också potential att
stärka det pedagogiska uppdraget och den
translationella forskningen, förklarar Jonas.
Ny tvärvetenskaplig forskningsmiljö

Robert Brummer är dekan för Fakulteten
för medicin och hälsa vid Örebro universitet
och professor i gastroenterologi.
– Vi har paketerat en stor del av forskningen inom en forskningsmiljö som vi
kallar Nutrition-Gut-Brain Interactions
Research Center. Det handlar alltså om hela
samspelet mellan hjärnan, tarmen, bakterier
och nutrition, berättar Robert.
För att bygga denna infrastruktur har de
fått pengar från KK-stiftelsen under 8 år,
men även privata företag och Landstinget
har bidragit med medel.
– Vi samarbetar tvärvetenskapligt – med
Örebro som huvudman – med Linköpings
Universitet, Wageningen i Holland, Helsingfors i Finland, Tekniska Universitetet
i München och UCLA i USA, fortsätter
Robert.
Meningen är att få fram nya diagnostiska
och preventiva behandlingsmetoder för vanliga tarmsjukdomar som IBS och IBD.
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– Dessutom arbetar vi med studier med
avseende på vanliga störningar av hjärnans
funktioner (t.ex. stressrespons) och beteendeförändringar som depression, autism
och ADHD – där det finns belägg för att
tarmfunktion är viktig i sammanhanget
genom ömsesidig tarm-hjärna signalöverföring. Det är ett nytt forskningsfält, säger
Robert.
Man försöker att få till ett bättre samarbete mellan områdena gastroenterologi,
immunologi, mikrobiologi, teknik, psykologi, epidemiologi och bioinformatik. Idag
har de 8–10 principal investigators, och
totalt är det över 30 personer som forskar.
– Miljön inrättades 2012, så vi befinner
oss bara i början av vårt arbete.
Bred forskning om mikroskopisk kolit

Nils Nyhlin är överläkare på Mag-Tarmmottagningen, och medlem i den lokala
organisationskommittén.
– Mitt ansvar har varit att tillsammans
med Curt Tysk planera postgraduatekursen
som i år handlar om IBD, berättar han.
Mikroskopisk kolit är ett annat område
som ligger Nils varmt om hjärtat.
Incidensen för mikroskopisk kolit är
totalt sett snarlik den som råder för ulcerös
kolit, men drabbar äldre kvinnor i en högre
utsträckning. Det finns en lång tradition av
forskning på sjukdomen i Örebro.
– Curt Tysk och Johan Bohr har sysslat
med frågan länge, och Johan har disputerat
på området.
Nu är det en aktiv forskargrupp där.
Utöver Johan och Curt ingår även Nils själv
och Anna Wickbom.
– Vi har också ett tätt samarbete med Elisabeth Hultgren-Hörnquist, som är professor i immunologi, och hennes forskargrupp,
fortsätter Nils.
Därmed bedriver de både epidemiologisk, klinisk och immunologisk forskning
inom området mikroskopisk kolit. Det
avspeglar sig i programmet för Gastrodagarna.
När det gäller leversjukdomar har USÖ
inte varit lika aktivt när det gäller forskning.

Gunnar Järnerot

– Det är fler här som är intresserade av
IBD, förklarar Nils.
Men genom SILK-samarbetet har man
på sjukhuset rekryterat patienter till gemensamma forskningsprojekt genom åren.
– Gunnar Järnerot, Hanna SandbergGertzén och Anders Gustavsson har varit
aktiva, och nu är det jag som representerar
USÖ i SILK, förklarar Nils.
SILK har också bidragit till programmet
under Gastrodagarna.
Från fyra till tre dagar

– I år har vi ett nytt koncept – vi går från
fyra till tre dagar, säger Jonas.
Orsaken till detta är att det är svårt att
vara borta lång tid från sin arbetsplats – det
är stora produktionskrav i sjukvården.
– Det innebär med nödvändighet att
man måste skära lite rakt av i programmet. För att balansera det kommer vi att
ha flera parallella programpunkter. Vi har
skapat sessioner som är mer translationellt
centrerade.
Mikrobiotans betydelse är något man
kommer att lyfta fram under Gastrodagarna.
– Dels som en State-of-the-Art-föreläsning, men även specifika aspekter som
t.ex. om man måste ta biopsier eller om det
räcker med faecesprover.
Jonas berättar vidare att en annan State-
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of-the-Art-föreläsning kommer att handla
om arvets betydelse för IBD.
– Vi kommer även att presentera nya tvillingdata kring den genetiska predispositionen avseende det adaptiva immunsvaret.
Programmet har arbetats fram i samråd
med SGF.
– Hans Törnblom, vetenskaplig sekreterare i SGF, har varit ett oumbärligt stöd för
oss i den dialog vi haft med föreningen för
att bygga upp Gastrodagarna, understryker
Jonas.
Forskarskola vitaliserar

Jonas förklarar att han personligen är övertygad om att närvaron av forskarskolor
som Forum GIMIICum (Gastro-Intestinal Mucosal Inflammation and Infection
Centre) vitaliserar Gastrodagarna.
Till deras Bench-to-bedside-symposium
kommer Robin Spiller och Quasim Aziz
från Storbritannien.
– Forum GIMIICums närvaro innebär
att vi får fler doktorander – både kliniska
och basvetenskapliga – som deltar på plats!

Glädjande nog har antalet anmälda abstrakt
2013 ökat med över 50%, konstaterar han.
Bra samarbete
med kolorektalkirurgerna

Arbetet med att ta fram hela konceptet
för de tre mötesdagarna har bedrivits i en
lokal organisationskommitté, bestående av
Magnus Andersson, Johan Bohr, Martina
Ceder, Jeanette Fagrell, Nils Nyhlin, Ulla
Johansson, Anna Svensson, Curt Tysk samt
Anna Wickbom, under ledning av Jonas.
Gruppen påbörjade sitt arbete efter sommaren 2012, och har periodvis träffats en
gång i veckan.
Jonas påpekar att det råder ett synnerligen
bra samarbete mellan kolorektalkirurgerna
och de medicinska gastroenterologerna i
Örebro. Varje vecka genomför de MDTkonferenser.
– Detta goda samarbete manifesteras av
att kirurgerna – representerade av Magnus
Andersson – har suttit med i organisationskommittén, vilket vi tycker är väldigt trevligt, framhåller han.

Välkommen till Örebro!

Även i kommittén har verksamheten präglats av en platt struktur.
– Det kan även vara andra individer som
arbetat med att ta fram detaljerna kring en
specifik session.
Jonas understryker att Gastrodagarna
2013 inte enbart ska handla om vetenskap.
– De ska även handla om interaktivitet
och skapande av nätverk. Därför är det
sociala programmet också väldigt viktigt,
slår han fast.
Därför har de lagt ner stor omsorg även
på det, men några detaljer vill han inte
avslöja i förväg.
– Jag tycker att vi har ett väldigt brett,
intressant och vetenskapligt mångfacetterat
program – som innehåller mycket av det
senaste, summerar Jonas och önskar alla
hjärtligt välkomna till tre spännande dagar
i Örebro.
Per Lundblad
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hedersföreläsare vid gastrodagarna

Ola Weiland

– årets Ulrika Broomé-föreläsare

Professor Ola Weiland has a present position
as head of the Liver Disease Section of the
Department of Medicine, Division of Infectious
Diseases at the Karolinska Institute, Karolinska
University Hospital site Huddinge, Stockholm,
Sweden. He is also professor of Infectious Dis-

eases at Karolinska Institutet at the Department. He has been Head Master for Medical
Education within the Department until 2006.
Professor Weiland has received his medical
degree from Karolinska Institute in 1972 and
achieved board certification as a Specialist of
Infectious Diseases in 1977. His research on
hepatitis A, B and non-A, non-B virus gained
him a PhD at the Karolinska Institute in 1981.
Professor Weiland is a member of the European
and American Association for Study of the Liver,
the Infectious Disease Society of America, and

the Swedish Societies for Medicine, Infectious
Diseases, and Tropical Medicine. He is also president of the Society of the Scandinavian Journal
of Infectious Diseases and is on the board of
the Scandinavian Journal of Gastroenterology.
He has published over 200 original articles, in
addition to 35 reviews or book chapters. His
main research interests covers the mechanisms
of action, immunological response to, clinical
development, and evaluation of antiviral therapy for chronic hepatitis B and C.

Jack Satsangi

– årets Bengt Ihre-föreläsare

Professor Jack Satsangi trained at St Thomas’s Hospital in London, and subsequently in
Oxford, under the directorship of John Bell
and Derek Jewell. He was appointed Professor of Gastroenterology in Edinburgh in September 2000, succeeding Anne Ferguson. He
now combines clinical gastroenterology, in
which his main focus is the management of
inflammatory bowel disease, with an extensive
programme of academic activities – including basic, clinical and translational research.

His main clinical interests include the safety
of biological agents, and childhood-onset disease. Major active research interests include
IBD genetics, epigenetics and biomarker discovery using other –omics technologies, and
a series of clinical trials – in post-operative
prophylaxis, stem cell transplantation, and
severe colitis. He is a PI of the UKIBD Genetics
Consortium, and a founder member in 1997
of the International IBD Genetics Consortium.
He co-chaired the Working Party involved in
the Montreal Classification of IBD in 2005. He
established the first BSG IBD Research Strategy
committee in 2009/2010, and the IBD Clinical
Studies Group as the founding co-chairman

and was responsible for drafting 2010 research
agenda. He served as Secretary to the BSG IBD
Section, and was heavily involved in re-writing
the 2010 Clinical guidelines. He has mentored
a group of research-active clinicians in Scotland. He is a Medical Advisor to CCUK, and
chairs the National NIHR GI Speciality Group in
Scotland. He has won career grant support of
over 40 million pounds, with current support
of over 19 million pounds in 2012/13, including two FP7 EC grants, and published over 200
papers/reviews in peer-reviewed journals (2012
G-index 84, H-index 38).

Brian P. Saunders

– årets Lennart Wehlin-föreläsare

Professor Brian P. Saunders is a Consultant
Gastroenterologist and Specialist Endoscopist
at St. Mark’s Hospital, a tertiary referral centre
for complex intestinal problems. He is Chairman
of Gastroenterology at St. Mark’s, Director of
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Bowel Cancer Screening for North West London
and Lead Clinician for both the Wolfson Unit for
Endoscopy and the Kennedy-Leigh Academic
Endoscopy Centre. He is a founding member of
the British Society of Gastroenterology, Endoscopy Research Committee and former Dean of
the St. Mark’s Academic Institute.
His research interests include all aspects of
colonoscopic practice and particularly practical aspects of polyp resection and bowel
cancer prevention. He is the co-applicant on

several major grants, has published >130 peerreviewed articles written multiple book chapters and is co-editor of the classic text, “Practical
Gastrointestinal Endoscopy”. Over the last 15
years he has demonstrated colonoscopy techniques and has lectured at most of the major
endoscopy and gastroenterology meetings
throughout the World. He is married with three
children and in his spare time enjoys trail running, tennis and cricket.
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Personen bakom hedersföreläsningen – Ulrika Broomé
Ulrika Broomé föddes
1952 i Stockholm och
studerade till läkare
på Karolinska Institutet. Hon kom tidigt att
intressera sig för kronisk leversjukdom och
1992 lade hon fram sin
avhandling vid Karolinska Institutet med titeln
”Liver disease and ulcerative colitis with special
references to primary sclerosing and cholangitis”. Primär skleroserande cholangit (PSC) blev
därefter hennes huvudintresse forskningsmässigt men kännetecknande för henne var att hon
hade en mycket bred kompetens inom hela
hepatologin.

Ulrika kännetecknades av en stark utstrålning
med stor kreativitet, engagemang och smittande entusiasm. På hemmaplan var hon känd
för att var en mycket god kliniker, fantastisk
patientdoktor med mycket höga ambitioner
för patientomhändertagande.
Ulrika engagerade sig i utvecklings- och
utbildningsfrågor och var aktiv inom SILK
(Svensk internmedicinsk leverklubb). Hon var
en motor i anordnandet av symposier, kurser
och skapade ”Leverdagen” som framtill 2005
kompletterade programmet på Svenska Gastrodagarna. Hon var aktiv medlem i SGFs styrelse
som vice ordförande.
Internationellt gjorde Ulrika sig känd som en
framgångsrik forskare inom fältet PSC och IBD

och hon var faktiskt den första som publicerade
PSC som en riskfaktor för dysplasiutveckling i
colonslemhinnan vid IBD. Hon var en uppskattad och ofta anlitad föreläsare på internationella
kongresser och hennes föredrag präglades av
färgstarka bilder, hög vetenskaplig nivå med
en krydda av humor.
Hennes insats för medicinsk hepatologi i
Sverige är enastående och minnesvärd och
nu fem år efter hennes bortgång finns minnet
av hennes insats levande bland annat genom
hedersföreläsningen på Svenska Gastrodagarna.
Annika Bergquist

Personen bakom hedersföreläsningen – Bengt Ihre
Bengt Ihre (1902–1993)
var medicinsk gastroenterolog, och tillsammans med bl.a. Nanna
Svartz var han med och
bildade Svensk Gastroenterologisk Förening
(SGF) på 50-talet. Han
var också en av SGF:s
första ordförande.
Bengt Ihre var en föregångare när det gällde
behandling av koliter i Sverige.
Från början hade han ställt in sig på att bli
röntgenolog. Men efter att ha fått kontakt med
professor Hilding Berglund, började Bengt Ihre

istället på medicinkliniken på St Eriks Sjukhus
i Stockholm. 1939 disputerade han där. I sitt
avhandlingsarbete kunde han visa att patienter
med duodenalsår hade högre syrahalt än
patienter med ventrikelsår.
Bengt Ihre intresserade sig för behandling av
magsår, och var en av de första i landet som började med gastroskopi. Dessutom var han även en
föregångare för den psykosomatiska medicinen.
Efter slutet av andra världskriget inledde
Bengt Ihre ett fördjupat samarbete med England, bl.a. med Sidney Truelove i Oxford. Detta
samarbete inriktade sig på tarmsjukdomar som
ulcerös kolit och Crohns sjukdom.
Under slutet av 50-talet startade Bengt Ihre

en tarmklinik på St Eriks sjukhus, med inriktning mot det vi idag kallar IBD. På kliniken samverkade de mediciniska gastroenterologerna
nära med kirurgerna – bl.a. rondade man varandras patienter. Det var unikt vid denna tid.
Medicinkliniken hade också en psykiatriker
anställd, som skulle hjälpa de patienter som
hade behov, även det var unikt.
Bengt Ihre var även näringsfysiolog, och
han skrev diethandledningar tillsammans
med en dietist. Dessa tillämpades på kliniken,
så att sammansättningen av kosten skulle bli
optimal för patienten. Också det var unikt på
50-talet.
Per Lundblad

Personen bakom hedersföreläsningen – Lennart Wehlin
Endoskopisk Retrograd
Cholangio-Pancreaticografi, ERCP, beskrevs
första gången 1970 i
Gastrointestinal Endoscopy av japanen I. Oi.
En av dem som omedelbart fascinerades av
denna nya teknik, var
röntgenologen Lennart
Wehlin vid Malmö Allmänna Sjukhus. Tre år tidigare hade han själv företagit en studieresa till
Japan i syfte att lära sig mera om gastrokamera
och flexibel gastroskopi.
Att med endoskopisk teknik få möjlighet
till direkt röntgenologisk kartläggning av gallvägarna och pankreas blev en oemotståndlig
lockelse för Lennart Wehlin, som inte vilade på
hanen. Då han i början av 1970-talet påbörjade
inlärningsprocessen stod han själv i begrepp
att fylla 50 år! Någon läromästare fanns inte
att tillgå. Dagens gastroenterologer bör även
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betänka, att de första duodenoskopen var
försedda med sidooptik, liten bildvinkel och
begränsad bildyta. Att med dessa i dagens ljus
mycket primitiva duodenoskop kunna lokalisera
och kanylera Papilla Vateri var ingen lätt uppgift. Det krävdes mycken träning och avsevärd
skicklighet för att uppnå en hög procentsats
lyckade kanyleringar av det eller de avsedda
gångsystemen.
Inte nog med att själva ERCP-tekniken var
svår. Som så många andra pionjärer rönte även
Lennart Wehlin stora problem med att få tid och
plats för den nya verksamheten. Det dröjde flera
år innan metoden blev riktigt accepterad. Med
åren steg dock efterfrågan på ERCP i regionen
så mycket, att Lennart till slut kom att syssla uteslutande därmed. Talrika svenska och utländska
endoskopister reste till Malmö för att dra lärdom
av hans erfarenheter och kunnande.
Midsommardagen 1983 avled Lennart Wehlin
i hjärtinfarkt vid blott 61 års ålder. Någon ro
eller tid för ett eget avhandlingsarbete fick han

aldrig. Listan över hans publikationer på det
endoskopiska området är inte lång. Hans stora
pionjärinsatser låg på det praktiska planet, både
som skicklig endoskopist och som uppskattad
läromästare.
Som autodidakt utvecklade Lennart Wehlin
stor skicklighet i en då helt ny och ännu idag
erkänt svår endoskopisk teknik, som sedan dess
fått sin kanske största betydelse som terapeutiskt alternativ vid obstruerande hinder i gallvägarna och pancreasgångarna. I sitt testamente
inrättade Lennart Wehlin en föreläsningsfond
som skulle täcka kostnader för en utländsk gäst
till kommande årsmöten för Svensk Förening
för Gastrointestinal Endoskopi. År 1983, några
månader efter Lennarts bortgång, hölls Svensk
Förenings för Gastrointestinal Endoskopi årsmöte i Trelleborg. Där togs beslutet att hedra
hans minne med en årligen återkommande föreläsning, som skulle bära hans namn.
Jean Cronstedt och Ervin Toth
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levercentrum vid karolinska

Levercentrum – all levervård under ett tak
Nu lanseras Levercentrum vid Karolinska Universitetssjukhuset. Tidigare har
patienter med leversjukdom handlagts
separat av fem olika kliniker – hepatologi,
kirurgi, transplantationskirurgi, infektion
samt barnhepatologi. Levercentrum är en
informell centrumbildning vid dessa kliniker där ett multidisciplinärt arbetssätt är
grundtanken.

I

samband med starten av Levercentrum
togs även ett beslut om att satsa på en
ny hemsida dit externa vårdgivare och
patienter kan vända sig för information.
Sidan, www.karolinska.se/levercentrum, lanseras den 10 april och innehåller bland annat
information om kontaktvägar, önskat remissinnehåll samt specifik diagnosinformation
och hur olika sjukdomar skall följas upp

på hemort efter behandling eller utredning
vid Levercentrum. Det finns även information angående utbildning och forskning vid
Levercentrum, samt utvalda PM och länkar
till ytterligare informationskällor och vårdprogram.
Tanken med sidan är att öka kunskapen om

denna information till era patienter med
leversjukdom.
Styrgruppen för Levercentrum, samtliga
verksamhetschefer vid ingående kliniker:
Annika Bergquist,
Gastrocentrum medicin
Jan Carlson,
Infektionskliniken

leversjukdom och se till att inkommande
remisser är kompletta samt kommer till
rätt instans direkt, allt för att minska handläggningstiden med patienten i fokus. Titta
gärna in på sidan innan du skriver remiss!

Claes-Olof Jönsson,
Gastrocentrum kirurgi

För patienter finns lättförklarad sjukdomsin-

Gunnar Söderdahl,
Transplantationskirurgiska kliniken

formation, förklaring av olika diagnostiska
och terapeutiska ingrepp, telefonnummer
och adresser till mottagningar samt länkar
till patientföreningar med mera. Sprid gärna

Nina Perrin,
Barnmedicin 1

Hannes Hagström,
Gastrocentrum medicin

ANNONS
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Basal utbildning i abdominellt ultraljud för gastroenterologer och kirurger
Tid: 12–14 juni 2013 (3 dagar).
Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm.
Antal deltagare: 15 st.
Kursansvarig: Stephan Haas.
Syfte: Kursen riktar sig till blivande gastroenterologer och kirurger som önskar basala kunskaper och
färdigheter i abdominellt ultraljud. Den teoretiska delen avhandlar grundläggande kunskaper om
ultraljudsfysik och organrelaterade föreläsningar (lever med gallblåsa, mjälte, njurar, tarm, pankreas
mm) med möjlighet för frågor och diskussion. Mer än hälften av kursen består av praktiska övningar
som kommer att ske i små grupper (5 deltagare med en handledare vid varje ultraljudsapparat).
Sista anmälningsdatum: 2013-05-01 till Stephan.Haas@karolinska.se
Kursavgift: 4 500 SEK inkl moms.

Avancerad abdominellt ultraljud för gastroenterologer
Tid: 18–19 september 2013 (2 dagar).
Plats: Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.
Antal deltagare: 15 st.
Kursansvarig: Hanns-Ulrich Marschall.
Syfte: Utbildningen är i första hand riktad till gastroenterologer som använder eller är intresserade av
att i framtiden använda transabdominellt ultraljud. Basal kunskap i abdominellt ultraljud samt tillgång
till ultraljudsapparat på hemsjukhuset behövs för att kunna omsätta det man lärt sig.
Sista anmälningsdatum: 2013-07-31 till Hanns-Ulrich.Marschall@gu.se
Kursavgift: 2 500 SEK inkl moms.

Klinisk pankreatologi: akut och kronisk pankreatit
Tid: 19–20 september 2013 (2 dagar).
Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm.
Antal deltagare: 25 st.
Kursansvariga: Stephan Haas, Mathias Löhr, Ralph Segersvärd.
Syfte: Kursen vänder sig till blivande gastroenterologer som vill fördjupa sina kunskaper inom klinisk
pankreatologi. Kunskaper inom pankreatologi är förutsättning för en effektiv handläggning av
patienter med pankreassjukdomer och för ett gott samarbete mellan kirurgi och medicin. Föreläsningar
avhandlas av gastroenterologer, kirurger och radiologer som diskuterar patogenes, etiologi, diagnostik,
terapi och komplikationer av akut och kronisk pankreatit.
Sista anmälningsdatum: 2013-08-01 till Stephan.Haas@karolinska.se
Kursavgift: 2 500 SEK inkl moms.

Funktionella mag-tarmsjukdomar och gastrointestinala motilitetsrubbningar
Tid: 30 september – 4 oktober 2013 (5 dagar).
Plats: Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.
Antal deltagare: 25 st.
Kursansvarig: Hans Törnblom.
Syfte: Kursen syftar till att deltagarna tidigt under sin ST självständigt ska kunna handlägga
de vanligaste kliniska problemen inom funktionella mag-tarmstörningar och gastrointestinala
motilitetsrubbningar.
Sista anmälningsdatum: 2013-08-31 till hans.tornblom@gu.se
Kursavgift: 3 000 SEK inkl moms.

Kurs i basal endoskopi
Tid: 11–15 november 2013.
Plats: Skånes Universitetssjukhus, Malmö.
Antal deltagare: 15 st.
Kursansvarig: Ervin Toth.
Syfte: Kursen riktar sig till ST-läkare som är i starten av sin endoskopiska utbildning. Deltagarna får
introduktion till gastrointestinal endoskopi. Kursprogrammet innehåller både teoretisk och praktisk
utbildning, inkl. simulatorträning och live-demonstrationer.
Sista anmälningsdatum: 2013-08-31 till ervin.toth@med.lu.se
Kursavgift: 4 000 SEK inkl moms.

14

Ga str ok ur i r e n 2 • 2013

syg spalten

SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt
Hej bästa SYG-medlem,
Gastrodagarna närmar sig och med dem SYGs årsmöte. I år
behöver vi förnya delar av styrelsen och jag tycker det vore
roligt med en större geografisk spridning.
Själv kommer jag inte att fortsätta på ordförandeposten utan
tackar nu för mig och lämnar vidare stafettpinnen. Det har varit
en mycket lärorik tid som givit inblickar i hur kugghjulen snurrar i sjukvårdssverige. Jag kan verkligen rekommendera dig att
engagera dig i föreningen, inte minst som en del av din professionella yrkesutveckling.
Jag hoppas att ni uppmärksammat att programmet för årets
Gastroskola nu ligger uppe på SGFs hemsida under ST-läkarfliken. Kurserna kommer i år företrädelsevis att hållas under
höstterminen och stå på er så att ni får ledigt från kliniken och
möjlighet att söka dem.
Socialstyrelsen har nu också lagt upp kursprogrammet för
höstens SK-kurser på sin hemsida. I skrivande stund finns inte
möjlighet att anmäla sig till dessa ännu, ej heller sista anmälningsdatum men man utlovar att detta skall bli klart under april.
Gå in på denna länk för att följa utvecklingen: www.socialstyrelsen.se/sk-kurser
Man har från deras sida även meddelat att tiden för att godkänna ansökningar om specialistbevis nu kortats påtagligt,
tyvärr tar internmedicinska specialiteter fortfarande 2–3 månader. Socialdtyrelsen har gjort en utredning om varför så många

ansökningar är inkompletta och förhoppningsvis kommer
resultatet av denna leda till åtgärder så att bedömningarna går
fortare framöver. Mycket verkar handla om hur handledning
dokumenterats. Nästa generation av ST och specialitetsindelning är fortsatt uppskjuten på obestämd framtid.
Administrationen av övriga kurser som ej klassificeras som
SK-kurser har nu det nybildade företaget LIPUS (www.lipus.se)
tagit över. Deras hemsida är redan igång och de erbjuder, utöver
ett stort kursutbud även SPUR-inspektioner och kurscertifiering.
SYGs endoskopikurs genomfördes i mitten av april. Som
arrangör var jag nöjd med resultatet. Utvärderingen är inte klar
ännu men faller den väl ut ger vi gärna kursen igen om det finns
intresse. Tyvärr har vi inte lyckats få ihop lever-PAD-kursen nu i
vår men siktar på att ge den till hösten.
Slutligen vill jag tacka för en givande tid
som ordförande och önska nästa person
på posten lycka till på detta mycket trevliga uppdrag. Vi ses på gastrodagarna!

ANNONS

Vänliga hälsningar
Adam Carstens
Ordförande SYG
info@syg.se

sgfs styrelse 2013

SGF inbjuder till:

Årsmöte 2013
Tid: Onsdag 29/5 kl 16.30
Plats: Conventum, Örebro
Lokal: Kongresshallen
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Frågan om stadgeenlig utlysning av årsmötet
3. Fastställande av dagordning
4. Val av mötesordförande och sekreterare
5. Val av två justeringspersoner
6. Genomgång av föregående årsmötesprotokoll
7. Genomgång av verksamhetsberättelse
8. Redogörelse av facklige sekreteraren
9. Rapport från endoskopiutskottet
10. Kassörens rapport
11. Revisionsberättelse
12. Beslut om ansvarsfrihet
13. Val av ny styrelse
14. Val av revisorer
15. Val av valberedning
16. Övriga frågor
Motioner till mötet mottages fram till 10 maj
Välkomna!

Välkommen till ERCP-möte i Borås
12–13 september 2013

Det är nu åter dags för ett spännande
och intressant ERCP-möte! I år arrangeras det i Borås och vi kan utlova både
lokala och internationella inslag.
Mötet vänder sig till ERCP-intresserade läkare och assistenter tillsammans med representanter för
industrin.
Missa inte detta fantastiska tillfälle för
diskussion och personliga möten!
Mötet och middagarna äger rum på
konferenscentrum Pulsen i centrala
Borås. Det är 5 minuters promenad till
buss- och tågstationen. Hotellrum är
förhandsbokade på Grand hotell, som
också ligger på promenadavstånd
från Pulsen.
Kursavgift och hotellkostnad faktureras av
Medinet Bengt Holmberg AB.
Mer information hittar du på www.ercp.biz
Maria Bergström
Bo Erlandsson
Per-Ola Park
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Ordförande
Skånes universitetssjukhus, Malmö
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Vice ordförande
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Fria föredrag

Tabell 2

Aktiv sjukdom

Inaktiv sjukdom

P-värde

PCS – 12 mån

50,9 ± 1.0

52,0 ± 1.5

P=0,52

Inflammatorisk tarmsjukdom

PCS – 24 mån

52,3 ± 1.0

49,9 ± 1.5

P=0,17

PCS – 36 mån

53,1 ± 0.8

50,4 ± 1.4

P=0,08

MP-01
Tre års klinisk uppföljning av en kohort av patienter med
nydebuterad ulcerös kolit
H. Strid 1; L. Öhman 1; A. Bajor 1; A. Lasson 2; J. Svedlund 3; M. Simrén 1
1
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medicinkliniken, Institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige; 2Södra
Älvsborgs sjukhus, Medicinkliniken, Borås, Sverige; 3Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sektionen för psykiatri, Institutionen för neurovetenskap och
neurofysiologi, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige
Bakgrund: Endast ett fåtal studier har designats för att mäta faktorer som
kan förutsäga förloppet vid nydebuterad ulcerös kolit (UC). Målsättningen
med vår studie var att jämföra kliniskt utfall mellan patienter med ett aktivt
sjukdomsförlopp med patienter med ett inaktivt/milt sjukdomsförlopp.
Metod: Patienter med nydiagnostiserad UC inkluderades i studien från
två gastroenterologiska mottagningar i västra Sverige. De följdes prospektivt under 3 års tid med 5 läkarbesök; vid diagnos och efter 3, 12,
24 och 36 månader. Markörer för inflammation i blod (CRP) och i avföring
(fekalt calprotectin) mättes. Patienterna fyllde i ett generiskt livskvalitetsformulär (SF-36), ett sjukdomsspecifikt livskvalitetsformulär (SHS) samt
rapporterade antalet sjukskrivningar, skov och sjukhusvistelser årligen.
UC relaterade läkemedel registrerades vid varje besök. Aktiv sjukdom
definierades som 2 eller fler skov per år. Definitionen av inaktiv sjukdom
var fri från skov första året efter debuten och därefter inte mer än ett skov
under det andra och tredje året av uppföljningen.
Resultat: 98 (30 kvinnor) patienter med nyligen diagnostiserad UC inkluderades. Efter 3 år hade 57 patienter haft ett aktivt och 35 ett inaktivt
sjukdomsförlopp. En signifikant högre andel av patienterna med aktiv
sjukdom använde thiopuriner redan efter första året och sedan även vid
två- och treårsbesöket. 5-ASA användningen skiljde sig endast vid tvåårsbesöket. Som mest behövde 5,3 % av patienterna TNF hämning, utan
signifikant skillnad mellan grupperna. Fyra patienter av 98 har genomgått
kolektomi, alla i aktiva gruppen, men utan signifikant skillnad mellan
grupperna (Tabell 1). UC patienter med aktiv sjukdom rapporterade nedsatt livskvalitet över tid mätt med både generiskt och sjukdomsspecifikt
frågeformulär, men utan påverkan på sjukskrivnings- eller inläggningsfrekvensen (Tabell 2 och 3).
Slutsats: Patienter med UC med aktivt sjukdomsförlopp behandlas mer
med tiopuriner. Däremot tycks inte en aktiv sjukdom orsaka mer sjukhusinläggningar eller sjukskrivingar, men över tid leder det till en signifikant
reduktion i psykiskt välbefinnande.

MCS – 12 mån

46,2 ± 1.5

46,0 ± 2.4

P=0,94

MCS – 24 mån

47,2 ± 1.5

50,0 ± 1.5

P=0,18

MCS – 36 mån

45,3 ± 1.5

50,1 ± 1.3

P=0,02

Aktiv vs. inaktiv
sjukdom, 24 mån

Aktiv vs. inaktiv
sjukdom, 36 mån

Tabell 3

Aktiv vs. inaktiv
sjukdom, 12 mån

Aktiv vs. inaktiv
sjukdom, 24 mån

Aktiv vs. inaktiv
sjukdom, 36 mån

SHS –
Fråga 1

2,4±0,1 vs. 1,5±0,1
P=0,001

2,2±0,2 vs. 1,8±0,2,
P=0,08

2,1±0,2 vs. 1,8±0,2,
P=0,33

SHS –
Fråga 2

1,9±0,1 vs. 1,4±0,1
P=0,03

1,8±0,2 vs. 1,6±0,2,
P=0,26

1,9±0,1 vs. 1,5±0,1,
P=0,05

SHS –
Fråga 3

2,6±0,2 vs. 2,0±0,2
P=0,02

2,4±0,2 vs. 1,9±0,2,
P=0,08

2,4±0,2 vs. 1,9±0,2,
P=0,08

SHS –
Fråga 4

1,9±0,1 vs. 2,0±0,2
P=0,79

2,1±0,2 vs. 1,9±0,2,
P=0,42

2,0±0,1 vs. 1,8±0,2,
P=0,35

MP-02
Incidens och sjukdomsförlopp av Crohns sjukdom i Uppsalaregionen
2005-2009- resultat från ICURE-studien
D. Sjöberg 1; T. Holmström 2; M. Larsson 3; A. Nielsen 3; L. Holmquist 4;
A. Ekbom 5; A. Rönnblom 6
1
Falu Lasarett, Medicinska Kliniken, Falun, Sverige; 2Ålands Centralsjukhus,
Medicinska Kliniken, Mariehamn, Finland; 3Mälarsjukhuset, Medicinska
Kliniken, Eskilstuna, Sverige; 4Akademiska Sjukhuset, Barnkliniken, Uppsala, Sverige; 5Karolinska Institutet, Avdelningen för Klinisk Epidemiologi,
Stockholm, Sverige; 6Akademiska Sjukhuset, Institutionen för de Medicinska
Vetenskaperna, Uppsala, Sverige
Bakgrund: Från många områden i världen rapporteras att incidensen
av Crohns sjukdom (CD) ökar. Den på senare år mer aktiva attityden till
farmakologisk behandling har väckt förhoppningar om att det s. k. naturalförloppet ska kunna påverkas, dvs motverka sjukdomens progressivt
destruktiva natur. Huruvida detta verkligen är möjligt är kontroversiellt.
Syftet med denna studie är att beskriva den aktuella incidensen av CD
i Uppsalaregionen och särskilt studera vilken skada som redan tidigt
uppstått vid tidpunkt för diagnos och under det första året.
Metod: Inom ramen för ICURE-studien (IBD Cohort of Uppsala Region)
registrerades alla fall av CD i Uppsala 2005-2009 och i Falun, Eskils
tuna och på Åland 2007-2009. Lokalisation och beteende vid diagnos,
demografiska data och medicinering vid diagnos och under uppföljning
registrerades liksom behovet av tarmkirurgi.
Resultat: 262 patienter med CD identifierades och uppföljningstiden var
3,8±1,4 år. Den totala incidensen var 9,8/10E5 invånare. För barn <10
år var incidensen 3,8/10E5 och för barn <17 år var incidensen 9,3/10E5.

Tabell 1

Aktiv vs. inaktiv
sjukdom, 12 mån

5-ASA

26/35 (74%) vs 46/57 50/57 (88%) vs 25/35
(81%) p=0,47
(71%) p=0,05

44/57 (77%) vs 21/34
(62%) p=0,12

Lokalisation

Kortison

28/57 (14%) vs 1/35
(2.9%) p=0,08

6/57 (10%) vs 2/35
(5.7%) p=0,42

1/57 (1,8%) vs 2/34
(5.9%) p=0,18

13/57 (23%) vs 2/35
(5,7%) p=0,03

19/57 (33%) vs 2/35
(5.7%) p=0,002

Anti TNF

2/55 (3.5%) vs 1/34
(2.9%) p=0,86

Sjukhusvistelse

Antal

Procent

Ileum

74

28

Kolon

128

49

Ileum+kolon

60

23

20/57 (35%) vs 2/34
(5.9%) p=0,002

Övre GI

44

17

Perianal

26

10

3/54 (5.3%) vs 0/35
(0%) p=0,17

1/56 (1.8%) vs 0/34
(0%) p=0,44

Beteende
Inflammatorisk

204

78

14/39 (26%) vs 5/18
(15%) p=0.22

4/49 (7.5%) vs 1/30
(3.2%) p=0.42

5/50 (10%) vs 1/33
(2.9%) p=0.26

Stenoserade

36

14

Penetrerande

22

8

Sjukskrivning

7/44 (14%) vs 7/26
(21%) p=0,37

6/46 (12%) vs 5/24
(17%) p=0,47

8/47 (14%9 vs 4/26
(13%) p=0,88

Kolektomi

NA

NA

4/53 (7%) vs 0/35
(0%) p=0,06

Thiopuriner
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228 patienter (87%) behandlades under uppföljningstiden (3,8±1,4 år)
med systemiska steroider, 150 (57%) behandlades med tiopurin eller
metotrexat och 51 (19%) behandlades med anti-TNF (figur 1).
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14 patienter diagnosticerades i samband med primär kirurgi varav 12
genomgick ileocekalresektion. Ytterligare 21 patienter behövde kirurgi
under de första 12 månaderna, vilket motsvarar en operationsfrekvens
på 13% (figur 2).
Slutsats: Incidensen för CD fortsätter att stiga även i Uppsalaregionen
och ligger i nivå med tidigare aktuella svenska rapporter gällande både
barn och vuxna. Andelen patienter med kolonengagemang är hög (72%).
60% behandlades med tiopuriner, metotrexat, anti-TNF eller kombinationer
av dessa under uppföljningstiden.
Operationsfrekvensen under det första året ligger i nivå med de som rapporterats från den 15 år äldre norska IBSEN-studien. Av operationerna
som utfördes det första året var 36% i samband med att diagnosen ställdes. Undersökningen visar att många fall av sjukdomen har avancerade
tarmskador redan vid diagnostillfället. Om patientgruppens sjukdomsförlopp ska kunna påverkas substantiellt måste diagnosen många gånger
ställas tidigare än vad som sker idag.

Figur 1: Insatt medicinsk behandling under uppföljningstiden.

Figur 2: Operationer under första 12 månaderna.
MP-03
Crohn’s sjukdom i Örebro upptagningsområde 1988-2010
Y. Zhulina ; I. Johansson ; A. Magnusson ; C. Tysk ; J. Halfvarson
Örebro universitetssjukhuset, Gastrosektionen, medicinkliniken, Örebro,
Sverige
Bakgrund och syfte: Epidemiologisk studie av Crohn’s sjukdom har tidigare utförts i Örebro under perioden 1963-1987.1 För åren 1983-1987
var den årliga incidensen för Crohn’s sjukdom 6,7/100 000 invånare och
prevalensen den 31 december 1987 var 146/100 000 invånare. Syftet
var att undersöka epidemiologiska parametrar för Crohn’s sjukdom för år
1988-2010 och uppdatera tidigare epidemiologiska data.
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Metod: Som första steg identifierades patienter retrospektivt genom journalgenomgång vid kolitmottagningen Universitetssjukhuset Örebro (USÖ).
I andra steg genomsöktes landstingets patientregister för relevanta diagnoser (K50.0-K50.9, K51.0-K51.9, K52.8, K52.9, M074, M091). Vid journalgenomgång konfirmerades diagnos enligt Lennard-Johnes kriterier2 och
sjukdomens fenotyp klassificerades enligt Montreal Klassifikationen.3 Skillnad i kontinuerlig parameter mellan grupper analyserades med Chi2 test.
Resultat: Befolkningsunderlaget i USÖs primära upptagningsområdet
ökade från 164 972 individer den 31 december 1987 till 189 603 individer den 31 december 2010. Under tidsperioden utvecklade 422 individer
Crohn’s sjukdom.
Sjukdomsprevalensen har successivt stigit från 146/100 000 den 31
december 1987 till 310/100 000 den 31 december 2010 (chi2, 187,8;
DF,1; p<0,0001).
Sjukdomsutbredning vid diagnos har förändrat sig över tid och andel
patienter med colon- Crohn (L2) har ökat från 10 % 1983-1987 till 49 %
2000-2010 (chi2, 25,5; DF 1; p<0,0001).
Slutsats: Prevalens av Crohn’s sjukdom har ökat i USÖs primära upptagningsområde och är bland de absolut högst tidigare rapporterade i
världen.
Referenser:
1. Lindberg E, Jornerot G. The incidence of Crohn’s disease is not decreasing in Sweden. Scand J Gastroenterol 1991;26(5):495-500.
2. Lennard-Jones JE. Classification of inflammatory bowel disease. Scand
J Gastroenterol Suppl 1989;170:2-6; discussion 16-9.
3. Satsangi J, Silverberg MS, Vermeire S, Colombel JF. The Montreal classification of inflammatory bowel disease: controversies, consensus,
and implications. Gut 2006;55(6):749-53.
MP-04
En randomiserad dubbelblind placebokontrollerad pilotstudie:
ny behandling av ulcerös kolit genom extrakorporal extraktion av
TNFα-frisättande monocyter
M. Eberhardson 1; P. Karlén 2; P. Jones 3; H. Glise 3; O. Winqvist 4
1
Karolinska Universitetssjukhuset, Gastrocentrum Medicin, Stockholm, Sverige; 2Danderyds Sjukhus, Medicinkliniken, Stockholm, Sverige; 3Karolinska
Institutet, Immune Therapy Holdings, Stockholm, Sverige; 4Karolinska Institutet, Enheten för Translationell Ommunologi, Stockholm, Sverige
Bakgrund: En kontinuerlig rekrytering av aktiverade T-celler och monocyter till tarmen har central betydelse för den kroniska inflammationen
vid ulcerös kolit. Framför allt monocyter spelar stor roll som en av de
viktigaste frisättarna av TNFα. Man har tidigare identifierat en avgörande
”homing”-mekanism till den inflammerade tarmen på dessa cellers yta:
CCR9-receptorn. CCR9 attraheras av liganden CCL25, en chemokin som
uttrycks rikligt i inflammerad tarm.
Metod: Detta är den första studien med en ny typ av aferessystem som
utvecklats på Karolinska Institutet. Detta system baseras på specifik
extrakorporal extraktion av cirkulerande CCR9-positiva monocyter som
via blodcirkulationen är på väg till den inflammerade tarmen. Biotinylerat
CCL25 (CCR9-liganden) har kopplats till streptavidinkonjugerade sefaroskulor i ett slutet rör kopplat till ett hepariniserat perfusionssystem.
Patientens blod perfunderas från den högra cubitalvenen, genom CCL25kolonnen och tillbaka till den vänstra. Denna dubbelblinda placebokontrollerade studie har undersökt säkerhet och klinisk effekt hos 23 patienter
med ulcerös kolit. Nio patienter har randomiserats till placebobehandling
(kolonn utan CCL25-chemokin) och fjorton har erhållit aktiv behandling.
Fem behandlingar gavs varannan dag där 900-1800 ml blod perfunderades per behandling. Dag tolv utvärderades den kliniska effekten.
Resultat: Primär målsättning i studien var nedreglering av aktiverade
TNFα-producerande monocyter i blodet. I den aktivt behandlade gruppen
minskade dessa monocyter signifikant i blodet efter fem aferesbehandlingar (p<0,05). Motsvarande reduktion sågs inte i placebogruppen och
skillnaden mellan aktiv och placebogrupp var signifikant (p<0,05). Den
aktiva gruppen uppvisade en signifikant minskning av Mayo score från 8,7
till 5,9 (p<0,01) jämfört med 8,0 till 6,5 i placebogruppen (p=NS). I den
aktivt behandlade gruppen nådde 6 av 14 patienter betydande läkning dag
tolv (Mayo score ≤3). En signifikant korrelation förelåg mellan minskning
av Mayo score och den sammanlagda mängd blod som exponerats för
CCL25 i kolonnen under de fem behandlingarna. Den vanligaste biverkan
var huvudvärk hos 39% av patienterna i båda grupperna.
Slutsats: Denna första studie med CCR9-specifik eliminering av TNFαfrisättande monocyter visar att behandlingen är säker och effektivt minskar antalet aktiverade monocyter i blodet. Denna pilotstudie påvisar en
signifikant klinisk effekt i den aktiva gruppen.
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MP-05
Mätning av serum-infliximab har en potentiell roll i den kliniska
bedömningen av infliximabbehandlade patienter
P. Marits 1; L. Landucci 2; U. Sundin 1; L. Davidsdottir 2; R. Befrits 2;
A.C. Wikström 1; M. Eberhardson 2
1
Karolinska Universitetssjukhuset, Klinisk immunologi, Sthlm, Sverige;
2
Karolinska Universitetssjukhuset, Gastrocentrum medicin, Sthlm, Sverige
Bakgrund: Monitorering av infliximabkoncentrationen i blod och analys
av antikroppar mot infliximab (ATI) har föreslagits som metod/hjälpmedel för att styra behandlingen. Dock har hittills publicerade studier varit
motstridiga.
Metod: Vi har undersökt serumnivåer av cirkulerande infliximab (IFX) och
identifierat eventuell antikroppsbildning mot IFX hos 80 IBD-patienter som
erhåller denna behandling. IFX har analyserats med sandwich-ELISA och
ATI har identifierats med en inhibitions-ELISA. Vi har retrospektivt analyserat serumnivåer av IFX omedelbart innan nästa infusion (dalvärde). Detta
har korrelerats till CRP, albumin och kliniskt index (Harvey Bradshaw Index
(HBI) vid Crohns sjukdom och Mayo Score vid ulcerös kolit). Sextiofyra
Crohnpatienter, femton patienter med ulcerös kolit och en obestämbar
kolit har inkluderats i studien. Patienterna har i medeltal erhållit 24 infusioner (3-69).
Resultat: Hos de 80 inkluderade patienterna var medelkoncentrationen av IFX i serum 3,5 µg/ml (<0,2µg/ml - 30 µg/ml). S-IFX uppvisade
signifikant korrelation med HBI (hos Crohnpatienter), CRP och albumin
(p<0,05). Serumnivåer över 2,8 µg/ml var korrelerade till klinisk remission vid infliximabbehandling för Crohns sjukdom. S-IFX korrelerade även
negativt med antalet infusioner av läkemedlet (p<0,05). Hos patienter i
remission (HBI<5, Mayo<3) uppmättes medelkoncentrationen 3,9 µg/
ml jämfört med 1,6 µg/ml hos patienter med aktiv sjukdom (p<0,01).
Dessa patientgrupper skiljde sig signifikant avseende inflammatorisk
börda (medel-CRP 5,5 i remissionsgruppen och 12,7 hos sjuka patienter).
Hos de 28 patienter med omätbart s-IFX (<0,2 µg/ml) var det möjligt att
mäta ATI. Hos 22 av dessa identifierades ATI. Det förelåg inga skillnader
i sjukdomsaktivitet, CRP eller albumin mellan ATI-positiva och ATI-negativa
patienter. Kombinationsbehandling med immunsuppression minskade
ATI-bildningen signifikant (p<0,05).
Slutsats: Serumnivåer av IFX korrelerar med klinisk remission vid IFXbehandling för IBD. ATI kan mätas hos de patienter som har omätbart
s-IFX och hos de 28 patienter där s-IFX<0,2 µg/ml uppvisade fyra av
fem positivt ATI. S-IFX uppvisade signifikanta korrelationer med HBI, CRP
och albumin. Däremot sågs inga korrelationer mellan ATI och de kliniska
parametrarna. Mätning av s-IFX har en potentiell roll i den kliniska bedömningen av patienten. Ytterligare studier krävs för att avgöra värdet av
ATI-mätning i klinisk rutin.
MP-06
Speglar bakteriefloran i feces den mukosala floran?
A. Carstens* 1; A. Fahlén* 2; D. Lundin 3; A. Nixon 4; L. Agréus 4;
L. Engstrand** 5; J. Halfvarson** 6
1
Ersta Sjukhus, Medicinkliniken, Stockholm, Sverige; 2Karolinska Institutet,
Inst för Mikrobiologi, Tumör och Cellbiologi, Stockholm, Sverige; 3Karolinska Institutet, SciLifeLab, Stockholm, Sverige; 4Karolinska Institutet, Inst.
för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Stockholm, Sverige; 5Karolinska Institutet, Inst. för Mikrobiologi, Tumör och Cellbiologi / SciLifeLab,
Stockholm, Sverige; 6Universitetssjukhuset Örebro, Medicinkliniken, Örebro,
Sverige
Bakgrund: Kartläggande av bakteriefloran utgör en grundsten för att
kunna förstå dess betydelse för hälsa och sjukdom. Utvecklandet av
icke odlingsbaserade metoder har revolutionerat vår förståelse av bakteriefloran. Den humana mag-tarmkanalen består av 1014 bakterier och
är kopplad till ett antal olika sjukdomstillstånd inklusive inflammatorisk
tarmsjukdom. Vid Crohns sjukdom är den naturliga ballansen i bakteriefloran störd och framförallt vid ileum Crohn har en specifik dysbios med
minskad diversitet har beskrivits. Trots en ökad kunskap inom området
finns fortfarande stora kunskapsluckor och data för exempelvis Crohns
sjukdom är långt ifrån samstämmiga. Ofta används fecesprov för analys
av bakteriefloran. Kunskapen kring huruvida feces verkligen återspeglar
den mukosala floran är ofullständig. Analys av olika biologiska material
kan delvis tänkas förklara att resultaten vid Crohns sjukdom inte är samstämmiga. Syftet med studien var att studera huruvida bakterieflorans
diversitet i feces speglar diversitet i mukosan.
Metod: Ett slumpmässigt urval (n=33 individer) gjordes ur subgruppen
av individer som genomgick koloskopi (n=746) i den så kallade ”Populationsbaserade randomiserade koloskopi” (Popcol). Bakteriefloran för
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fecesprover och biopsier från caecum, kolon analyserades med 454-pyrosekvensering enligt tidigare beskrivna metoder (1). För att inkluderas i
studien skulle fecesproverna ha skickats in max två dygn innan koloskopi
undersökningen. Diversitet beräknades utifrån Shannons diversitetsindex
och jämförelse mellan grupperna gjordes med parat T-test.
Resultat: Totalt 32 av de 33 slumpmässigt utvalda individerna mötte
inklusionskriterierna och inkluderades i studien. Medel (spridning) ålder
vid inkludering var 45 (22-70) år. Analys av ”operational taxonomic units”
(OTUs) visade på en trend för lägre diversitet i avföringsproverna jämfört
med biopiserna (p=0.06).
Slutsats: Vi notera en stark trend som talar för att diversiteten i feces
kan skilja sig från den i mukosan. Beaktandes att diversiteten är ett
övergripande mått på mångfalden i bakteriefloran väcks frågan huruvida
större förändringar föreligger mellan feces och mukosa på exempelvis
art, släkte eller familjenivå.
1. Andersson, A. F., Lindberg, M., Jakobsson, H., Bäckhed, F., Nyrén, P., &
Engstrand, L. (2008). Comparativeanalysisof human gut microbiota by
barcodedpyrosequencing. PloSone, 3(7), e2836. doi:10.1371/journal.
pone.0002836
*Författarna bidrog i samma utsträckning till arbetet
**Författarna bidrog i samma utsträckning till arbetet

Kolorektala sjukdomar
MP-07
Anorektal funktion efter rektumresektion med eller utan avlastande
stomi - en 5-årsuppföljning
H. Floodeen 1; R. Lindgren 1; O. Hallböök 2; P. Matthiessen 1
1
Universitetssjukhuset Örebro, Kirurgiska kliniken, Örebro, Sverige;
2
Linköpings Universitetssjukhus, Kirurgiska kliniken, Linköping, Sverige
Introduktion: Anorektal funktion (AF) försämras ofta efter låg främre
resektion av rektum för cancer (LAR), men vissa data antyder att AF möjligen förbättras över tid. Denna studie utvärderade AF 5 år efter LAR hos
patienter utan stomi, beroende på om de hade en avlastande stomi vid
LAR eller inte.
Metod: Studien är en sekundäranalys av en svensk randomiserad multicenter studie med 234 patienter (RECTODES). AF evaluerades 5 år efter
LAR med 2 enkäter. Den första enkäten berörde frågor om patienternas
avföringsvanor, såsom antal avföringar dagtid och nattetid, tarmträngningar, svårigheter att tömma tarmen och symptom på inkontinens samt
även om patienterna skulle föredra en permanent stomi. Den andra
enkäten berörde frågor om patienternas självupplevda hälsa (EQ-5D).
Resultaten jämfördes med AF av samma studiepopulation 1 år efter LAR
med avseende på en förbättring av tarmfunktionen över tiden och om en
tillfällig stomi vid LAR påverkar tarmfunktionen på sikt.
Resultat: 125 patienter svarade på enkäterna (67 från ej-stomigruppen,
58 från stomigruppen). Median antal avföringar dagtid var 3, nattetid 0 i
båda grupperna. 32% av patienterna hade inte förmåga att hålla avföring
i minst 15 minuter. Det fanns inga skillnader mellan grupperna avseende
behov av läkemedel, tömningssvårigheter eller inkontinens. 2 patienter
från ej-stomigruppen och 1 patient från stomi gruppen skulle föredra en
permanent stomi. En jämförelse med 1-årsuppföljningen visade ingen
signifikant förbättring av tarmfunktionen över tiden. 20 patienter fick en
permanent stomi under uppföljningstiden, oftast på grund av dålig AF.
Konklusion: De flesta patienter upplever försämrad AF 5 år efter LAR. En
tillfällig stomi vid LAR påverkar inte AF på lång sikt och AF förbättras inte
avsevärt efter 1 år. Dålig AF är en anledning till permanent stomi för en
betydande andel av patienterna.

Endoskopi
MP-08
How to cannulate? Defining difficult cannulation of the papilla in a prospective study in Scandinavia (SADE)
J.M. Löhr 1; S. Meisner 2; L. Aabaken 3; J. Grönroos 4; T. Hauge 5;
P.M. Kleveland 6; P. Nordblad Schmidt 7; A. Saarela 8; F. Swahn 1; E. Toth 9;
H. Mustonen 10; J. Halttunen 10; U. Arnelo 1
1
Karolinska Universitetssjukhuset, Gastrocentrum, Stockholm, Sverige;
2
Bispeberg Hospital, Gastroenterologi, Köpenhamn, Danmark; 3Rikshospitalet, Gastroenterologi, Oslo, Norge; 4Turku Sjukhuset, Kirurgi, Turku, Finland; 5Oslo Univ. Hospital, Gastroenterologi, Oslo, Norge; 6Regionssjukhuset,
Medicinsk Avdelning, Trondheim, Norge; 7Hvidore Hospital, Gastroenterologi,
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Hvidore, Danmark; 8Oulu Univ. Hospital, Kirurgi, Oulu, Finland; 9Skåne Univ.
Hospital, Gastroenterologi, Malmö, Sverige; 10Helsinki Univ. Central Hospital,
Gastrointestinal och Generell Kirurgi, Helsingfors, Finland
Bakgrund: A number of different cannulation techniques are available, and
their relative success has been reported from various centers. However,
conflicting data exist on relative performance, not unlikely due to the expertise and preference of the reporting center. Also, the definition of a “difficult” cannulation varies considerably. A definition of “difficult” cannulation
that translates into higher risk of complications might be a relevant goal.
AIM: To define a clinically difficult cannulation in a prospective study
amongst expert endoscopists
Metod: Prospective consecutive recording of 907 cannulations in Scandinavian centers done by experienced endoscopists. Inclusion: Indication
for biliary access in patient with intact papilla. Exclusion: Acute non biliary
and chronic pancreatitis at time of procedure. Indication categories: Suspicion of stones, Suspicion of cancer, PSC, Post LCC, Post LTx, Post other
surgery, Other. Procedure category: Elective or emergency case (<48 hrs).
Resultat: The primary cannulation succeeded in 74,9%, with median
values for time 0.88 min, with 2 attempts and with zero pancreatic passages or injections. Eighty percent of primary cannulations were accomplished within the first two minutes. Passing five minutes, only 8% of primary cannulations eventually succeeded. The first cannulation technique
was aborted and changed to a second method in median 4.4 minutes.
The overall cannulation success was 97,4% and post-ERCP pancreatitis
(PEP) rate was 5,3%. The median time for all successful cannulations
was 1.55 min (0.02-94.2). If the primary cannulation succeeded, the
pancreatitis rate was 2,8%, after secondary methods it rose to 11,5%.
Procedures lasting less than five minutes had a PEP rate of 2,6% versus
11,8% in those lasting longer. With one attempt the PEP rate was 0,6%,
with two 3,1% with three to four 6,1% and with five and more 11,9%. With
one pancreatic guide wire passage the risk of the PEP was 3.7% and
with two passages it was 13,1%. One pancreatic contrast injection was
combined with 10,3% of PEP.
Slutsats: A wire guided cannulation of a native papilla can be considered
difficult after five minutes, five attempts, three pancreatic guide wire passages or one pancreatic duct contrast injection when any of those limits
is exceeded.

Funktionella mag-tarmsjukdomar
MP-09
Mastceller i jejunum hos patienter med IBS jämfört med friska kontroller
G. Mohammadian ; A. Dlugosz ; G. Lindberg
Karolinska Universitetssjukhuset, GastroCentrum, Medicin, Stockholm,
Sverige
Bakgrund: Colon irritabile(IBS) är en gastrointestinal sjukdom med okänd
etiologi och patogenes. Mastceller har beskrivits vara ökade i duodenum
och kolon hos dessa patienter men det finns också studier som inte
har visat skillnader. Det finns få studier som har tittat på mastceller i
jejunums slemhinna. Metoden som framför allt har använts vid analys
av antalet mastceller har varit celler per ”high power field”. Detta gör det
svårt att standardisera. Vi har därför med en annan analysmetod försökt
identifiera antalet mastceller i jejunum mukosa hos patienter med IBS
och friska kontroller.
Metod:43 friska kontroller utan mag- och tarmsymtom varav 10 obesa
som genomgått fulltjockleksbiopsi av jejunum inkluderades. 38 IBS patienter inkluderades. Jejunum biopsier togs med Watsonkapsel. 9 patienter
genomgick gastroskopi där duodenalbiopsier togs. Biopsier preparerades
med formalinfixering och färgades immunhistokemiskt med tryptasfärgning enligt rutin på enheten för patologi. Vävnaderna analyserades under
mikroskop och bilderna analyserades sedan i bildanalysprogrammet Nikon
NIS elements. Antal tryptaspositiva celler per mm2 beräknades. Oparad
t-test användes för statistik analys.
Resultat: Antal tryptasfärgade mastceller hos patienter med IBS och
friska kontroller beräknades i medel per mm2(SD) till 201,7(62,0) resp.
184,8(43,6) (p=0,20). Antal tryptaspositiva mastceller hos IBS patienternas duodenum var signifikant högre jämfört med jejunum 272,0(48,0)
resp. 184,3(43,6) (p=<0,0001). Ingen signifikant skillnad mellan de olika
IBS subtyperna och kontroll sågs, dock fanns en tendens till lägre nivåer
av tryptaspositiva mastceller hos diarrédominerande IBS.
Slutsats: Ingen signifikant skillnad sågs i antalet tryptasfärgade mastceller i jejunumslemhinna hos patienter med IBS jämfört med friska kontroller. Vi har använt en mer standardiserad metod där man mäter antal celler
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per yta. Detta kan vara en orsak till att resultatet i denna studie skiljer sig
från de flesta andra studier. En hypotes vid patogenesen bakom IBS är att
mastcellerna aktiveras. Förlust av tryptas i samband med degranulering av
aktiverade mastceller kan göra att de inte detekteras med tryptasfärgning
och att vi därför inte ser en ökning här. Antalet tryptaspositiva celler i duodenum visar sig också vara högre än i jejunum hos IBS patienterna. Detta
kan innebära att den cell-medierade reaktionen kan vara olika i olika delar
av magtarmkanalen. IBS är en heterogen sjukdom och fler studier behövs.
MP-10
Strålexponering hos patienter med irritable bowel syndrome (IBS)
H. Englund 1; P. Karling 2
1
Norrlands Universitetssjukhus, Med stud, Umeå, Sverige; 2Norrlands Universitetssjukhus, Gastrosektionen Medicincentrum, Umeå, Sverige
Bakgrund: Irritable bowel syndrome (IBS) är en diagnos som baseras på
symtomkriterier och där man med rimliga skäl uteslutit organisk orsak.
IBS-patienter har oftare än normal befolkningen genomgått bukkirurgi
vilket skulle kunna bero på stor symtombörda eller svårigheter att ställa
rätt diagnos. Få studier är publicerade avseende radiologisk exponering
på patienter med IBS. Vi ville studera hur stor stråldos en patient med IBS
utsätts för årligen samt att studera eventuella faktorer som ökar risken
för att exponeras för strålning.
Metod: 293 patienter som fått diagnosen IBS enligt ROME III kriterierna
på gastroenterologen i Umeå genomgick en semistrukturerad intervju
mellan 2003-2011. Under hösten 2012 följdes dessa patienter upp med
utskick av enkäter (MADRS-S, IBS-SSS, Smärtformulär, samt frågor om
mest besvärande symtom). Svarsfrekvensen var 55 % och efter ytterligare
exklusion kvarstod 153 patienter (84% kvinnor, medelålder 34 år) som
genomgick en strukturerad genomgång av röntgenjournaler från 20012012.
Resultat: Den årliga medelstråldosen hos patienterna med IBS beräknades till 0,83 mSv, vilket kan jämföras med data för en genomsnittlig
svensk på 0,9 mSv/år (enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)) eller
0,68 mSv/år (enligt United Nations Scientiﬁc Committee on the Effects
of Atomic Radiation (UNSCEAR)). Medianstråldosen hos IBS patienter var
0,28 mSv/år. Andelen patienter som genomgått röntgenundersökning av
buk/bäcken var 71 %, och utgjorde 37 % av alla utförda röntgenundersökningar. Medianvärdet för andelen normala undersökningar per individ var
80%. Faktorer av betydelse för ökad medianstråldos var antal smärtområden >2, hög ålder, mest besvärande symtom buksmärta och förstoppning
samt IBS-SSS > 300p varvid antal smärtområden >2 var det enda som
föll ut signifikant efter logistisk regression (se tabell).
Univariate OR
(konfidensintervall)

Multivariate OR
(konfidensintervall)

Ålder

1.03 (1.01-1.06)*

1.02 (0.99-1.01)

Kön

1.20 (0.50-2.88)

2.37 (0.79-7.09)

Antal smärtområden > 2

5.84 (2.89-11.9)*

5.95 (2.62-13.6)*

Mest besvärande symtom
- buksmärta

1.97 (1.03-3.79)*

1.96 (0.87-4.41)

Mest besvärande symtom
- förstoppning

3.16 (1.08-9.26)*

2.39 (0.55-10.4)

Svår IBS (IBS-SSS>300p)

2.03 (1.02-4.04)*

1.15 (0.48-2.73)

Depression (MADRS-S > 19p) 4.39 (0.90-21.5)

2.71 (0.48-15.3)

Slutsats: Patienter med IBS har inte en ökad radiologisk exposition i
jämförelse med tillgänglig befolkningsstatistik men har sannolikt en relativ
hög exposition i yngre ålder där risken är som störst utifrån antagandet
att de flesta radiologiska undersökningar i befolkningen sker i hög ålder.
Generell smärta i kroppen verkar bidra mest till röntgenstrålningen hos
patienter med IBS.

Gallvägs- och pancreas-sjukdomar
MP-11
Nutritionsmarkörer i serum som metod för prediktion av exokrin pankreasinsufficiens hos patienter med kronisk pankreatit
B. Lindkvist 1; J.E. Domínguez-Muñoz 2; M. Luaces-Regueira 2; M. CastiñeirasAlvariño 2; L. Nieto-Garcia 2; J. Iglesias-Garcia 2
1
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medicinkliniken, Göteborg, Sverige;
2
University Hospital of Santiago de Compostela, Department of Gastroenterology and Foundation for Research in Digestive Diseases, Santiago de
Compostela, Spain

23

ANNONS

abstrakt gastrodagarna

Bakgrund: Metoder för att ställa diagnosen exokrin pankreasinsufficiens
är dyra, tidskrävande och dåligt spridda. Målsättningen med denna studie
var att undersöka om nutritionsmarkörer i serum kan prediktera sannolikheten för förekomst av exokrin pankreasinsufficiens hos individer med
kronisk pankreatit.
Metod: Studien genomfördes vid universitetssjukhuset i Santiago de
Compostela, Spanien. Patienter med kronisk pankreatit har undersökts
enligt ett standardiserat protokoll och inkluderats prospektivt i en databas
sedan 2005. Exokrin pankreasfunktion undersöktes vid diagnos med hjälp
av utandningstest efter intag av 13C-märkta triglycerider (13C-mixed triglycerides breath-test). Värden i samband med första mottagningsbesöket
på hemoglobin, MCV, LPK, INR, totalprotein, albumin, prealbumin, retinolbindande protein, kolesterol, triglycerider, folsyra, B12, HbA1C, transferrin,
ferritin, magnesium och zink extraherades från databasen.
Resultat: Totalt 114 patienter inkluderades i studien (97 män, medelålder 48 år, 51 med alkoholetiologi), 38 (33%) hade exokrin pankreasinsufficiens. Ett magnesiumvärde under 2,05 mg/dL, hemoglobin, albumin,
prealbumin och retinolbindande protein under nedre referensvärdet
eller HbA1C över övre referensvärdet var signifikant associerade med
exokrin pankreasinsufficiens. Magnesium under 2.05 mg/dL detekterade exokrin pankreasinsufficiens med en sensitivitet, specificitet och
positivt och negativt prediktivt värde på 0.88 (95% konfidensintervall,
0.66-0.97), 0.66 (0.48-0.80), 0.58 (0.39-0.75) och 0.91 (0.73-0.98).
Motsvarande värden var 1.00 (0.80-1.00), 0.55 (0.38-0.71), 0.52 (0.340.69) and 1.00 (0.82-1.00)) om ett eller flera patologiska test bland
de parametrar som var statistiskt signifikant associerade med exokrin
pankreasinsufficiens användes som definition för ett positivt test för
exokrin insufficiens.
Slutsats: Nutritionsmarkörer i serum kan användas för att prediktera
sannolikheten för exokrin pankreasinsufficiens hos patienter med kronisk
pankreatit och därmed behovet av behandling med enzymsubstitution.
Sannolikheten för exokrin pankrasinsufficiens är mycket låg i avsaknad av
patologiska värden i ovanstående panel av nutritionsmarkörer.

Leversjukdomar
MP-12
Prevalenta och framtida hepatobiliära sjukdomar vid graviditetskolestas:
starkt samband med hepatit C
H.U. Marschall 1; E. Wikström Shemer 2; J.F. Ludvigsson 3; O. Stephansson 4
1
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gastroenterologi och hepatologi, Göteborg, Sverige; 2Danderyds Sjukhus, Kvinnokliniken, Stockholm, Sverige;
3
Universitetssjukhuset Örebro, Barnkliniken, Örebro, Sverige; 4Karolinska
Universitetssjukhuset Solna, Kvinnokliniken, Stockholm, Sverige
Bakgrund och syfte: Graviditetskolestas (intrahepatic cholestasis of
pregnancy, ICP) är den vanligaste leversjukdomen under graviditeten. Vår
målsättning var att uppskatta risken för kvinnor med ICP att utveckla hepatobiliära sjukdomar samt risken för kvinnor med hepatobiliära sjukdomar
att senare drabbas av ICP.
Metoder: Vi analyserade data från det svenska medicinska födelseregistret för kvinnor som förlöstes mellan 1973 och 2009. Data kopplades
till det svenska patientregistret där vi identifierade 11.388 kvinnor med
ICP som matchades till 113.893 kvinnor utan denna diagnos. Diagnos av
redan existerande eller senare hepatobiliär sjukdom erhölls från patientregistret. Huvudsakliga effektmått var riskkvoter (hazard ratios, HRs) för
senare hepatobiliär sjukdom hos kvinnor med ICP och riskkvoter (odds
ratios, ORs) för att utveckla ICP vid redan existerande hepatobiliär sjukdom. Riskbedömningar beräknades genom Cox regression och logistisk
regressionsanalys.
Resultat: Kvinnor med ICP fick oftare en senare diagnos av hepatobiliär
sjukdom (HR 2,62; 95% CI 2,47-2,77; 1% per år), hepatit C eller kronisk
hepatit (HR 4,16; 3,14-5,51 och 5,96; 3,43-10,33), fibros / cirros (HR
5,11; 3,29 -7,96), gallstenssjukdom eller kolangit (HR 2,72; 2,55-2,91,
och 4,22; 3,13-5,69) jämfört med kvinnor utan ICP (p <0,0001 för samtliga HRs ). Senare ICP var vanligare hos kvinnor med prevalent hepatit C
(OR 5,76; 1,30-25,44; p = 0,021), kronisk hepatit (OR 8,66; 1,05-71,48;
p = 0,045), och gallstenssjukdom (OR 3,29; 2,02-5,36; p <0,0001).
Slutsatser: Kvinnor med ICP har kraftigt ökad risk för senare hepatobiliär
sjukdom. Vi fann utöver gallstensrelaterad sjuklighet ett starkt positivt
samband mellan ICP och hepatit C, både före och efter ICP diagnos.
Mot denna bakgrund förespråkar vi testning för hepatit C hos kvinnor
med ICP eftersom denna potentiellt livshotande infektion kan behandlas
framgångsrikt hos de flesta av patienterna.
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MP-13
Kliniskt spektrum och behandlingspanorama av hepatocellulär cancer
i Stockholm 2005-2012
P.M. Edenvik 1; L. Davidsdottir 1; A. Oksanen 1; B. Isaksson 2;
R. Hultcrantz 1; P. Stål 1
1
Karolinska Universitetssjukhuset, Gastrocentrum Medicin, Stockholm, Sverige; 2Karolinska Universitetssjukhuset, Gastrocentrum Kirurgi, Stockholm,
Sverige
Bakgrund: Nya behandlingsmetoder för hepatocellulär cancer (HCC) har
introducerats de senaste åren (sorafenib 2007, DC beads-TACE 2009)
samtidigt som indikationen för levertransplantation har skärpts (UCSFkriterierna infördes 2008). Denna studie belyser om bakomliggande diagnoser, surveillance av cirrotiker och/eller behandling av HCC ändrat sig
över tid och om detta påverkat överlevnaden.
Metod: Journaler från samtliga patienter med diagnosen HCC som
handlagts på Gastrocentrum Medicin, Karolinska Universitetssjukhuset
2005-2012 gicks igenom retrospektivt. Tumördata, BCLC-klassifikation,
performance status, Child-klassifikation, underliggande diagnos, surveillance, behandling samt överlevnad registrerades. Data analyserades i två
4-årsperioder: 2005-8 samt 2009-12.
Resultat: Totalt inkluderades 619 patienter varav 76 % var män och 84
% hade cirros. 60 % hade leverfunktion Child A och 32 % Child B. De
vanligaste diagnoserna var hepatit C (42 %), alkoholleversjukdom (17
%), ”frisk” lever (10 %), NASH (9,4 %) samt kryptogen (7,4 %). 28 % av
tumörerna upptäcktes via surveillance, och denna andel var lika stor
2005-8 som 2009-12. Potentiellt kurativ behandling gavs till 34 %, palliativ till 33 % och best supportive care till 33 %. Antalet patienter ökade
från 241st 2005-8 till 378 st 2009-12. Störst relativ ökning sågs i NASHgruppen (från 5,3 % till 11,4 %). Antalet transplantationer var detsamma
i första och andra perioden (37 vs. 35 st), antalet RF-behandlingar likaså
(36 vs. 36 st), men antalet resektioner (26 vs 38 st), TACE- (34 vs. 93
st) och sorafenibbehandlingar (17 vs. 50 st) ökade. Andelen kurativa
behandlingar sjönk från 41 % till 29 %, och palliativa steg från 21 % till
38 %. Total medianöverlevnad skilde sig inte mellan perioderna. En trend
mot bättre överlevnad under andra perioden sågs efter potentiellt kurativ
behandling. Patienter som upptäcktes via surveillance hade en signifikant
bättre överlevnad än övriga (958 vs. 406 dagar).
Slutsats: I denna kohort sågs en ökning av bakomliggande NASH-cirros
under perioden. HCC-patienter som upptäcks via surveillance har en signifikant bättre överlevnad, men denna andel har inte ökat under perioden.
Introduktionen av nya behandlingsmetoder (TACE, sorafenib) har lett till
en kraftig ökning av remissinflödet och andelen palliativa behandlingar.
Utmaningen är att öka andelen patienter som upptäcks via surveillance
och kan erbjudas potentiellt kurativ behandling i syfte att förbättra den
totala överlevnaden.

Övre gastrointestinala sjukdomar
MP-14
Farmakodynamik, säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetik
av camicinal, en motilin receptor agonist vid diabetes gastropares
P.M. Hellström 1; J. Tack 2; M.E. Barton 3; K.E. Stevens 3; L.S. Vasist 3;
D.B. Richard 3; D.H. Halpers 4; G.E. Dukes 3
1
Uppsala Universitet/Akademiska sjukhuset, Specialmedicin/Gastro, Uppsala, Sverige; 2Univ Hospital Gasthuisburg, Gastroenterology, Leuven, Belgium; 3GSK, R&D, Stevenage, United States; 4Washington Univ, St Loius,
MN, United States
Bakgrund: Camicinal är en ny selektiv motilin receptor agonist. Camicinal
stimulerar ventrikeltömningen hos friska personer bade vid enstaka doser
(50-150 mg) och upprepad dosering (50-125 mg) under 14 dagar. Denna
studie avsåg att utvärdera säkerhet och tolerabilitet av substansen, dess
farmakokinetik och dynamik av ventrikeltömningen med enstaka doser på
patienter med diabetes typ 1 och samtidig gastropares (T1DM).
Metod: T1DM patienter (män (n=1), kvinnor (n=9)) med minst 3 månaders sjukhistoria med symptom på gastropares och scintigrafiskt dokumenterad gastropares randomiserades till behandling med placebo och
camicinal 25, 50, och 125 mg i en cross-over design. Ventrikeltömning
mättes med [13C]-octanoat andningstest under 4 timmar efter dos. Primär
endpoint var ventrikeltömningshastighet. Sekundära endpoints var tolerabilitet och farmakokinetik.
Resultat: Camicinal tolererades väl utan förändringar i EKG eller blodkemi. Camicinal uppvisade linjär kinetik. Halva tömningstiden för [13C]innehållande måltid (GET½) var signifikant (p<0.05) kortare efter 125
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mg. Camicinal gav I medeltal en minskad GET½ med 30% jämfört med
placebo för doserna 25 och 50 mg medan 125 mg minskade GET½ med
64%. Tre av 5 som fick 25 mg och 50 mg minskade GET½ och alla 6 minskade GET½ på 125 mg. Förhöjt plasmaglukos påverkade inte substansen
egenskap att stimulera ventrikeltömningen.
Slutsats: Camicinal, en potent och specifik motilin receptor agonist,
tolererades väl och stimulerade ventrikeltömningen på patienter med
gastropares vid diabetes mellitus typ 1.
Jämförelsebehandling GET1/2 ändring från placebo±95% CI (min)
Camicinal 25 mg vs. Placebo -42.12 -114.12, 29.88
Camicinal 25 mg vs. Placebo -41.92 -113.92, 30.09
Camicinal 25 mg vs. Placebo -99.53 -116.58, -32.49

Posterpresentationer
Endoskopi
PO-01
Utvärdering av svalganestesi vid gastroskopi
E. Ståhl; K. Holmberg; U. Ekmark; C. Figaro; A. Wendt; U. Johansson;
J. Fagrell; G. von Schoultz; N. Nyhlin
USÖ, Endoskopienheten, Medicinska kliniken, Örebro, Sverige
Bakgrund: De flesta gastroskopier i Sverige idag genomförs utan intravenös sedering. För att minska obehaget i svalget när instrumentet ska
passera, används ofta svalgbedövning med lidocain, antingen som flytande eller spray i svalget. Svalgbedövningens nytta är omstridd, och då
bedövningen gör att man kan svälja fel får patienterna rådet att vänta med
att äta, ibland upp till 1½ timme efter undersökningen.
Syftet med denna studie var att undersöka om patienterna upplever att
bedövning i svalget gör en gastroskopi mer uthärdlig, och i så fall vilken
variant som är effektivast, samt hur länge efter undersökningen bedövningen sitter i.
Metod: Patienter som kom till USÖ:s drop-in gastroskopi fick antingen
strax innan undersökningen sedering med lidokain-spray i svalget (Xylocain®kutan spray 10 mg/ml), dricka 10 ml lidokain oral lösning (Xylocain®
viskös 20 mg/ml) eller genomförde undersökningen enbart med mindre
mängder lidokain oral lösning som glidmedel på gastroskopet. Patienter
som erhöll samtidig intravenös sedering exkluderades. Efter undersökningen fick patienten med sig ett kort frågeformulär som de ombads
besvara dagen efter och returnera i ett frankerat svarskuvert.
Resultat: Helhetsupplevelsen av undersökningen och passagen förbi
svalget värderades på en VAS-skala från lätt till svår och översattes till
millimeter. Patienterna som erhöll svalgbedövning med Xylocainspray (n
24) angav helhetsupplevelsen till i median 46 (range 0-84) och svalgpassagen till median 51 (0-93). Gruppen som fick Xylocain viskös (n=14)
angav 62 (3-100) för helhetsupplevelsen och 70 (2-100) för svalgpassagen. Gruppen som inte erhöll svalgbedövning (n= 14) angav 59 (16-100)
för helhetsupplevelsen och 67 (20-100) för svalgpassagen. Det var inga
signifikanta skillnader mellan grupperna. Däremot var det en skillnad i
hur länge bedövningen satt i efteråt. I gruppen som erhöll spray angav
flertalet att bedövningen satt i 30-60 minuter medan de som fick flytande
mestadels angav 10-30 minuters duration. 13, 29 respektive 21 % angav
att de inte kunde tänka sig en ny undersökning på likadant sätt.
Slutsats: Många upplever en gastroskopi som obehaglig och det blev inte
signifikant bättre om man använder bedövning i svalget. Flytande bedövning
sitter i kortare stund efter undersökningen men det fanns en tendens att
denna grupp upplevde undersökningen som obehagligare än den grupp som
fick svalgbedövning med spray. Nyttan med bedövning i svalget är tveksam.
PO-02
Prospektiv randomiserad jämförelse av utfall vid 4 olika
koloskopiförberedelser
M. Shafazand 1; H. Lindegren 2; P. Rolny 1; N. Papachrysos 1; A. Eriksson 1
1
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra sjukhuset, Kliniken för Medicin,
Geriatrik och Akutmedicin, Göteborg, Sverige; 2Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra sjukhuset, Endoskopienheten, Göteborg, Sverige
Bakgrund: Koloskopi är ett förstahandsval vid diagnostik och endoskopiska ingrepp inom tjocktarmen och/eller terminala ileum. Oavsett i vilket
syfte koloskopi utförs, är adekvata förberedelser avseende rengöring en
förutsättning för ett framgångsrikt undersöknings- och/eller behandlingsresultat. I denna studie har vi jämfört resultatet av 4 olika tarmförberedande beredningar inför koloskopiundersökning (Tabell).

26

Tarmförberedande beredningar
Tarmförberedande preparat

T. Toilax® (4st) &
Laxabon® (2L)

Laxabon® Laxabon®
Movprep®
(4L)
(4L) fördelad

Antal pat

101

143

101

108

Undersökarbedömning
(% bra eller mkt bra)

71

69

90

76

Patientupplevelse
(% angivet illamående)

33

17

23

38

Patientupplevelse
(% angivet bukobehag)

22

30

34

33

Patientupplevelse
(% angiven sömnstörning)

22

30

34

33

Metod: Prospektiv randomiserad öppen enkätstudie, omfattade 453 konsekutivt rekryterade patienter (208 män (19-89 år, median 60 år), 245
kvinnor (18-90 år, median 61 år)) under tiden 2011-2012. Tre erfarna
koloskopister värderade sina bedömningar av renhetsgrad i respektive
kolonsegment. Patienterna värderade i frågeformulär sin subjektiva upplevelse av givna förberedelser.
Resultat: Vi fann att endoskopisterna bedömde i >90% att förberedelserna
var bra, eller mycket bra vid intag av fördelade doser Laxabon®(4L). Patientupplevelsen varierade något beroende på tilldelad tarmförberedelse.
Slutsats: Vid jämförelse av 4 tarmförberedande beredningar inför kolo
skopi, bör Laxabon®i fördelade doser vara förstahandsval med utgångspunkt från funna skillnader.
PO-03
Peer-coaching en möjlig lösning på inställda koloskopi besök?
R.A. Zabala
Höglandssjukhuset Eksjö, Medicinkliniken, Eksjö, Sverige
Bakgrund: Koloskopiundersökningar är associerade med hög frånvaro. I
en svensk pilotstudie gällande kolorektal cancer screening med sigmoidoskopi mättes compliance på 47% i Uppsala resp 30% Malmö/Lund
dvs stora bortfall.
Syftet med denna litteraturgenomgång var att undersöka om det fanns
studier där “peer-coaches” hade används som intervention och om detta
hade haft någon effekt. Detta som ett förarbete till ett förbättringsprojekt vid gastroenterologiska enheten på Höglandsjukhuset i Eksjö. Med
begreppet Peer-coach menas metoden att använda sig av individer utan
någon formell medicinsk utbildning till att informera förstagångspatienter och svara på frågor om ingreppet. Att erbjuda patienten en kontakt
med någon med självupplevd kunskap om ingreppet och från samma
population. Internationella studier angående inställda koloskopibesök
visar att de vanligaste orsakerna till inställda koloskopibesök är rädsla
för smärta, okunskap om riskerna med cancerutveckling, upplevd krånglighet med förberedelse av tarmen, känsla av skam och även kvinnligt
kön var associerad med högre frånvaro. Den teoretiska konstruktionen
bakom peer-coach metoden är “Theory of planned behavior”. Att intentionen för en handling kan påverkas via fyra dimensioner: attityd, subjektiv
norm, upplevd kontroll och intention. Via peer-coach får man en metod
att påverka dessa fyra dimensioner.
Metod: Artikelsök via: PubMed, Cochrane library, Clinical evidence, Socialstyrelsen, Google scholar.
Sökord: Colonoscopi AND compliance, appointment-keeping behavior,
patient adherence to gastroenterology examination
Slutsats: Litteraturgenomgången visar inga stora svenska studier på
ämnet. Litteraturgenomgången visar att det finns studier som gjorts på
ämnet och att det uppnått goda resultat, Cochrane uppmanar till mer
studier angående intervention med peer-coaches vid kronisk sjukdom.
Peer-coach ger vården ett verktyg för att öka patientens empowerment
och styr vården från ett paternalistsikt synsätt till en vård karäkteriserad
av mer samarbete med patienterna. Stor potential för kostnadsbesparningar finns om bortfallen minskar. Ett möjligt pilotprojekt med peer-coach
intervention är under förberedelse på gastroenterologiska enheten vid
medicinkliniken i Eksjö.

Funktionella mag-tarmsjukdomar
PO-04
Själv-rapporterade födoämnesrelaterade mag-tarmsymtom vid IBS är
vanliga och är associerade med svårare symtom och sänkt livskvalitet
L. Böhn ; S. Störsrud ; H. Törnblom ; U.J. Bengtsson ; M. Simrén
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Avdelningen för Invärtesmedicin,
Institutionen för Medicin, Göteborg, Sverige
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Bakgrund: Trots att mat och kost oroar patienter med IBS är förståelsen
låg rörande samband mellan intag av specifika födoämnen/livsmedelsgrupper och mag-tarmsymtom, psykologiska symtom och livskvalitet. Syfte
är att undersöka vilka födoämnen/livsmedelsgrupper som orsakar magtarmsymtom och sambandet mellan dessa symtom och psykologiska
symtom samt livskvalitet hos IBS patienter.
Metod: Vi inkluderade 197 IBS-patienter (medelålder 35 (range 18-72)
år; 142 kvinnor). Samtliga fyllde i ett frågeformulär i vilket symtom från 56
olika födoämnen/livsmedelsgrupper som kan relateras till födoämnesintolerans/allergi angavs. De fyllde även i frågeformulär avseende grad av
depression och ångest (HAD), mag-tarm-specifik ångest (VSI), IBS-symtom
(IBS-SSS), somatiska symtom (PHQ-15) samt livskvalitet (IBSQOL).
Resultat: Åttiofyra procent av studiepopulationen rapporterade symtom
som kunde kopplas till minst ett av de undersökta födoämnena. Livsmedel
med ofullständigt absorberade kolhydrater gav symtom hos 139 (71 %)
patienter; vanligast var mejeriprodukter (49 %), bönor/linser (36 %), äpple
(28 %), mjöl (24 %) och plommon (23 %). Femtiosex procent fick symtom
av föda med stor andel biogena aminer, såsom vin/öl (31 %), salami
(22 %) och ost (20 %). Histamin-frisättande livsmedel, såsom fläskkött
(28 %), choklad (17 %) och apelsin (17 %) rapporterades också orsaka
besvär. Mag-tarmsymtom rapporterades också vara vanliga efter intag
av stekt mat och feta livsmedel (52 %). Svårare IBS symtom innebar att
patienterna upplevde att fler livsmedel orsakade besvär (p=0.004), och
detta gällde också patienter med svårare somatiska symtom (p<0.001).
Kvinnor tenderade rapportera fler födoämnen än män (p=0.06). Vid större
antal livsmedel som angavs ge besvär kunde också en association ses
till minskad livskvalitet för följande domäner: sömn (r=-0.25; p=0.001),
energi (r=-0.21; p=0.005), kost (r=-0.29; p<0.001) och social roll (r=0.24; p=0.001). Antalet livsmedel som rapporterades orsaka mag-tarmsymtom kunde inte relateras till IBS-subgrupp, ångest, depression eller
mag-tarmspecifik ångest.
Slutsats: Majoriteten av IBS patienter anser att livsmedel har betydelse
för deras mag-tarmsymtom. Detta gäller framför allt ofullständigt absorberade kolhydrater, fett, och histamin-frisättande födoämnen samt livsmedel
som är rika på biogena aminer. Upplevd födoämnesintolerans är associerat med hög symtombörda och reducerad livskvalitet.
PO-05
Spinal nervstimulering som behandling vid irritabel tarm syndrom: en
randomiserad cross-over studie
P.M. Hellström 1; G. Lind 2; J. Winther 2; B. Linderoth 2
1
Uppsala Universitet/Akademiska sjukhuset, Specialmedicin/Gastro,
Uppsala, Sverige; 2Karolinska Universitetssjukhuset Solna,
Avd för neurokirurgi, Stockholm, Sverige
Bakgrund: Irritabel tarm syndrom (IBS) är ett vanligt tillstånd med multifaktoriellt ursprung. Dagens medicinska behandling är många gånger
ineffektiv. Ryggmärgsstimulering har sedan länge använts för att behandla
olika former av kronisk smärta. I djurstudier har man visat att spinal
nervstimulering kan minska smärtreaktionen vid ballongdistension av
tarmen. Ett motsvarande reaktionsmönster är förstärkt hos patienter med
IBS. Framgångsrik behandling med spinal nervstimulering har tidigare
rapporterats hos en enstaka patient med IBS, men också vid flera andra
tillstånd med buksmärta. För att undersöka de terapeutiska möjligheterna med spinal nervstimulering har vi genomfört en cross-over studie
på patienter med IBS.
Metod: Av 63 tillfrågade patienter med IBS enligt Rom II kriterierna rekryterades 10 (7 kvinnor, 3 män, ålder 26-56 år) till studien. Samtliga hade
episodisk buksmärta VAS >4 sedan 2 år tillbaka. Samtliga hade normal
blodkemi och elektrolyter, leverenzymtester, laktostoleranstest och coloskopi. Patienter med somatisk eller psykiatrisk samsjuklighet exkluderades. Studien var godkänd av etikprövningsnämnd.
En quadripolär stimuleringselektrod (Quad-plus, Medtronic, MN) implanterades i via perkutan punktion till epiduralt läge vid Th11-Th12. Elektroden
fördes sedan vidare kranialt till Th6-Th8. Stimuleringsfrekvensen var 50Hz
vilket gav parestesier i buken.
I en randomiserad cross-over design jämfördes aktiva stimuleringsperioder mot perioder utan stimulering under en sammanlagd period av
26 veckor. Patienterna registrerade antal smärtattacker, smärtnivå, antal
avföringar och global skattning av livskvalitet.
Resultat: Tolerabiliteten var god. Nio patienter genomförde hela studieperioden. Under stimuleringsperioderna minskade skattningen av smärta
både avseende antal smärtattacker från median 3,7 (1,3-6,0) till 2,0
(0,7-4,1) och intensiteten av smärta från median 6,3 (5,2-7,4) till 3,6
(2,5-4,4). Enstaka patienter rapporterade också minskat antal diarréer.
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Efter avslutad studie valde sex patienter att behålla det implanterade
systemet för fortsatt spinal nervstimulering. den längsta observationstiden är nu 6 år.
Slutsats: Studien visar att spinal nervstimulering kan vara en framgångsrik behandling vid IBS. För att utvärdera den kliniska användbarheten av
spinal nervstimulering krävs större multicenterstudier med power-analys.
PO-06
Regionala transittider i mag-tarmkanalen med SmartPill trådlös
motilitetskapsel: normalvärden för användning i kliniken
P.M. Hellström 1; Y.T. Wang 2; N. Zarate 2; D. Wang 3; A. Hobson 4; J.R. Semler 5;
K. Braden 6; S.S. Rao 7; W.H. Hassler 8; M. Camilleri 9; S.M. Scott 10
1
Uppsala Universitet/Akademiska sjukhuset, Specialmedicin/Gastro, Uppsala, Sverige; 2Blizard Institute of Cell and Molecular Science, Barts and
The London School of Medicine and Dentistry, London, United Kingdom;
3
London School of Hygiene & Tropical Medicine, Department of Medical
Statistics, London, United Kingdom; 4The Princess Grace Hospital, London
Hospital, London, United Kingdom; 5SmartPill Corporation, R&D, Buffalo,
United States; 6Massachusetts General Hospital, Gastroenterology, Boston,
United States; 7Georgia Health Sciences University, Medical College of, Gastroenterology and Hepatology, Augusta, United States; 8University of Michigan, Department of Gastroenterology, Ann Arbor, United States; 9Clinical
Enteric Neuroscience Translational and Epidemiological Research, Rochester, United States; 10The London School of Medicine and Dentistry, Queen
Mary University London, Blizard Institute of Cell and Molecular Science,
London, United Kingdom
Bakgrund: Passagetiderna för SmartPill genom mag-tarmkanalen beräknades för att etablera en standard för passagen av en trådlös motilitetskapsel (wireless motility capsule, WMC) tillsammans med normativa
värden för regional transit genom ventrikel, tunntarm och colon, samt de
pH-värden som uppmättes i de olika segmenten.
Metod: Resultat från samtliga friska frivilliga som undersökts med WMC
i USA och Sverige under en 6,5-årsperiod. Regionala transit tider och pH
värden bestämdes. Betydelsen av kön, ålder och olika protokoll för undersökning utvärderades. Variationsvidden för normativa värden etablerades
direkt från 2.5-97.5 percentilen av mätningarna.
Resultat: Valida data från 215 personer analyserades. Kön och olika
studieprotokoll studieprotokoll gav varierande svar. Antingen togs WMC
före eller direkt efter måltid. Detta gav olika gav olika transittider. För ventrikeltömningstiden så innebar en andra måltid 6 timmar efter studiestart
en försämrad ventrikeltömning där kapseln kom att dröja sig kvar under
lång tid. Total transit och colon transit uppvisade en ansamling av data
som var separerade med 24 timmar. Detta visade att WMC lämnar kroppen med en naturlig avgång en gång per dygn. Detta visar också att data
från WMC inte kan hanteras som en kontinuerlig variabel, utan istället
som en diskret variabel i olika kategorier.
Slutsats: Normativa värden för regional gastrointestinal transit and samtidiga pH värden från den från den största studiegruppen i litteraturen
har presenterats. Dessa data kan användas som en standard för vidare
diagnostik på patienter med funktionella störningar i mag-tarmkanalen. Ett
standardiserat protokoll är en förutsättning för att kunna jämföra erhållna
värden. Vi föreslår att intaget av WMC sker efter en standardiserad måltid
på 220 kcal. Erhållna värden från en enskild patient kan då direkt jämföras
med resultaten från vår etablerade standard.
PO-07
Use or misuse of medical treatment in irritable bowel syndrome?
T. Floderus 1; P. Karling 2
1
Norrlands Universitetssjukhus, Med stud, Umeå, Sverige;
2
Norrlands Universitetssjukhus, Gastrosektionen Medicincentrum,
Umeå, Sverige
Background: Irritable bowel syndrome (IBS) is a common gastrointestinal
disorder with a chronic but fluctuating course. Knowledge about effective
treatments of the disorder, especially regarding long term treatment in
clinical practice, is lacking.
Methods: A questionnaire, consisting of the questionnaires MADRS-S,
IBS-SSS and non-validated follow up questions, was sent to patients with
IBS according to ROME III criteria and who previously had participated
in a semi-structured interview (n=293). The medical journals of the 153
patients (84% women, mean age 34.3 years) who answered and were
included in the study were searched for information about medical prescriptions, renewals of prescriptions and treatment times of drugs commonly used in IBS therapy. The median follow up time since the interview
was 5.3 years (1.0-9.7 years).
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Results: At follow up only 13% of the patients was in remission (IBS-SSS
< 75) and only 8% were moderate/severe depressed (MADRS-S > 20).
NSAID (69%) was the single most used drug followed by PPI/antacids
(61%). The anti-depressants was the group with the highest frequency of
prescription renewals (64%) and long term usage (53%). 30-50% of the
patients who had tried drugs specifically directed against gastro-intestinal
symptoms wanted renewals and used the drug >12 months (Table). Men
used more drugs against diarrhea. A history of affective disorder was
more common among the users of anti-depressants. Usage of most of
the drugs was significantly related to lesser reported symptom relief and
a higher symptom burden, and the subjects who did not use any medications at present had a lower IBS-SSS score and a lower MADRS-S score.
No drug therapy was related to a higher frequency of symptom relief or a
lower symptom burden.
Drug
(number of users anytime)

% of at least one
prescription renewal

% of users
> 12 months

% of users
at follow up

Bulking agents (80)

41 %

35 %

14 %

Anti-spasmodics (63)

49 %

44 %

8%

Anti-diarrhea agent (55)

51 %

49 %

27 %

Laxatives (39)

38 %

38 %

18 %

Silicons (33)

36 %

36 %

27 %

Amitryptiline (57)

53 %

49 %

26 %

SSRI (50)

74 %

60 %

46 %

SNRI (23)

70 %

56 %

22 %

Minaserin (18)

61 %

44 %

11 %

NSAID (105)

67 %

48 %

35 %

Paracetamol (78)

46 %

36 %

56 %

Tramadol (53)

41 %

30 %

11 %

Kodein (35)

28 %

29 %

11 %

Narcotics (33)

67%

39 %

9%

PPI/Antiacids (93)

56 %

38 %

34 %

Conclusion: NSAID and PPI/antacids were the most frequently used drugs
among patients with IBS. 30-75% of the IBS-patients who ever tried drug
therapy used in treatment of IBS had their prescriptions renewed. 30-60%
were treated >12 months. We couldn’t see that any drug therapy had a
positive impact on symptom relief or symptom burden. However, SSRI and
SNRI had a high frequency of prescription renewals and these drugs had
in comparison to other drugs no negative association to symptom relief.
PO-08
Rökning är associerad till samtidig IBS vid mikroskopisk kolit
B. Roth 1; R.J. Gustafsson 1; J. Manjer 2; B. Ohlsson 1
1
SUS, Gastrokliniken, Malmö, Sverige; 2SUS, Kirurgkliniken, Malmö, Sverige
Bakgrund: Mikroskopisk kolit (MC) inducerar gastrointestinala symtom,
företrädesvis hos medelålders och äldre kvinnor. Etiologin är oklar, men en
association till rökning har beskrivits. Syftet med denna studie var därför
att undersöka rökvanor hos patienter med MC, jämfört med kontroller ur
befolkningen.
Metod: Eftersom symtomen skiljer sig åt mellan kvinnor och män, inkluderades endast kvinnor i studien. Kvinnor under 73 års ålder, som behandlats för biopsi-verifierad MC vid någon gastroklinik i Skåne mellan 2002
och 2010 inviterades att delta (240 patienter). Formulär avseende socioekonomiska förhållanden, rök- och alkoholvanor samt övriga sjukdomar
och symtom hemsändes med post. En populationsbaserad prospektiv
kohort, Malmö Kost Cancer, inviterade alla kvinnor i Malmö födda mellan
1923-1950 under 1991-1996. Från denna kohort användes en grupp på
737 kvinnor, som i tidigare studier definierats som friska, och användes
som kontroller. Beräkningarna justerades för ålder, alkoholvanor, fysisk
aktivitet, utbildning och yrkesutövning.
Resultat: Sammanlagt kunde 131 MC patienter inkluderas i de statistiska
beräkningarna, efter exklusion av patienter utanför kontrollernas åldersspann och med säkerställda sekundära former av MC. Patienterna delades in i två grupper: med (68) eller utan samtidig IBS (63). Patienter som
rökte hade en ökad risk för att drabbas av samtidig MC och IBS (OR=4.95,
95% CI=2.35–10.43). Rökning var inte associerat till enbart MC, när
patienter som inte även uppfyllde IBS kriterierna uteslöts (OR=1.27, 95%
CI=(0.57–2.84).
Slutsats: Rökning är associerat till samtidig förekomst av IBS hos MC
patienter, men för patienter med enbart MC utgör inte rökning någon
riskfaktor. Fortsatt forskning får visa om rökningen primärt är kopplad
till IBS eller till MC.
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PO-09
Extra-esofageala symtom och reflux
H. Pendleton 1; M. Ahlner-Elmqvist 1; R. Olsson 2; O. Thorsson 3;
O. Hammar 4; M. Jannert 1; B. Ohlsson 5
1
SUS, Öronkliniken, Malmö, Sverige; 2SUS, Röntgen, Malmö, Sverige; 3SUS,
Klinisk fysiologi, Malmö, Sverige; 4SUS, Internmedicin, Malmö, Sverige; 5SUS,
Gastrokliniken, Malmö, Sverige
Bakgrund: Bakre laryngit är ett tillstånd med inflammation i larynx ledande
till hosta, heshet och rösttrötthet. Man har ansett att problemen berott
på proximal syrareflux, och patienterna behandlas rutinmässigt med protonpumpshämmare (PPI). Effekten av denna behandling är ganska svag.
Samtidigt vet vi att olika funktionella sjukdomar vanligen är associerade
till varandra, och till oklara smärttillstånd såsom huvudvärk, ryggvärk och
muskelvärk. Syftet med studien var att undersöka konsekutiva patienter med bakre laryngit avseende samtidig reflux och förekomst av andra
funktionella tillstånd.
Metod: Fyrtiosex av 60 patienter (26 kvinnor), median ålder 55 (IQR
41-68) år, accepterade att delta. Fyrtiotvå av dessa undersöktes med
gastroskopi, 35 undersöktes med 24 h pH mätning i proximala esofagus,
och 37 lämnade blodprov för analys av motilin i plasma (RIA) och antikroppar mot gonadotropin-releasing hormon (GnRH) (ELISA). Patienterna var
friska förutom sin bakre laryngit.
Resultat: De vanligaste symtomen var klumpkänsla (61%), slem (48%),
heshet (37%) och halsbränna (26%). Vid gastroskopi fann man esofagit,
Barrett´s esofagus och/eller hiatushernia hos 40% av patienterna. Proximal reflux uppmättes hos 34%. Patienterna med refluxsymtom hade högre
motilinnivåer (p=0.021). GnRH antikroppar av IgG-typ var vanligare hos
patienter jämfört med kontroller (p=0.001). Vid uppföljning 3-4 år senare
ifylldes formuläret Visual Analogue Scale for Irritable Bowel Syndrome
(VAS-IBS). Detta visade att kvinnliga patienter hade mer buksmärta än
kontrollerna (p=0.001), medan manliga patienter hade mer buksmärta
(p=0.000), gasbesvär (p=0.042) och mer påverkan i det dagliga livet av
magtarmbesvären (p=0.020) jämfört med kontroller.
Slutsats: Extra-esofageala symtom kan vara associerade med funktionella
magtarmbesvär istället för reflux. Funktionalitet måste alltså beaktas
vid dessa besvär, och förskrivning med PPI kan inte anses vara enda
behandlingen.
PO-10
Atopisk IBS: skiljer det sig från icke-atopisk IBS?
S. Störsrud ; L. Böhn ; L. Öhman ; H. Törnblom ; U.J. Bengtsson ; M. Simrén
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Avdelningen för Invärtesmedicin,
Institutionen för Medicin, Göteborg, Sverige
Bakgrund: Atopisk IBS har föreslagits vara en ny subgrupp och samtidig
allergi har nyligen kopplats till svårare IBS-symtom. Syftet med denna
studie var att undersöka förekomst av atopi vid IBS och att studera korrelationen mellan symtom och självrapporterad födointolerans.
Metod: 197 patienter med IBS inkluderades (ålder 35±12 (medel±SD) år;
142 kvinnor), via vår öppenvårdsmottagning. Nivåer av total och specifik
S-IgE samt eosinofila granulocyter undersöktes. Patienterna fyllde också
i frågeformulär avseende förekomst av atopisk sjukdom, symtom efter
intag av 56 olika födoämnen med relevans för födoämnesintolerans/
allergi, samt frågeformulär avseende IBS-symtom (IBS-SSS), ångest och
depression (HAD) och somatiska symtom (PHQ-15).
Resultat: Atopisk sjukdom (eksem, astma och/eller allergisk rinit) rapporterades av 92 patienter (48%). Förutom svårare somatiska symtom
hos IBS patienter med atopisk sjukdom vs. icke-atopisk IBS (PHQ-15:
13.3±4.5 vs. 11.9±5.0; p=0.03), noterades inga skillnader i IBS symtomens karaktär eller svårighetsgrad och inte heller avseende ångest och
depression. Specifika IgE antikroppar mot luftburna allergener (Phadiatop)
fanns hos 64 patienter (32%), där björk (16%), timotej (15%) och kvalster (12%) var vanligast. De med positiv Phadiatop-test tenderade att ha
mindre svåra symtom (IBS-SSS 290±109 vs. 320±83; p=0.05), främst
mindre bloating (53±32 vs. 65±25; p=0.01) och högre nöjdhet med toalettvanorna (63±29 vs. 72±24; p=0.04). I övrigt hittades inga skillnader
i symtomkarakteristik eller svårighetsgrad mellan patienter med och utan
IgE mot vanliga luftburna allergener. IBS-patienter med IgE mot björk eller
gråbo rapporterade inte oftare mag-tarmsymtom efter intag av livsmedel
som korsreagerar med björk eller gråbo jämfört med som inte hade IgE
antikroppar. Förekomst av IgE antikroppar mot gråbo korrelerade inte med
symtomkarakteristik eller svårighetsgrad. Specifika IgE antikroppar mot
vanliga livsmedelsantigener var ovanligt (jordnötter n=3; vete n=3; mjölk
n=2; ägg n=1) och inte relaterad till symtommönster eller självrapporterad
livsmedelsintolerans. Trettio patienter hade förhöjda total IgE nivåer och
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9 förhöjda nivåer av eosinofiler i blodet. Detta var inte heller kopplat till
symtomkarakteristik eller svårighetsgrad.
Slutsats: Atopisk sjukdom är vanligt hos patienter med IBS men om det är
av relevans för deras symtom är oklart. Våra data stödjer inte stora skillnader i symtommönster eller svårighetsgrad mellan atopisk och icke-ato
PO-11
Förändrat lymfocyt antal och uttryck i tarmslemhinnans lamina priopria
hos PI-IBS patienter jämfört med friska kontroller
J.E. Sundin ; A. Kumawat ; I. Rangel ; E. Hultgren-Hörnquist ; R.J. Brummer
Örebro Universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Örebro, Sverige
Bakgrund: Irritable bowel syndrome (IBS) karaktäriseras av magsmärtor,
obehag, uppsvälldhet och förändrad avföring. Vissa IBS patienter utvecklar sjukdomen efter en akut infektion i tarmen, dessa klassificeras som
post-infektiösa IBS (PI-IBS) patienter. Orsakerna till PI-IBS är okända men
man tror att kroniska förändringar i tarmslemhinnan såsom mikrobiella
rubbningar, inflammation eller förändringar i tarmens permeabilitet kan
orsaka sjukdomen. I den här studien testar vi hypotesen att PI-IBS patienter efter sin infektion har ett fortsatt förändrat immunförsvar i tarmen.
Metod: 10 PI-IBS patienter och 9 friska kontroller i åldern 18 till 65
rekryterades. Alla PI-IBS patienter uppfyllde Rome III kraven för IBS diagnosen. All kunde även påvisa att de insjuknat efter en akut tarminfektion.
Sigmoidoskopi utfördes på en oförberedd tarm. Intraepiteliala lymfocyter
(IEL) och lamina propria lymfocyter (LPL) infärgades och analyserads med
flödescytometri.
Resultat: Antalet lymfocyter i lamina propria (median) i PI-IBS (8,3 ± 1,6)
var signifikant fler (p < 0,006) än de hos friska kontrollerna (5.6 ± 1.8).
CD4+ CD45RO+ minnes T-celler i lamina propria hos PI-IBS patienter var
signifikant fler (p < 0,03) jämfört med friska kontroller. Multivariabel analys
visade att PI-IBS patienter uttrycker en fenotyp med en mindre proportion
CD19+ och en högre proportion CD4+CD8+ (p = 0,03) lymfocyter i lamina
propria jämfört med friska kontroller. Mann-Whitney analys konfirmerar
detta och visar på en minskning (p < 0,002) av CD19+ LPL och en ökning
(p < 0,03) av dubbel positiva CD4+ CD8+ T lymfocyter hos PI-IBS patienter
jämfört med friska kontroller.
Slutsats: Vi pressenterar nya bevis på att PI-IBS patienter har en kvarstående immunaktivering i tarmslemhinnan. Detta stödjer att immunsystemet
har rubbats hos PI-IBS patienter och förändringen kvarstår flera år efter
den initierande infektionen. Våra fynd stödjer en framtida antiinflammatorisk behandling av PI-IBS patienter.
PO-12
Förändrad mikrobiota i biopsier och fekalier hos PI-IBS patienter jämfört
med IBS patienter utan initial tarminfektion och friska kontroller
J. Sundin 1; I. Rangel 1; S. Fuentes 2; W. de Vos 2
1
Örebro Universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Örebro, Sverige;
2
Wageningen UR, Mikrobiologi, Wageningen, Netherlands
Bakgrund/Syfte: Irritable bowel syndrome (IBS) karaktäriseras av magsmärtor, obehag, uppsvälldhet och förändrad avföring. Vissa IBS patienter
utvecklar sjukdomen efter en akut infektion i tarmen, dessa klassificeras
som post-infektiösa IBS (PI-IBS) patienter. Orsakerna till PI-IBS är okända
men man tror att mikrobiella förändringar, inflammation eller förändringar i
tarmens barriär funktion kan orsaka sjukdomen. I den här studien testar vi
hypotesen att PI-IBS och generella IBS patienter har ett fortsatt förändrad
mikrobiota i tarmen.
Metod: 10 PI-IBS patienter, 20 IBS patienter och 9 friska kontroller i åldern
18 till 65 år rekryterades. Alla PI-IBS patienter uppfyllde Rome III diagnos
kraven för IBS. Alla PI-IBS patienter kunde även påvisa att de insjuknat
efter en akut tarminfektion. Endoskopi utfördes på en oförberedd tarm.
Mikrobiotan från både biopsier (sigmoideum) och fekalieprov analyserades
med Human Intestinal Tract Chip som är en phylogenetisk mikroarray.
Metoden möjliggör analys av art och bakterie komposition.
Resultat: Preliminära resultat visar en signifikant skillnad i mikrobiotans
komposition mellan PI-IBS och friska kontroller (p < 0,002), vi ser även
en tydlig divergens mellan IBS patienter och friska kontroller (p < 0,05).
PI-IBS hade en större frekvens Subdoligranulum variable, E. limosum och
Lachnospira pectinoschiza än friska och IBS patienterna. IBS patienter
visar högre andel av Bacteroides. Friska kontroller karaktäriseras av en
högre frekvenser Rum. Lactaris, Akkermansia, medlemmar av C. cluster
XIVa och Unc.Clostridiales.I jämfört med PI-IBS och IBS patienter.
Slutsats: Det fanns en tydlig skillnad i kompositionen av mikrobiotan hos
PI-IBS patienter jämfört med IBS patienter och friska controller. Våra fynd
stödjer en framtida behandling av PI-IBS patienter som påverkar mikrobiotan till ett nytt friskt jämviktsläge.
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PO-13
Rektal känslighet påverkar det rektala tonussvaret efter intag av
en hög-kalorisk flytande testmåltid hos patienter med IBS
H. Törnblom 1; L. Van Oudenhove 2; J. Tack 2; M. Simrén 1
1
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medicinkliniken, Enheten för Gastroenterologi och Hepatologi, Göteborg, Sverige; 2Universitetssjukhuset Leuven,
Translational Research Center for Gastrointestinal Disorders (TARGID),
Leuven, Belgium
Bakgrund: En andel av de patienter som har irritable bowel syndrome
(IBS) har kolorektal hypersensitivitet. Huruvida detta även är kopplat till
förändrad rektal motorisk funktion är ännu inte undersökt. Syftet med
denna studie var att utvärdera effekten av en kaloririk flytande måltid
avseende rektal tonus (volymer) hos IBS patienter, med respektive utan
rektal hypersensitivitet och friska kontroller.
Metod: Vi inkluderade 274 patienter med IBS (ålder 39±13 (medel±SD)
år; 204 kvinnor), och 34 friska kontroller (ålder 35±13; 26 kvinnor). Alla
undersöktes med en rektal barostatundersökning (isobariska, fasiska
distensioner) före och 60 min efter en flytande måltid (800 kcal; 60%
fett). Känseltrösklar utvärderades liksom statisk (SC) och dynamisk compliance (DC). Under 15 min före den första distensionssekvensen och
under 50 min efter måltiden, registrerades ballongvolymer, som mått på
rektal tonussvar. Mixed models användes för att analysera rektalt tonusrespons över tid.
Resultat: I patientgruppen uppvisade 44% rektal hypersensitivitet före
och 39% efter måltidsintag, där smärttröskeln hos friska kontroller (<31
mmHg före, and <26 mmHg efter måltid) använts som referens. DC ökade
hos både patienter (p<.0001) och kontroller (p=.02) vid den andra distensionssekvensen medan SC inte påverkades i någon grupp. Barostatballongens medelvolymer var högre före måltid (p=.007) hos friska jämfört med patienter och hos normosensitiva jämfört med hypersensitiva
(p=0.04) patienter. Rektalt tonussvar efter måltid hos patienter och friska
illustreras i Fig. 1A. En signifikant linjär, kvadratisk och tredjegradseffekt
över tid påvisades (p<.0001 för alla). Därutöver påvisades en signifikant
”time-by-group” (p=.003) och ”time2-by-group” (p=.01) interaktionseffekt,
vilket indikerar en skillnad i initial linjär lutning i volymskurvan och dess
återhämtningsfas mellan IBS patienter and friska kontroller. En likartad
skillnad (p<.0001) kunde ses även vid jämförelse mellan hyper- och normosensitiva patienter (Fig. 1B).
Slutsats: Rektalt tonussvar efter intag av en hög-kalorisk flytande måltid
skiljer sig åt mellan IBS patienter och friska kontroller, liksom mellan
hyper- och normosensitiva IBS patienter.

PO-14
Nivå av fekalt calprotectin är inte associerat till patofysiologi eller
symptomens svårighetsgrad hos IBS patienter
L. Öhman 1; H. Törnblom 2; B. Le Neve 3; D. Guyonnet 3; S. Isaksson 1;
M. Simrén 1
1
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Avd. Invärtes medicin, Inst. Medicin
samt Avd Mikrobiologi och Immunologi, Inst. Biomedicin, Göteborg, Sverige;
2
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Avd. Invärtes medicin, Inst. Medicin,
Göteborg, Sverige; 3Danone Research, Palaiseau, France
Bakgrund: Lätt ökad immunaktivitet i kolonslemhinnan finns rapporterad
vid IBS. Ökade nivåer av fekalt calprotectin (f-calprotectin) anses vara en
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god markör för neutrofil-medierad inflammation och används som biomarkör för sjukdomsaktivitet vid inflammatoriska tarmsjukdomar. Det har
tidigare rapporterats att IBS patienter har normala nivåer av f-calprotectin,
men nivåerna kan variera inom patientgruppen. Målet med denna studie
var att bestämma om nivåer av f-calprotectin återspeglar patofysiologi
eller symptom hos patienter med IBS.
Metod: f-calprotectin analyserades i avföringsprov med Buhlmann ELISA
(lägsta detektionsnivå 10 ug/g) från 98 IBS patienter och 35 friska frivilliga. Alla patienterna registrerade avföringsform (Bristol stool form
(BSF)), tarmtömningsfrekvens och symtomintensitet (IBS symptom severity system (IBS-SSS)), samt genomgick rektal barostatundersökning och
mätning av oroanal transittid (OATT) med röntgentäta markörer.
Resultat: Nivåerna av f-calprotectin var jämförbara hos patienter och friska
frivilliga (17.5 (10-47) vs. 11(10-44) (median (25-75% percentil)) ug/g;
p=0.21)). Tretton IBS patienter (13.2%) hade höga f-calprotectin nivåer,
vilket definierades som ett värde över 90:e percentilen (98.8ug/g) hos
gruppen med friska frivilliga. Vid jämförelse mellan patienter med höga
respektive låga f-calprotectin värden förelåg inga skillnader i fördelning av
IBS subgrupper enligt Rome III (IBS-C, IBS-D, IBS-M, IBS-U), sjukdomsduration (9.5 (2-15) vs. 10 (5-15.3) år; p=0.46), rapporterad buksmärteintensitet eller frekvens, grad av buksvullnad, nöjdhet med avföringsvanor
eller hur IBS påverkar livet i stort enligt IBS-SSS (Tabell 1). Det sammanlagda IBS-SSS värdet var också jämförbart mellan grupperna (Tabell 1).
Genomsnittlig avföringsform enligt BSF (3.7 (2.9-4.4) vs. 4.1 (3.3-4.9);
p=0.2) och avföringsfrekvens (1.5 (0.75-1.9) vs. 1.6 (1.2-2.3); p=0.29)
var likvärdiga mellan patienter med höga respektive låga f-calprotectin
värden liksom smärttröskeln vid rektal barostatundersökning (24 (24-28)
vs. 24 (20-32) mmHg; p=0.65) och OATT (1.5 (0.5-1.9) vs. 1.2(0.7-1.9)
dagar; p=0.95).
Tabell 1: Svårighetsgrad av symptom, enligt IBS-SSS, hos patienter med
IBS med höga respektive normala nivåer av f-calprotectin.
Hög
f-calprotectin

Normal
f-calprotectin

p-värde

Buksmärteintensitet

a

54 (22-76)

52 (25.8-72)

0.99

Buksmärtefrekvens

60 (30-100)

56 (30-100)

0.74

Svårighetsgrad av
buksvullnad

49 (17-71)

67.5 (37.3-81.3)

0.09

71 (53.5-90)

77 (64.8-97)

0.39

71 (33-84)

76.5 (51.5-84.8)

0.27

306 (242.5-350)

331 (250-384)

0.36

Nöjdhet med
avföringsvanor
IBS påverkan av ditt liv
IBS-SSS total
a

Data visas som median (25:e-75:e percentil).

Slutsats: Fekalt calprotectin inom den normala variationen är inte kopplad
till patofysiologiska faktorer eller IBS symptomens svårighetsgrad. Våra
data stödjer inte att neutrofil-medierad mukosal inflammation har någon
betydelse för uppkomsten av symptom vid IBS.
PO-15
THAOS: Gastrointestinala manifestationer hos patienter med hereditär
och senil transthyretinamyloidos
J. Wixner 1; R. Mundayat 2; O. Kayaral 3; I. Anan 1; O.B. Suhr 1
1
Norrlands universitetssjukhus, Medicincentrum, Umeå, Sverige; 2Pfizer,
Statistics, New York, United States; 3Pfizer, Neuroscience, New York, United
States
Bakgrund: Transthyretin(TTR)-amyloidos är en sällsynt systemsjukdom
orsakad av amyloidinlagringar som byggs upp av felveckade TTR-monomerer. Det finns två huvudformer av sjukdomen: hereditär TTR-amyloidos och
senil systemisk amyloidos (SSA). Den hereditära formen beror på mutationer i TTR-genen och över 100 genotyper finns beskrivna. Den kliniska
bilden varierar men gastrointestinala komplikationer är vanliga åtminstone
vid den ärftliga formen. Syftet med denna studie var att kartlägga fördelningen av gastrointestinala symptom hos patienter med TTR-amyloidos
samt att värdera symptomens inverkan på patienternas nutritionsstatus
och livskvalitet.
Metod: THAOS – The Transthyretin Amyloidosis Outcomes Survey är den
första globala longitudinella multicenterstudien som samlar data kring
naturalförloppet av TTR-amyloidos. Denna studie presenterar data kring
gastrointestinala symptom, nutritionsstatus och livskvalitet hos patienter
med TTR-amyloidos. Modifierat BMI (mBMI) användes för att värdera nutritionsstatus och EQ5D användes för att värdera livskvalitet.
Resultat: Data från 1344 patienter med hereditär TTR-amyloidos och 138
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patienter med SSA, som inkluderats i registret sedan 2007, ingick i studien. Data från inklusionstillfället i THAOS analyserades. 63% av patienterna med den hereditära formen och 15% av dem med den senila formen
av sjukdomen rapporterade någon form av gastrointestinala symptom.
Tidig mättnadskänsla var det vanligaste symptomet och rapporterades
av 33% av dem med TTR-mutationer. Ingen tydlig könsrelaterad skillnad i
frekvens av gastrointestinala symptom kunde påvisas, men patienter med
tidig sjukdomsdebut (<50 år) rapporterade gastrointestinala symptom i
större utsträckning än de med sen debut (≥50 år). Övre gastrointestinala
symptom och sjukdomsduration var signifikanta faktorer för att predicera
mBMI (p = 0,03 resp. <0,001). Övre och nedre gastrointestinala symptom, ålder vid sjukdomsdebut och sjukdomsduration var alla signifikanta
faktorer för att predicera EQ5D-score (p <0,001 för alla).
Slutsats: Gastrointestinala symptom är vanliga hos patienter med hereditär TTR-amyloidos och har en negativ inverkan på deras livskvalitet.
Patienter med SSA förefaller ha gastrointestinala symptom i samma
utsträckning som en frisk normalpopulation. Gastrointestinala symptom
var vanligare hos patienter med tidig sjukdomsdebut. Övre, men inte
nedre, gastrointestinala symptom hade en uttalad negativ inverkan på
patienternas nutritionsstatus.

Gallvägs- och pancreas-sjukdomar
PO-16
Association mellan lågt alkaliskt fosfatas och överlevnad hos
patienter med primär skleroserande cholangit
L. Lindström 1; R. Hultcrantz 1; K.M. Boberg 2; I. Friis-Liby 3; A. Bergquist 1
1
Karolinska Universitetssjukhuset, Gastrocentrum Medicin, Stockholm,
Sverige; 2Rikshospitalet, Section for Gastroenterologi och Transplantationsmedicin, Oslo, Norge; 3Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Magtarmmottagningen, Göteborg, Sverige
Bakgrund: Ursodeoxycholsyra (UDCA) har aldrig bevisats kunna stoppa
sjukdomsprogressen hos patienter med primär skleroserande cholangit
(PSC). Hos patienter med primär biliär cirros har man däremot funnit en
bättre överlevnad hos patienter som sjunker i alkaliskt fosfatas (ALP)
under behandling med UDCA. Syftet med denna studie var att studera
långtids-överlevnaden hos patienter med PSC som behandlats med UDCA
och att jämföra det kliniska utfallet hos patienter som sjönk i ALP under
behandling jämfört med de som inte gjorde det.
Metod: Studien är en långtidsuppföljning av 198 Skandinaviska patienter
som ingick i en tidigare randomiserad studie mellan UDCA (17-23 mg/kg/
dag) och placebo (Olsson et. al., 2005). De utfall som studerades i vår
uppföljning var: död, levertransplantation och utveckling av cholangiocarcinom. Om serumnivåer av ALP var normala eller hade sjunkit med 40 %
eller mer under det första året i studien bedömdes patienten ha uppnått
biokemisk respons. Överlevnad beräknades med Kaplan-Meier-metoden.
Resultat: Vi fann ingen skillnad i överlevnad hos patienter som var
behandlade med UDCA (n = 101) jämfört med placebo (n = 98), (p =
0.774, log rank). Tjugosex patienter i UDCA gruppen jämfört med 29
patienter i placebo-gruppen uppnådde något av de studerade utfallen.
Patienter som svarade på UDCA-behandlingen biokemiskt (n = 43) hade
en signifikant bättre 10-års-överlevnad än patienter som ej uppvisade
biokemisk respons (n = 51), (p = 0.03). Skillnaden i överlevnad kvarstod
även när patienter som behandlats med placebo inkluderades i analysen.
Av dessa uppvisade 79 biokemisk respons, jämfört med 116 som inte
svarade biokemiskt, (p = 0.0001, log rank).
Slutsats: Vi fann ingen signifikant skillnad i långtidsöverlevnad hos patienter med PSC som behandlats med UDCA jämfört med placebo i fem
år. Patienter som sjönk i ALP eller hade normala nivåer hade en bättre
långstidsöverlevnad, oberoende av UDCA behandling.
PO-17
SGF nationella riktlinjer kronisk pankreatit
J.M. Löhr 1; S.L. Haas 1; B. Lindkvist 2; N. Albiin 3; U. Arnelo 1; F. Lindgreen 4;
C. Nordenson 5; M. Pedersen 6; S. Regner 7; R. Andersson 8
1
Karolinska Universitetssjukhuset, Gastrocentrum, Stockholm, Sverige;
2
Sahlgrenska, Gastroenterologi, Göteborg, Sverige; 3Karolinska Universitetssjukhuset, Radiologi, Stockholm, Sverige; 4Karolinska Universitetssjukhuset,
Barnmedicin, Stockholm, Sverige; 5Umeå Universitetssjukhuset, Gastrointestinal och Generell Kirurgi, Umeå, Sverige; 6Karolinska Universitetssjukhuset, Anestesi och Smärtmedicin, Stockholm, Sverige; 7MAS, Gastrointestinal
och Generell Kirurgi, Malmö, Sverige; 8Lund Universitetssjukhuset, Gastrointestinal och Generell Kirurgi, Lund, Sverige
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Bakgrund: Kronisk pankreatit är en sjukdom som karakteriseras av kronisk inflammation i pankreas vilket leder till fibrosutveckling och förlust
av fungerande körtelvävnad. Diagnosen är enkel att ställa i sjukdomens
sena stadier men tidigt i förloppet är kronisk pankreatit desto svårare att
påvisa. Exokrin pankreasinsufficiens är en vanlig komplikation till kronisk
pankreatit som per definition inträffar när förlusten av exokrin körtelvävnad
är så stor att normal digestion inte längre går att upprätthålla. En enkel
metod för att diagnosticera exokrin pankreasinsufficiens är bestämning
av koncentrationen pankreasenzymet elastas i avföringen. Metoden har
dock låg specificitet. Ett nytt och mer tillförlitligt alternativ är utandningstest med13C-märkta fettsyror. I dag saknas nationellt koncensus för hur
kronisk pankreatit och exokrin pankreasinsufficiens skall utredas och
behandlas.
Mål: Att utveckla svenska riktlinjer för diagnostik och terapi av kronisk
pankreatit och exokrin pankreasinsufficiens.
Metod: Arbetsprocessen innehåller följande steg: (1) Relevanta kliniska
frågeställningar formuleras. (2) Nuvarande praxis undersöks genom en
web-baserad enkät som distribueras till gastroenterologer och kirurger i
Sverige. (3) Utvalda frågeställningar besvaras genom litteratursökningar
och evidensgrad klassificeras enligt CEBM kriterier. (4) Ett första utkast
till riktlinjer revideras av externa experter. (5) Riktlinjer publiceras på SGFs
hemsida och i läkartidningen.
Konklusion: Det finns ett behov av riktlinjer för diagnostik och behandling
av kronisk pankreatit och exokrin pankreasinsufficiens. Detta kommer nu
att tillgodoses.

Inflammatorisk tarmsjukdom
PO-18
Polymorfismer i MORC4 och NOD2 påverkar prognosen efter allogen
stamcellstransplantation för hematologiska maligniteter
Norén, E.1; Verma, D.2; Söderman, J.1; Lotfi, K.3; Almer, S.4
1
Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk diagnostik, Jönköping, Sverige; 2University
of California, Department of Paediatrics, San Diego, United States; 3Universitetssjukhuset i Linköping, Hematologiska kliniken, Linköping, Sverige;
4
Universitetssjukhuset i Linköping, Mag-tarmmedicinska kliniken, Linköping,
Sverige
Bakgrund: Det finns patofysiologiska likheter mellan inflammatorisk
tarmsjukdom (IBD) och graft-versus-host-disease (GVHD). GVHD är en
känd komplikation efter allogen stamcellstransplantation (SCT) för blodmaligniteter. Studier har påvisat en association mellan de tre vanligaste
polymorfismerna (SNP) i NOD2 (R702W, G908R och 3020insC) och en
ökad risk för akut GVHD. Vi har nyligen funnit en association mellan en
markör i MORC4 och Crohns sjukdom. MORC4 har betydelse för regleringen av transforming growth factor-beta (TGF-β). Baserat på patofysiologin vid IBD och GVHD, spekulerade vi om det genetiska mönster som
kan identifieras vid IBD även kan ha en inverkan på uppkomst av akut
GVHD och mortalitet.
Metod: Vuxna patienter (n=111, medianålder 49 (IQR 39-57), 64 män)
med hematologisk malignitet som genomgick allogen SCT från maj 1996
till april 2005 inkluderades. I en fall-kontroll studie undersöktes en SNP i
MORC4 samt de tre vanligaste NOD2-varianterna avseende uppkomst av
akut GVHD och mortalitet efter SCT.
Resultat: Fyrtio patienter (27 män) dog inom tolv månader efter SCT.
Eftersom markören för MORC4 är lokaliserad på X–kromosomen, stratifierade vi patienterna i två grupper, män respektive kvinnor. För män
(alleliskt OR=4,21, 95% CI 1,31-13,48, p=0,012), men inte för kvinnor
(alleliskt OR=1,53, 95% CI 0,68-3,45, p=0,304), påvisades en signifikant
association mellan MORC4 och mortalitet. Ett heterogenitetstest kunde
däremot inte identifiera en signifikant skillnad mellan riskerna hos män
eller hos kvinnor. Vid Mantel-Haenszel-test fanns en signifikant association sammanslaget för män och kvinnor, mellan MORC4 och mortalitet
(alleliskt OR=2,17, 95% CI 1,10-4,29, p=0,019). Fem, 2 och 5 patienter
var heterozygota för minst en av de tre vanligaste NOD2-SNParna (R702W,
G908R respektive 3020insC), motsvarande 11% av patienterna (12/111).
En patient var heterozygot för såväl G908R som 3020insC. Vid bärarskap
av ingen respektive minst en mutant NOD2 allel, fanns det en trend till
association mellan NOD2 och mortalitet (alleliskt OR=4,21, 95% CI 0,9019,69, p=0,071). Ingen signifikant association kunde påvisas varken
mellan MORC4 eller NOD2 och akut GVHD.
Slutsats: Dessa fynd understryker att GVHD och IBD har likheter i det
genetiska mönstret. De kan bidra till ökad förståelse av patogenesen vid
IBD och GVHD uppkommen efter allogen SCT för hematologisk maligniteter.
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PO-19
Genetisk predisposion är inte av betydelse för uppkomsten pANCA
hos tvillingar med ulcerös kolit
Amcoff, K.1; Joossens, M.2; Pierik, M.J.3; Jonkers, D.3; Bohr, J.1; Joossens, S.4;
Romberg-Camps, M.5; Nyhlin, N.1; Wickbom, A.1; Rutgeerts, P.J.6; Tysk, C.1;
Bodin, L.7; Colombel, J.F.8; Vermeire, S.6; Halfvarson, J.1
1
Universitetssjukhuset Örebro, Medicinska kliniken, Örebro, Sverige; 2VIBVrije Universiteit Brussel, Structural Biology and Applied Biological Sciences
(DBIT), Brussels, Belgium; 3University Hospital Maastricht, Gastroenterology,
Maastricht, Netherlands; 4Catholic University of Leuven, Gastroenterology,
Leuven, Belgium; 5Orbis Medical Center, Department of GastroenterologyHepatology, Sittard, Netherlands; 6University Hospital Gasthuisberg, Department of Gastroenterology, Leuven, Belgium; 7Karolinska Institutet, Institutet
för miljömedicin, Stockholm, Sverige; 8CHU Lille, Hepato-Gastroenterology,
Lille, France
Bakgrund: Orsaken till inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är okänd, men
enligt en rådande hypotes utvecklas sjukdomen p.g.a. en inadekvat immunologisk reaktion på bakteriefloran i tarmen hos individer som är genetiskt
predisponerade för detta. Ökad förekomst av specifika antikroppar har
noterats vid IBD, och främst pANCA (Perinuclear antineutrophil cytoplasmic
antibodies) har kopplats till ulcerös kolit (UC). En ökad förekomst av serologiska markörer har även rapporterats hos friska förstagradssläktingar
till patienter med IBD. I en mindre pilotstudie på enäggstvillingar med
UC har man inte kunnat finna stöd för hypotesen att generna påverkar
förekomsent av pANCA (1). Det är därför ännu okänt om förekomsten
av dessa antikroppar beror på en genetisk avvikelse, eller om det är en
konsekvens av faktorer i uppväxtmiljön. För att värdera arvets respektive
miljöns betydelse för utvecklandet av pANCA studerade vi förekomsten
hos tvillingpar där minst ena tvillingsyskonet led av UC.
Metod: Totalt studerades 48 tvillingpar (Leuven, Belgien n=4, Maastricht,
Nederländerna n=5 och Örebro, Sverige n=39) med ulcerös kolit, varav
19 enäggstvillingpar (konkordanta; n=3, diskordanta; n=16) och 29 tvåäggstvillingpar (konkordanta; n=1, diskordanta; n=28). Totalt hade 52
individer UC, och 43 var friska tvillingsyskon. P-ANCA analyserades med
ELISA och indirekt immunofluorescens. Titrar av antikropparna jämfördes
mellan de olika grupperna.
Resultat: P-ANCA återfanns hos 15/51 (29 %) tvillingar med ulcerös kolit
jämfört med hos 4/43 (9 %) friska tvillingsyskon p=0,02. Vid jämförelse av
förekomsten av pANCA hos friska tvillingsyskon förelåg dock ingen skillnad
mellan enäggs- (1/15) och tvåäggstvillingar (3/28) (p=1,0), vilket talar för
att arvet inte är av betydelse vid uppkomsten av pANCA.
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Slutsats: I linje med tidigare data fann vi en ökad förekomst av pANCA hos
tvillingar med UC jämfört med deras friska tvillingsyskon. Däremot kunde
vi ej påvisa någon skillnad i förekomsten av pANCA hos friska enäggstvillingsyskon jämfört med friska tvåäggstvillingsyskon, vilket talar för att
arvet ej påverkar sannolikheten för att utveckla pANCA.
Referenser:
1. Yang P., Jarnerot G., Danielsson D., Tysk C., Lindberg E. pANCA in
monozygotic twins with inflammatory bowel disease. Gut 1995; 36:
887-890.
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PO-20
Utmärkt långtidsresultat vid uppföljning av patienter med kronisk
aktiv ulcerös kolit behandlade med infliximab
Angelison, L.R.M.1; Almer, S.2; Hindorf, U.3; Hertervig, E.3
1
Helsingborgs Lasarett, Medicinkliniken, Helsingborg, Sverige; 2Universitetssjukhuset i Linköping, Magtarmmedicinska kliniken, Linköping, Sverige;
3
Skånes Universitetssjukhus, Enheten för gastroenterologi, Lund, Sverige
Bakgrund: Infliximab (IFX) har visat sig vara en effektiv behandling vid
akut, svår ulcerös kolit och minskar risken för kolektomi. ACT 1 och 2
studierna har visat att behandling med IFX är effektiv hos patienter med
en mera kronisk typ av ulcerös kolit utan överhängande risk för kolektomi.
Det saknas dock data på vad som händer på lång sikt. Det primära syftet
med denna studie är att utvärdera det långsiktiga resultatet av behandling
med IFX i den kliniska vardagen, mätt som steroidfri remission efter 12
månader samt vid senaste uppföljningen.
Metod: Retrospektiva journaldata har insamlats via lokala register på 3
kliniker i Skåne. Endast patienter > 18 år som startat IFX-behandling i
öppenvård inkluderades. Dessutom krävdes 8 veckors steroidbehandling
under de 3 senaste månaderna före första infusionen av IFX eller 12
veckors steroidbehandling under det senaste halvåret, eller intolerans
mot steroider och/eller otillräckligt svar på eller intolerans på thiopurinbehandling.
Resultat: 93 patienter (52 män, 41 kvinnor) med en medianålder 28.7
år (11.9-71.7) vid diagnos inkluderades mellan 2005 and 2011. Mediantiden för sjukdomsduration till första IFX-dosen var 4.2 år (0.2-36.3).
Vid inklusion stod 79/93 (85%) på 5-ASA, 39/93 (42%) på thiopuriner
och ytterligare 16/93 (17%) startade thiopurinterapi samtidigt med IFX.
Medianuppföljningen var 3.7 år (0.1 –7.8 år). I median gavs 12 (1-41)
IFX-infusioner. Vid 12 månader var 51/93 (54.8%) patienter i steroidfri
remission och ytterligare 17/93 (18.3%) hade steroidfritt svar på behandlingen. Uteblivet svar noterades hos 11/93 (11.8%) och 9/93 (9.7%) hade
genomgått kolektomi. Motsvarande siffror vid medianuppföljningen 3,7 år
var steroidfri remission: 50/93 (53.7%), steroidfritt svar 14/93 (15.0%),
inget svar 5/93 (5.4%) och 18/93 (19.3%) hade genomgått kolektomi.
Av de patienter som inte svarat på behandling vid 1 år var 5/9 (55.5%)
kolektomerade under den efterföljande observationstiden. Huvudskälet för
utsättande av behandling med IFX var: remission 30%, ”loss of response”
30%, allergisk reaktion 18% och bristande svar 10%. På totalt 22 patienter
byttes behandlingen till adalimumab.
Slutsats: Infliximab är en effektiv behandling med mer än 50% av patienterna i steroidfri remission och mindre än 10% kolektomerade vid 12
månader. Den höga remissionsfrekvensen bibehölls vid medianobservatinstiden 3,7 år. Däremot utgjorde uteblivet behandlingssvar vid 12
månader en hög risk för kolektomi.
PO-21
Laserbaserad endomikroskopi (Probe-based Confocal Laser Endomicroscopy, pCLE) vid koloskopi surveillance för patienter med PSC-IBD
Barakat, A.1; Dlugosz, A.1; Öst, Å.2; Bergquist, A.1
1
Karolinska Universitetssjukhus Huddinge, Gastrocentrum Medicin K63,
Karolinska Huddinge, Sverige; 2Karolinska Universitetssjukhus Huddinge,
Klinisk patologi/cytologi, Karolinska Huddinge, Sverige
Bakgrund: Inflammatorisk tarmsjukdom vid primär skleroserande kolangit
(PSC-IBD) representerar specifik fenotyp vilken karakteriseras av extensiv
kolit, låg inflammatoriska aktivitet, högersidig och diskontinuerlig inflammation och hög risk för dysplasi och cancer. Övervaknings-koloskopier
med riktade och sporadiska biopsier för att detektera premaligna lesioner
har tveksam effektivitet och är resurskrävande.
Syfte: Målet med studien är att evaluera om laserbaserad endomikroskopi
(pCLE) som ett tillägg till högupplöst endoskopi (High Definition endoscopy,
HDE) kan öka sensitivitet och specificitet för detektion av kolondysplasier
hos patienter med PSC-IBD.
Metod: Tjugofem patienter med PSC-IBD genomgick koloskopi i två steg.
På vägen in från rektum till cekum undersöktes kolonslemhinnan med
HDE och slumpvisa biopsier enligt klinisk rutin. På vägen ut identifierades
suspekta områden som systematiskt undersöktes med pCLE. Samtidigt
togs ytterligare biopsier från dessa områden biopsier. I tillägg undersöktes
alla områden med pCLE intill de slumpvisa biopsierna. Utan kännedom
om den histologiska bedömningen har tre olika bedömare granskat alla
pCLE videobilder. Som exempel visar fig 1 a visar normal slemhinna och
fig 1 b, dysplasi slemhinna med pCLE.
Resultat: pCLE visade oregelbundna kryptor i 29% (70/243) och dysplasimisstänkta områden i 17% (13/78) av biopsierna. Histologi visade låggradig dysplasi i 61%( 8/13). Sensivitet, specificitet och kappa index för pCLE
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jämfört med histologi för att upptäcka dysplasier var 100%, 45% och 1.0
och för oregelbundna kryptor 90%, 100% och 0.922. Kappa index för HDE
och histologi var 0.861 för dysplasier och 0.549 för oregelbunda kryptor.
Slutsats: Fynd vid pCLE speglar väl de histologiska fynden av oregelbundna kryptor och dysplasi vid kolonbiopsier hos patienter med PSC-IBD.
Framtida studier är krävs för att utvärdera om pCLE kan ersätta slupmpvisa biopsier vid PSC-IBD koloskopiövervakning.

PO-22
Mikroskopisk kolit inom Landstinget Kronoberg.
En retrospektiv studie under åren 1994-2011
Charisis, D.; Jönsson, K.Å.
Centrallasarettet Växjö, Medicinkliniken, Gastrosektionen, Växjö, Sverige
Bakgrund: Mikroskopisk kolit (MK) är ett samlingsnamn för diarrésjukdomar, som karakteriseras kliniskt av kronisk diarré med oblodiga vattniga
avföringar och en eventuell makroskopisk normal eller nästan normal
kolonslemhinna. Mikroskopisk kolit kan påvisas hos 10-20% av patienter
med kronisk oblodig diarré. Kollagen kolit (KK) och lymfocytär kolit (LK)
är de vanligaste tillstånden i denna grupp. Detta är en deskriptiv registerstudie med huvudmålet att kartlägga incidens av MK inom landstinget
Kronoberg under åren 1994-2011 samt även prevalens av MK för året
2011. Vi kommer även att presentera deskriptiv statistik avseende patienternas bakgrund och sjukdomens olika karakteristiska.
Metod: Avdelningen för Klinisk Patologi och Cytologi på Centrallasarettet i Växjö har ett databaserat register över alla PAD utlåtanden sedan
1994. Detta har använts för att inkludera alla patienter som fick diagnosen MK under åren 1994-2011 inom Kronoberg. Patienternas samtliga
journaler granskades under mars 2012 i Cambio Cosmic och med PAD
diagnosen som utgångspunkt, har dessa registrerats i en ny databas
med alla sjukdomsrelaterade uppgifter samt även patienternas specifika
karakteristiska.
Resultat: Under åren 1994-2011 fick 179 patienter diagnosen MK
(KK=146, LK=33). Könsfördelningen (K:M) låg på 2,6 för KK, respektive
4,5 för LK. Genomsnittsåldern vid diagnos var 60,2 år (range 14-90) för
alla MK. Den genomsnittliga årliga incidensen för MK under åren 20022011 var 8,3/105 invånare (range 3,4-11,1). Den genomsnittliga årligen
incidencen för KK under samma period var 6,7/105 (range 1,7-10) samt
var 1,6/105 (range 0-3,3) för LK. Prevalensen av MK var 86/105 invånare den 31 december 2011 (130/105 hos kvinnor resp 42/105 hos
män). Närmare analys av patienterna karakteristiska har visat att antalet
rökare och icke-rökare i vår studie är lika många. Vi har också studerat om
patienter har använt någon eller några av medicinerna som är suspekta för
att utlösa MK. 45% av KK resp 32% av LK har använt NSAID eller Trombyl
under de senaste åren innan diagnosen. Även 35% av KK och 25% av LK
har använt någon typ av PPI. Användning av SSRI var hos patienter med
LK 27% jämfört med 20% hos patienter med KK.
Slutsats: Incindensen av KK inom Kronobergs län är i överenstämmelse
med incindensen från andra epidemiologiska svenska studier. Däremot
är incidensen av LK betydligt lägre jämfört med motsvarande data från
Linköping och Örebro, och det är lite oklart vad det kan beror på.
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PO-23
Loop-ileostomi vid kollagen kolit leder till sänkning av
proinflammatoriska cytokinproteiner i kolon
Daferera, N.1; Kumawat, A.2; Strid, H.2; Ström, M.1; Hultgren-Hörnqvist, E.3;
Münch, A.1
1
Universitetssjukhus, Magtarmkliniken, Linköping, Sverige; 2Universitetssjukhus, Gastroenterologi, Örebro, Sverige; 3Universitetssjukhus, Immunologi,
Örebro, Sverige
Bakgrund: Mikroskopisk kolit är en inflammatorisk tarmsjukdom som
vanligtvis kan behandlas effektivt med läkemedel men ytterst sällan kan
en temporär loop-ileostomi vara nödvändigt om all medicinsk behandling
misslyckas. Tidigare studier har visat att urkoppling av tarminnehållet
leder till att de klassiska histologiska avvikelserna i tjocktarmen försvinner
men återkommer så fort man kopplar ihop tarmen igen.
Fallbeskrivning/Metod: En 46-årig kvinna med kronisk, aktiv kollagen kolit uppnådde inte bestående klinisk remission trots behandling
med loperamid, kolestyramin, budesonid, azatioprin, 6-merkaptopurin,
metotrexat och adalimumab. På grund av outhärdliga symtom med mer
än 15 vattniga tarmtömningar dagligen fick hon en temporär loop-ileostomi. Vävnadsprover från tjocktarmen togs innan operationen, efter
2 och 4 veckor med stomi och efter att tarmen blev ihopkopplad igen.
Koncentrationer av cytokinproteiner analyserades i biopsierna med hjälp
av Luminex.
Resultat: Mukosala cytokinproteiner av IL-1β, IL-2, IL-6, IL-12, IL-17A,
IL-23, TNF-α och IFN-γ (proinflammatoriska) respektive IL-4, IL-10, IL-13
och IL-21 (antiinflammatoriska) vid aktiv sjukdom sjönk samtliga till icke
detekterbara eller markant lägre nivåer under urkopplingen. Efter tarmrekonstruktion var IFN-γ, IL-6, IL-12p70, IL-17 och IL-23 fortfarande på
samma låga nivå, medan IL-1β, IL-2 och TNF-α åter steg. Även de antiinflammatoriska cytokinerna Il-4, Il-10 och Il-13 sjönk under urkopplingen.
Medan Il-4 fortsatte vara betydligt lägre även efter återkopplingen, steg
nivåerna av Il-10, Il-13 och Il-21 till högre nivåer än innan ingreppet. IL-5
protein kunde inte detekteras vid något av mättillfällena.
Konklusion: Urkopplingen av fekalströmmen vid kollagen kolit leder till
sänkning av pro- men även anti-inflammatoriska cytokinproteiner i tjocktarmens slemhinna. I första hand proinflammatoriska cytokiner ökar efter
tarmrekonstruktion. Dessa resultat stödjer teorin att någon faktor i tarminnehållet underhåller inflammationen vid kollagen kolit.
PO-24
Innate lymphoid celler typ 2 som uttrycker höga nivåer
av GATA-3 finns i navelsträngsblod och i högre andel hos
pojkar än flickor
Forsberg, A.1; Bengtsson, M.1; Eringfält, A.1; Ernerudh, J.1; Mjösberg, J.2;
Jenmalm, M.C.1
1
Linköpings Universitet, Klinisk Experimentell Medicin, Linköping, Sverige;
2
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Centrum för Infektionsmedicin,
Stockholm, Sverige
Bakgrund: Innate lymphoid celler typ 2 (ILC2), en nyligen upptäckt Th2associerad celltyp, har visats vara viktig vid slemhinneassocierad immunitet i bland annat magtarmkanalen och kan också ha en roll i allergiska
reaktioner. ILC2 har påvisats i human fetal och vuxen tarmvävnad samt
i perifert blod hos vuxna (Mjösberg et al Nat Immunol 2011; 12: 105562). Barn som utvecklar allergier har ett övervägande Th2-svar redan vid
födseln. Syftet med den här studien var att undersöka om ILC2 finns i
navelsträngsblod och om deras förekomst är associerad till allergiutveckling och kön.
Metod: ILC2-liknande celler detekterades i blod hos vuxna och i navelsträngsblod. Dessa celler uttryckte CD161, CD127, CRTH2, med varierande CD117-uttryck, men uttryckte inte CD1a, CD3, CD4, CD11c, CD14,
CD19, CD34, CD56, CD123, CD303, FCεR1α, TCRαβ samt TCRγδ.
Resultat: ILC2 hos nyfödda uttryckte högre nivåer av GATA-3 än ILC2 hos
vuxna. Denna transkriptionsfaktor är av central betydelse för IL5- och
IL13-produktion hos ILC2 (Mjösberg et al Immunity 2012; 19: 37: 64959). Andelen av ILC2 i navelsträng var inte kopplad till allergiutveckling
fram till sex års ålder. Nyfödda pojkar hade signifikant högre andel av ILC2
än flickor. Vid jämförelse mellan vuxna män och kvinnor observerades
däremot inga skillnader.
Slutsats: Astma och allergiska sjukdomar är vanligare hos pojkar än flickor
tidigt i livet, liksom höga IgE-nivåer och ökad känslighet för Th1-beroende
infektioner. Eftersom ILC2 kan skapa och förstärka Th2-svar, kan ökningen
av ILC2 hos nyfödda pojkar vara kopplad till en ökad Th2-immunitet hos
pojkar under barndomen.
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PO-25
Adalimumab behandling vid Crohns sjukdom – Erfarenheter av egenvård
Forsell, A.
Karolinska Univeristetssjukhuset, Huddinge, B71, Stockholm, Sverige
Bakgrund: Patienter med diagnosen Crohns sjukdom träffar sjuksköterskor i samband med biologiska behandlingar på dagvården. Idag erbjuds
nya behandlingar som till exempel med adalimumab (Humira) som administreras subkutant. Patienterna kan sköta detta själva i hemmet efter
undervisning av sjuksköterska och i och med detta kan patienten hantera
sin behandling genom egenvård.
Syfte: Syftet var att belysa erfarenheter av egenvård i hemmet hos patienter med Crohns sjukdom i samband med adalimumab-behandling.
Metod: En intervjustudie valdes med kvalitativ innehållsanalys. En semistrukturerad frågeguide användes med fem frågor. (n=6) patienter intervjuades.
Resultat: I resultatet i denna intervjustudie kom vi fram till att patienternas erfarenhet av egenvård belyser att de var trygga i sin behandling
och välinformerade samt kände en stor frihetskänsla i samband med
egenvård. Ändå uppstod en osäkerhet i hur och när de skulle kontakta
IBD-sjuksköterskan. Självständighet och tillgänglighet var två huvudteman
som framkom. Friheten att kunna ta hand om sig själv och sin medicinering gör att patienten blir oberoende av andra människor vilket gör att
patientens liv blir enklare. Självbestämmande och frihet leder till oberoende och att ha självkontroll. Patienter som har en positiv erfarenhet av
sin adalimumab-behandling upplever en dubbel frihet, vilket innebär att
man kan ta hand om sig själv och är oberoende av sjuksköterskan. Informanterna beskrev att hade de haft möjligheten att få denna behandling
tidigare och förstått vilken frihet samt ökad livskvalitet det skulle inneburit,
hade de valt denna behandlingsmetod tidigare. Informanterna beskrev
att de upplevde en känsla av att vara friska och de glömde stundtals bort
att de hade en kronisk sjukdom. Att vara välinformerad och att veta vart
man ska vända sig och när man ska kontakta sjuksköterskan skapade
en trygghetskänsla. Tillgänglighet och en snabb kontakt vid behov med
IBD-sjuksköterskan var primärt för patienterna.
Slutsats: Patienterna kände en stor frihet genom egenvård då det underlättade vardagen. En förutsättning vid egenvård var att patienterna var välinformerade innan behandlingsstart samt att de var medvetna om när de
skulle kontakta sjukvården för att minska osäkerheten. Det krävdes också
en välfungerande kontakt med IBD-sjuksköterskan. Det fanns ett behov av
alternativa kontaktvägar, direktkontakt dygnet runt en så kallad ”helpline”.
PO-26
Ändrat uttryck av mikroRNA (miR)-146a, miR-155 och miR-21, samt
IL-37 i patienter med lymfocytär kolit eller kollagen kolit
Gunaltay, S.1; Nyhlin, N.2; Kumawat, A.K.1; Tysk, C.2; Bohr, J.2; Hultgren, O.3;
Hultgren Hörnquist, E.1
1
Örebro Universitet, Avdelning för Biomedicin, Hälsa och Medicinska vetenskaper, Örebro, Sverige; 2Universitetssjukhuset Örebro, Institutionen för
Gastroenterologi, Örebro, Sverige; 3Universitetssjukhuset Örebro, Institutionen för mikrobiologi och Immunologi, Örebro, Sverige
Bakgrund: Mikroskopisk kolit (MC), innefattande kollagen kolit (CC) och
lymfocytär kolit (LC), är en vanlig orsak till kronisk diarré. Orsaken till MC
är okänd men tros involvera ett felaktigt immunsvar mot antigen i tarmlumen. Det medfödda immunförsvaret känner igen mikrobiella produkter via
Toll-lika receptorer (TLRs), vilket leder till ökat uttryck av inflammatoriska
gener. Detta genuttryck är hårt reglerat för att säkerställa tillräckligt kraftigt immunsvar mot patogena mikroorganismer men samtidigt i möjligaste
mån undvika vävnadsskada. IL-37 (=IL-1F7) är en nyligen beskriven cytokin
som hämmar produktion av proinflammatoriska, men ej antiinflammatoriska cytokiner. Medan mikroRNA (miR) -146a, och -21 har en reglerande
funktion på TLR-signalering, ökar mIR-155 det inflammatoriska svaret.
IRAK-2 är inolverat i uppreglering av NF-κB, medan IRAK-M i stället nedreglerar TLR-signalering. Syftet med denna studie var att jämföra halterna av
mIR-146a, -155 och -21 samt mRNA-nivåer för IL-37, IRAK-2 och IRAK-M i
kolonbiopsier från CC- och LC-patienter med icke-inflammerade kontroller.
Metoder: RNA och mikroRNA isolerades från färskfrysta kolonbiopsier.
Halterna av mikroRNA och mRNA-uttryck av gener enligt ovan analyserades
med realtids kvantitativ RT-PCR.
Resultat: Uttrycket av IL-37 mRNA var signifikant minskat (p = 0,02) i
CC-patienter jämfört med kontroller, med en liknande trend i LC-patienter,
om än inte statistiskt signifikant. Däremot var miR-21-uttrycket signifikant
ökat i både CC- och LC-patienter (båda p = 0,01). Dessutom var miR146a-uttrycket signifikant ökat i LC-patienter (0,03), medan CC patienter
hade en tendens till ökat uttryck (p = 0,09). Vi fann även ett signifikant
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ökat uttryck av det proinflammatoriska miR-155 i LC-patienter jämfört
med kontroller (p = 0,02), med en liknande tendens i CC-patienter (p =
0,09). Däremot fann vi inga signifikanta skillnader mellan MC-patienter
och kontroller i mRNA-uttrycket av IRAK-2 eller IRAK-M i kolonslemhinnan
Slutsats: Detta är den första rapporten om minskat mRNA-uttryck av IL-37
i en kronisk inflammatorisk sjukdom hos människa. Tillsammans med vår
rapportering om förändrat uttryck av MIR-146a, -155 och -21 i kolon, alla
involverade i reglering av TLR-signalering, bidrar detta till ökad kunskap
kring patogenesen vid mikroskopisk kolit.
Nyckelord: IL-37, mikroRNA, mikroskopisk kolit, lymfocytär kolit, kollagen
kolit
PO-27
Rökning ökar risken för recidiv av striktur efter endoskopisk
dilatation vid Crohns sjukdom
Gustavsson, A.1; Magnuson, A.2; Blomberg, B.3; Andersson, M.4;
Halfvarson, J.5; Tysk, C.5
1
Universitetssjukhuset i Örebro, Medicinkliniken, & Institutionen för Hälsovetenskap och Medicin, Örebro Universitet & Medicinklinken, Karlstad,
Örebro, Sverige; 2Universitetssjukhuset i Örebro, Klinisk Epidemiologi och
Biostatistik, Örebro, Sverige; 3Universitetssjukhuset i Örebro, Medicinska
Kliniken, Sektionen för Gastroenterologi, Örebro, Sverige; 4Kirurgkliniken,
USÖ, Örebro, Sverige; 5Medicinkliniken & Institutionen för Hälsovetenskap
och Medicin, Örebro Universitet, Örebro, Sverige
Bakgrund: Endoskopisk dilatation är en effektiv och säker behandling av
korta tarmstrikturer vid Crohns sjukdom (CD). Faktorer av betydelse för
behandlingsresultatet är inte väl studerade. Vi har studerat prediktiva
faktorer hos patienter, som har ingått i vår tidigare studie av endoskopisk
dilatation (1).
Metod: Retrospektiv studie av inverkan av kliniska variabler, rökvanor och
behandling med tiopuriner avseende risk för en ny intervention (dilatation
eller reoperation).
Resultat: I studien ingick 83 patienter och 55/83 patienter genomgick en
ny intervention under uppföljningstiden. 31/32 (97%) rökare genomgick
en ny intervention jämfört med 18/33 (55%) icke-rökare (adjusted HR
2,50, 95 %CI 1,14-5,50, P=0,022) (tabell). Sannolikheten att slippa en
ny intervention vid 5 års uppföljning var 0,19 bland rökare jmf med 0,48
bland icke-rökare (differens 0,29 (95 % CI 0,07–0,52, P = 0,01) (Figur).
Underhållsbehandling med tiopuriner gavs till 16 patienter efter index
dilatationen; 7/16 (44%) genomgick en ny dilatation jmf med 48/67 (72%)
utan tiopurinbehandling (tabell). Risken för en ny behandlingskrävande
striktur påverkades inte av patientens ålder, kön, storlek på dilatationsballong eller lokalisation av striktur.
Intervention

Unadjusted HR
(95 % CI) (n=83)

p

Adjusted* HR
(95 % CI) (n=70)

p

Rökvanor vid diagnos
Aldrig rökt, n=33

18

referens

Rökare, n=32

31

2,18 (1,22–3,93)

0,009

2,50 (1,14–5,50) 0,022

5

0,50 (0,18–1,34)

0,166

0,60 (0,20–1,83) 0,371

Nej, n=67

48

referens

Ja, n=16

7

0,46 (0,21–1,03)

Ex-rökare, n=13

referens

Tiopurinbehandling
referens
0,060

0,80 (0,29–2,18) 0,668

Cox regression analys av risk för ny intervention beroende på rökvanor
och underhållsbehandling med tiopuriner.

Slutsats: Rökning fördubblade risken för en ny behandlingskrävande striktur. Utifrån dessa fynd och andra väldokumenterade negativa effekter av
rökning bör patienter med CD starkt rekommenderas rökstopp. Underhållsbehandling med tiopuriner påverkade inte utfallet, men risk för typ II
fel finns pga. litet patient material.
Referens:
1. Gustavsson A, et al. Endoscopic dilation is an efficacious and safe
treatment of intestinal strictures in Crohn’s disease. Aliment Pharmacol Ther 2012;36:151-8.
PO-28
Kombinationsbehandling med tiopuriner i lågdos
och allopurinol (ThioComp) är effektiv vid inflammatorisk
tarmsjukdom och tolereras väl
Hindorf, U.1; Wagner, A.2; Almer, S.3
1
Skånes Universitetssjukhus, Gastrokliniken, Lund, Sverige;
2
Blekingesjukhuset, Medicinkliniken, Karlskrona, Sverige;
3
Universitetssjukhuset, Magtarmmedicinska kliniken, Linköping, Sverige
Bakgrund: Ungefär hälften av tiopurin(TP)-behandlade patienter med
inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) avbryter behandlingen på grund av
biverkningar eller otillräcklig effekt. En så kallad skev tiopurinmetabolism
ses hos upp till var sjunde patient och är förenad med bristande effekt.
Kombinationsbehandling med lågdos tiopurin och allopurinol (’ThioComp’)
korrigerar den skeva metabolismen vilket leder till ökad tolerans och
effekt.
Material & metoder: Patienter som behandlats med ThioComp vid universitetssjukhusen i Linköping och Lund följdes inom ramen för en klinisk observationsstudie. Resultat anges som median (range). Statistiska
beräkningar är utförda med Wilcoxon’s Signed Rank Test.
Resultat: Sedan januari 2007 har 58 patienter (33♀; 38 (15-80) år)
med IBD - ulcerös colit (n=38), Crohn’s sjukdom (18), lymfocytär colit
(1), eosinofil colit (1) - påbörjat behandling med ThioComp. Samtliga
hade dessförinnan behandlats med någon TP; AZA (n=57), AZA och MP
(21), MP (1), och en knapp tredjedel (18) hade tidigare eller pågående
behandling med TNF-hämmare. Hälften (n=29) hade haft biverkningar av
TP-behandlingen. Samtliga patienter hade normal TPMT genotyp (*1/*1)
samt TPMT-aktivitet; 13.5 (10.1-23.7) U/ml pRBC och 52 (90%) skev
metabolism med höga meTIMP/TGN-kvoter, 61 (22-541). AZA reducerades till 29 (17-57)% och MP till 33 (17-40)% av ursprungsdos med
tillägg av 100 mg allopurinol dagligen 2 veckor senare. TGN-nivåerna
steg från 147 (54-452) till 198 (44-512) efter 2 veckors ThioCompbehandling (P<0.001) och till 255 (101-665) pmol/8x108 pRBC efter 6
månader (P<0.001). meTIMP-nivåerna sjönk från 8650 (1000-74600) till
100 (0-7200) efter 2 veckors behandling (P<0.001) och kvarstod låga,
100 (0-4200) pmol/8x108 pRBC, efter 6 månader (P<0.001). Trettioåtta
patienter har fortsatt med ThioComp under i snitt 561 (53-2200) dagar;
34 (59%) var i klinisk remission vid senaste uppföljningen. Resterande
20 patienter avslutade ThioComp efter i snitt 315 (14-1785) dagar pga
bristande effekt (n=9), graviditetsönskan (4; samtliga i klinisk remission),
biverkningar (4, varav 2 sannolikt allopurinol-relaterade), dålig compliance (1), och oklar orsak (2). Av de med bristande effekt har 6 blivit
kolektomerade.
Konklusion: ThioComp är en mycket vältolererad behandling som medför
markanta förändringar i tiopurinmetabolitprofil och resulterar i långvarig
klinisk remission hos två tredjedelar av en svårbehandlad grupp patienter
med IBD.
PO-29
Hur använder svenska gastroenterologer TNF-hämmare vid behandling
av inflammatorisk tarmsjukdom? Resultat från en nationell Internetbaserad enkät. En studie från SOIBD (Swedish Organisation for the study
of Inflammatory Bowel Diseases)
Hindorf, U.1; Almer, S.2
1
Skånes Universitetssjukhus, Gastrokliniken, Lund, Sverige; 2Karolinska
Universitetssjukhuset, Gastrocentrum Medicin, Stockholm, Sverige
Introduktion: En betydande andel av patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) blir aktuella för behandling med TNF-hämmare.
Målsättning: Att få ökad kunskap kring hur TNF-hämmare används vid
IBD i Sverige samt hur väl användningen stämmer överens med Läkemedelsverkets nyligen framtagna rekommendationer.
Metod: En Internet-baserad nationell enkät bestående av 26 huvudfrågor,
där vissa hade underfrågor, skickades ut till 274 specialistkompetenta
gastroenterologer i Sverige.
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Resultat: Sammanlagt 115 gastroenterologer (42%) svarade och av 102
(89%) som behandlade IBD hade samtliga erfarenhet av infliximab (IFX),
95% av adalimumab (ADA) och 23% av certolizumab. Två tredjedelar (67%)
använde en ”Rapid step up”-strategi (ställningstagande till behandling
med TNF-hämmare inom 6 månader från diagnos) och en tredjedel (37%)
använde en ”Top down”-strategi hos patienter med riskfaktorer för aggressiv sjukdom. Ingen skillnad observerades mellan universitets- och andra
sjukhus (66 vs. 67%, P=1.0 respektive 37 vs. 38%, P=1.0). Nästan alla
(97%) använde kombinationsbehandling med TNF-hämmare och immunomodulerare (IMM); 73% både tiopuriner och metotrexat, 27% enbart
tiopuriner. Två tredjedelar (66%) fortsatte med kombinationsbehandling
i mer än 6 månader, medan 11% avslutade TNF-hämmare och 9% IMM
efter 6 månader. Störst betydelse för valet att kombinationsbehandla
hade sjukdomens svårighetsgrad (91%) samt tidigare svar på IMM (80%).
Utebliven effekt resulterade i doseskalering (91%), oftast genom kortare intervall mellan behandlingarna (IFX; 62%, ADA; 68%), eller byte av
TNF-hämmare (9%). Hälften (51%) hade erfarenhet av de-eskalering (IFX;
>8v, ADA; >2v) vid planerad utsättning (86%) och täta infektioner (31%).
Majoriteten (80%) hade aktivt avslutat behandling med TNF-hämmare
och då hos patienter med minst 1 år i klinisk remission. Vid ulcerös colit
(UC) använde 89% TNF-hämmare både som rescuebehandling vid svåra
skov (endast IFX och oftast (73%) som induktionsbehandling (vecka 0,
2 och 6)) samt som underhållsbehandling. Vanligaste anledning (91%)
till underhållsbehandling med TNF-hämmare var aktiv sjukdom trots optimerad IMM.
Konklusion: Svenska gastroenterologers attityd till behandling av IBD
är mycket aktiv med tidig användning av TNF-hämmare (’rapid step up’),
kombinationsbehandling med IMM och doseskalering vid utebliven effekt.
Rescue-behandling vid UC sker uteslutande med IFX och då som 3-dosinduktionsbehandling. Följsamheten till nyutkomna riktlinjer är god.
PO-30
Graviditet och infektionsrisk vid behandling av inflammatorisk
tarmsjukdom med TNF-hämmare? Resultat från en nationell
Internet-baserad enkät. En studie från SOIBD (Swedish Organisation for
the study of Inflammatory Bowel Diseases)
Hindorf, U.1; Almer, S.2
1
Skånes Universitetssjukhus, Gastrokliniken, Lund, Sverige; 2Karolinska
Universitetssjukhuset, Gastrocentrum Medicin, Stockholm, Sverige
Bakgrund: Frågor kring graviditet och infektionsrisker vid behandling av
inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) med TNF-hämmare är vanligt förekommande.
Målsättning: Att få ökad kunskap om hur graviditet och infektionsrisk
hanteras och hur väl Läkemedelsverkets (LMVs) nyutkomna rekommendationer efterföljs vid TNF-hämmarbehandling av IBD.
Metod: Ett Internet-baserat frågeformulär, där 5 av 26 frågor handlade om
graviditet och infektionsrisk vid behandling med TNF-hämmare, skickades
ut till 274 specialistkompetenta gastroenterologer i Sverige.
Resultat: 115 gastroenterologer svarade på enkäten (42% svarsfrekvens)
och 102 använde TNF-hämmare vid IBD. Majoriteten (n=93) besvarade
frågor om graviditet och amning och 61% hade erfarenhet av TNF-hämmare. Vare sig arbetsplats (universitets- el. annat sjukhus; 57 vs.65%,
P=0.52) eller tid som specialist (>/<10 år; 66 vs.53%, P=0.27) påverkade
erfarenheten av TNF-hämmare under graviditet och amning. Den dominerande strategin, förordad av 91%, var att fortsätta med TNF-hämmare
under graviditetens två första trimestrar och vid behov återuppta efter graviditetens slut. Behandling med TNF-hämmare under amning ansågs som
säkert för barnet av 74%. Inför planerad behandling screenade samtliga
(n=93) för tuberkulos (TB), 88% för hepatit B och C och 34% för HIV. Vid
TB-screening använde 95% någon form av TB-test (IGRA; 78%, TST; 44%).
Trots detta svarade 51% att de startade TNF-hämmare vid ett negativt TST,
medan 22% kontrollerade IGRA. Det tenderade att vara något vanligare att
starta behandling utan att först kontrollera IGRA vid andra vårdinrättningar
än universitetssjukhus (61 vs.39%, P=0.07). En tredjedel vaccinerade
regelmässigt seronegativa och ovaccinerade patienter mot fr a varicella
zoster och MPR. Någon skillnad mellan universitets- och andra sjukhus
observerades inte (29 vs.37%, P=0.51).
Konklusion: En betydande andel av svenska gastroenterologer har erfarenhet av behandling med TNF-hämmare under graviditet och amning
och följsamheten till LMVs rekommendationer är mycket god. Infektionsscreening för tuberkulos och hepatiter genomförs regelmässigt, men
användningen av TB-tester är inkonsekvent. Aktuella vaccinationsrekommendationer har ännu inte fått ett stort genomslag.
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PO-31
En tvärsnittsstudie av subklinisk och klinisk tyroideadysfunktion hos
kvinnor med mikroskopisk kolit i jämförelse med kontroller
J Gustafsson, R.1; Roth, B.1; Lantz, M.2; Hallengren, B.2; Manjer, J.3;
Ohlsson, B.1
1
Skånes Universitetssjukhus Malmö, Gastrokliniken, Malmö, Sverige;
2
Skånes Universitetssjukhus Malmö, Endokrinologiska kliniken, Malmö,
Sverige; 3Skånes Universitetssjukhus Malmö, Plastikkirurgiska kliniken,
Malmö, Sverige
Bakgrund: Mikroskopisk kolit (MK) är associerad med tyroideadysfunktion, men dess association till subkliniska tyroideadysfunktioner, med
dess ökande risk för kardiovaskulära effekter, har aldrig undersökts. För
att utvärdera värdet av screening av tyroideahormoner i patienter med MK
undersökte vi prevalensen av subklinisk och klinisk tyroideadysfunktion
hos kvinnliga patienter med MK jämfört med en kontrollgrupp.
Metod: Kvinnor, yngre än 73 år, med biopsi-verifierad MK från olika gastroenterologiska kliniker i Skåne under 2002-2010, inbjöds att medverka.
Av de 240 som identifierades inkluderades 133 patienter. En enkät om
den medicinska bakgrunden ifylldes och blodprover togs. Serum analyserades för fri tyroxin och trijodtyronin, tyroideastimulerande hormon och
antikroppar mot tyreoperoxidas (anti-TPO). En populationsbaserad grupp
av 737 kvinnor tjänade som kontroller.
Resultat: Prevalensen av tyroideadysfunktion hos patienterna med MK
var högre jämfört med kontrollgruppen (OR = 2.98, 95% CI = 1.78–4.99),
men prevalensen av subklinisk tyroideadysfunktion skilde sig inte (OR =
1.18, 95% CI = 0.48–2.85). Hos patienterna med MK fann vi 25 med
hypotyreos, varav 15 med Hashimotos hypotyreos, sex efter avslutad
medicinsk behandling för tyreotoxikos och fyra efter kirurgisk behandling
av atoxisk struma.
Slutsats:Tyroideadysfunktion är vanligare hos patienter med MK än i kontrollgruppen. Autoimmun hypotyreos är den vanligaste sjukdomen. Prevalensen av subklinisk tyroideadysfunktion hos patienter med MK skiljer sig
inte väsentligt från kontrollerna.
PO-32
Prevalens av järnbrist och järnbristanemi hos Crohnpatienter
i Örebro läns landsting
Johansson, I.1; Zhulina, Y.1; Wickbom, A.1; Nyhlin, N.1; Curman, B.1;
Brummer, R.1; Yimam, Y.1; van Nieuwenhoven, M.1; Bohr, J.1; Brus, O.2;
Tysk, C.1; Halfvarsson, J.1
1
Universitetssjukhuset Örebro, Medicinkliniken, gastrosektionen, Örebro,
Sverige; 2Universitetssjukhuset Örebro, klinisk epidemiologi och biostatistik,
Örebro, Sverige
Bakgrund: Anemi är ett välkänt problem hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Patienter med anemi utvecklar ofta trötthet och
likväl är isolerad järnbrist associerat med trötthet. Prevalensen av anemi
respektive järnbrist vid IBD har värderats i flera studier, men i allmänhet
är studierna behäftade med problem så som små patientmaterial och/
eller inkludering av selekterade grupper av patienter med IBD. Senare
data är visserligen mer samstämmiga och visar på lägre nivåer av anemi
(23-43%) respektive järnbrist (18-30%) än tidigare data men förekomsten
av anemi respektive järnbrist i en icke selekterad populationsbaserad
patientgrupp med IBD är fortfarande okänd. Syftet med studien var att
bestämma prevalens av anemi och järnbrist hos en icke selekterad grupp
av patienter med Crohn´s sjukdom.
Metod: Ett slumpmässigt urval av patienter gjordes från vår epidemiologiska kohort av samtliga patienter med konfirmerad Crohns sjukdom
inom Universitetssjukhuset Örebros primära upptagningsområde under
perioden 1968-2010 (icke-publicerade data). Data avseende Hb, järnstatus, HS-CRP, f-calprotectin samt modifierat Harvey-Bradshaw Index (HBI)
extraherades från IBD-care SWIBREG. Anemi definierades enligt WHOs
gränser (Hb<120 icke gravid kvinna, <130 man). Likväl definierades järnbrist (ID), järnbristanemi (IDA) samt anemi på grund av kronisk sjukdom
(ACD), utifrån gängse kriterier.*
Resultat: Totalt gjordes ett slumpmässigt urval om 163 patienter med
Crohn´s sjukdom, 86 kvinnor och 77 män. Labdata och aktuell sjukdomsaktivitet kunde återfinnas i SWIBREG för 147/163 (90%). Totalt hade 27
patienter (18%) anemi, 15 (10%) IDA och 60 (37%) järnbrist. 2 patienter
(1,4%) hade ACD.
Slutsats:Våra resultat visar att järnbrist är vanligt förekommande även i
en icke selekterad population av patienter med Crohn’s sjukdom. Prevalensen av anemi är något lägre än tidigare rapporterat vilket troligen är
ett uttryck för att vi studerat en icke selekterad population av patienter
med Crohns sjukdom. Sammanfattningsvis är järnbrist och anemi frekvent
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förekommande och därav av vikt att värdera och behandla hos patienter
med Crohns sjukdom.
*Gasche C et al;. Guidelines on the Diagnosis and Management of Iron
Deficiency and Anaemia in Inflammatory Bowel Diseases; Inflamm Bowel
Dis 2007;13:1545-1553
PO-33
Att identifiera grupper av IBD-patienter utifrån hälsorelaterad livskvalitet
Jäghult, S.1; Andersson, D.1; Saboonchi, F.2
1
Danderyds sjukhus AB, Medicinkliniken Gastroenheten, Stockholm, Sverige; 2Röda Korsets Högskola, Röda Korsets Högskola, Stockholm, Sverige
Bakgrund: Studier har visat att patienter med IBD graderar sin hälsorelaterade livskvalitet (HRQOL) lägre jämfört med en frisk population. Många
studier har mätt patienters HRQOL relaterat till IBD och diagnos, kön,
och ålder har visat sig vara viktiga bidragande faktorer. Syfte: Syftet med
denna studie var att identifiera olika profiler av IBD-patienter baserat på
kön, ålder och diagnos samt att undersöka om det finns olikheter mellan
dessa profiler när det gäller HRQOL.
Metod: Short Health Scale (SHS) mäter HRQOL hos IBD-patienter och
innehåller fyra frågor angående symptom, funktion, sjukdomsrelaterad
ångest och välbefinnande. SWIBREG är ett nationellt register för IBDpatienter med syftet att inkludera alla svenska IBD-patienter. I denna
studie inkluderades alla patienter som registrerats i SWIBREG på Danderyds sjukhus AB mellan 2010-2011 och som dessutom hade fyllt i SHS.
Data samlades in under årliga rutinkontroller som gjordes via telefon.
Patienterna hade alla varit i klinisk remission vid deras tidigare polikliniska kontakt. Två-stegs klusteranalys gjordes för att anpassa datan till
kategorivariabler. Skillnaderna i HRQOL mättes med MANOVA.
Resultat: Totalt 203 (94 män och 109 kvinnor) inkluderades. 113 patienter hade ulcerös colit (UC), 80 patienter hade Crohns sjukdom (CD) och 10
stycken hade indeterminate colitis. Medelåldern var 55 år (SD 15.501).
Med klusteranalys identifierades fyra olika profiler; kluster 1 (kvinnor med
UC, medelålder 55), kluster 2 (män med UC, medelålder 54), kluster 3
(kvinnor med framför allt CD, 80 %, medelålder 57) och kluster 4 (män
med CD, medelålder 53). MANOVA med ANOVA och post hoc-analys visade
att kluster 3 rapporterade signifikant mer symptom (p<0.05) jämfört med
övriga tre kluster. Kluster 3 rapporterade också försämrad funktion i det
dagliga livet relaterat till deras IBD.
Slutsats: I denna studiepopulation har vi identifierat en patientgrupp
bestående av kvinnor med CD och högre medelålder som rapporterat
mer symptom och försämrad funktion relaterad till deras IBD även under
remission. Dessa resultat visar på att data från det nationella registret,
SWIBREG, kan hjälpa IBD-enheter att identifiera patientgrupper som kan
behöva mer stöd och ökad vårdtillgänglighet.
PO-34
Utvärdering av uppföljning via interaktiv mobiltelefontjänst hos patienter
som behandlas med adalimumab - En pilotstudie
Jäghult, S.; Nordström, A.
Danderyds sjukhus AB, Medicinkliniken Gastroenheten, Stockholm, Sverige
Bakgrund: Adalimumab ges som subcutan injektion till patienter med IBD.
Patienterna blir undervisade i stickteknik och därefter kan de flesta sköta
sin behandling själva. Att patienten sköter behandlingen själv kan ibland
göra det svårt att ha de täta kontroller som önskas vid denna behandling.
Syftet med denna studie är att utvärdera en interaktiv mobil tjänst, Medipal, för att undersöka om sådan kan användas som uppföljning av patienter som behandlas med adalimumab.
Metod: 32 patienter med adalimumab inkluderades och randomiserades
till Medipalgrupp (n=16) eller kontrollgrupp (n=16). Deltagarna i Medipalgruppen installerade programmet i sin mobiltelefon efter att två IBDsjuksköterskor registrerat dem. Frågor (utformade av sjukvårdspersonalen) kom upp i mobiltelefonen var 14:e dag och besvarades under sex
månader. De berörde symtom, hälsorelaterad livskvalitet, vikt samt om
patienten tagit ordinerad dos adalimumab. Sjukvårdspersonalen kunde
kontinuerligt följa svaren. Kontrollgruppen följdes med sedvanliga kontroller på IBD-mottagningen.
För utvärdering av patienternas upplevelse gjordes en enkätundersökning
och deskriptiv analys användes. T-test gjordes för att undersöka skillnader
mellan grupperna.
Resultat: Medelåldern hos totala gruppen var 38 år, 87 % hade Crohns
sjukdom och 41 % var kvinnor. Det var ingen skillnad mellan grupperna
när det gällde diagnos, ålder eller kön.
Enkäten besvarades av 53 %. Medipalgruppen tyckte att det var mycket
lätt eller lätt (70%) att komma igång med Medipal, det var mycket lätt eller
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lätt (90 %) att svara på frågorna, det var mycket lätt eller lätt (100 %) att
rent tekniskt skicka frågorna och 90 % tyckte att alla frågor gick lätt att
förstå. Alla patienter var nöjda med antalet frågor och hade en önskan
att fortsätta använda Medipal efter avslutad studie.
Medipalgruppen visade signifikant bättre upplevelse av omhändertagandet på mottagningen (p=<0.01) jämfört med kontrollgruppen.
Patienterna i Medipalgruppen hade signifikant tätare kontroller jämfört
med kontrollgruppen (p=<0.01).
Slutsats: Patienter som följdes med Medipal upplevde ett bättre omhändertagande jämfört med de som följdes på sedvanligt sätt. Patienterna
uttryckte också att Medipal var lätt att använda och önskade fortsätta
använda den efter avslutad studie.
Denna pilotstudie indikerar att Medipal är ett lättanvänt verktyg som
potentiellt kan förbättra monitorering och omhändertagande av patienter
som behandlas med adalimumab.
PO-35
Låga mängder “T-cell receptor excision circles” (TRECs) i
kolonslemhinnan hos patienter med mikroskopisk kolit
tyder på lokal proliferation snarare än invandring av
perifera lymfocyter till den inflammerade slemhinnan
Kumawat, A.K.1; Elgbratt, K.1; Tysk, C.2; Bohr, J.2; Hultgren-Hörnquist, E.1
1
Örebro Universitet, Institutionen för Hälsovetenskap och Medicin, Örebro,
Sverige; 2Universitetssjukhuset i Örebro, Institutionen för Gastroenterologi,
Örebro, Sverige
Bakgrund: Mikroskopisk kolit (MC), det gemensamma namnet för kollagen
kolit (CC) och lymfocytär kolit (LC), är en vanlig orsak till kronisk diarré.
Orsaken till MC är okänd men histologisk analys av kolonslemhinnan
visar en markant ökning av antalet lymfocyter i kolonslemhinnan. Under
T-cellernas mognad i tymus/brässen bildas DNA-cirklar, så kallade T cell
Receptor Excision Circles – TRECs. TRECs dupliceras inte vid celldelning, varför andelen TREC-innehållande celler späds ut vid varje celldelning. TRECs-nivåer i tymus och periferin kan därför användas för att mäta
utmognad av T-celler. Vi har tidigare visat på ett ökat lokalt T-cells-svar
i tarmslemhinnan hos MC-patienter, och vi undersökte därför mängden
nyligen utmognade T-lymfocyter i kolonbiopsier genom att mäta mängden
T-cellsreceptor excision circles (TRECs) i CC- och LC-patienter jämfört med
icke-inflammerade kontroller.
Metod: Kolonbiopsier från CC- (n = 8), LC- (n = 5) och CC- eller LCpatienter i histopatologisk remission, (CC-HR, n = 3), (LC-HR, n = 6),
icke-inflammerade diarré- patienter (n = 17) och friska kontroller (n = 10)
analyserades avseende TRECs uttryck med realtids-PCR, och korrelerades till totalmängden T-lymfocyter mätt som totalmängden CD3 mRNA i
samma biopsi.
Resultat: Till skillnad från den ökade mängden TRECs i tarmslemhinnan från IBD-patienter som vi tidigare rapporterat om, hade istället CC-,
LC- och LC-HR-patienter minskade mängder TRECs per samma mängd
T-lymfocyter jämfört med kontroller. I motsats till MC-patienterna hade de
icke-inflammerade diarré-patienterna förhöjda TRECs-nivåer per samma
mängd T-lymfocyter jämfört med kontroller. Inga skillnader observerades
i median-TRECs-nivåer varken i CC-HR eller LC-HR patienter jämfört med
patienter med aktiv CC eller LC. Ett ökat relativt uttryck av CD3 noterades
i alla undersökta undergrupper av MC. LC-patienter hade även signifikant
ökade CD3 mRNA-nivåer jämfört med CC, CC-HR, LC-HR och icke-inflammerade diarré-patienter.
Slutsatser: Minskade mängder TRECs i kolonslemhinnan hos MC-patienter, tillsammans med våra tidigare resultat där vi påvisar ökat uttryck av
Ki67+, prolifererande T-celler i tarmslemhinnan hos dessa patienter, tyder
på att den stora mängden T-lymfocyter i tarmslemhinnan hos patienter
med mikroskopisk kolit beror på en lokal aktivering och celldelning i slemhinnan hos patienter med kollagen eller lymfocytär kolit.
PO-36
En in vitro-modell för analys av hur kolonmiljön hos patienter
med kollagen kolit påverkar aktivering och differentiering av
perifera T-lymfocyter
Kumawat, A.K.1; Tysk, C.2; Bohr, J.2; Hultgren-Hörnquist, E.1
1
Örebro universitet, Institutionen för Hälsovetenskap och Medicin, Örebro,
Sverige; 2Universitetssjukhuset i Örebro, Institutionen för Gastroenterologi,
Örebro, Sverige
Bakgrund: Lösliga faktorer som frisätts av olika celler i tarmslemhinnan
bidrar till att hålla immunsystemet i balans i tarmen. Vi har satt upp en
in vitro-modell för att undersöka hur lösliga faktorer från tarmslemhinnan
från patienter med kollagen kolit (CC) påverkar aktivering och differentie-
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ring av T-celler, med syftet att efterlikna in vivo-exponering av nyrekryterade
perifera T-lymfocyter för lösliga faktorer från kolon från normal respektive
inflammerad tarmslemhinna.
Metod: Kolonbiopsier där epitelet och intraepiteliala lymfocyter avlägsnats (”nakna biopsier” - NB) och isolerade lamina propria mononukleära
celler (LPMC) från kolonbiopsier från CC-patienter och icke-inflammerade
kontroller odlades över natt, varefter cellodlings-supernatanterna (CS)
samlades in. Renade CD4+ T-lymfocyter från periferblod från friska blodgivare samodlades med CS från CC-patienter och kontroller. Efter polyklonal aktivering analyserades de CD4+ T-lymfocyternas proliferation samt
utsöndring av IL-1β, IL-4, IL-6, IL-10, IL-17A, IL-21, IFN-γ och TNF-α, det
senare med Luminex®-analys.
Resultat: När perifera T-lymfocyter exponerades för cellodlings-supernatant från kolonbiopsier inhiberades deras proliferation markant. NB-CS
(cellodlingssupernatant från nakna biopsier) från CC-patienter inhiberade
T-cellsproliferationen mindre än NB-CS från icke-inflammerade kontroller. Däremot inhiberade LPMC-CS (cellodlingssupernatant från isolerade
lamina propria mononukleära celler) från icke-inflammerade kontroller
T-cellproliferationen mindre än LPMC-CS från CC-patienter. Både NB-CS
och LPMC-CS från kolonbiopsier från CC-patienter inducerade ökad produktion av inflammatoriska cytokiner, IFN-γ, IL-17A och TNF-α samt antiinflammatoriska cytokiner, IL-4 och IL-10 från perifera T-lymfocyter. IL-1β
och IL-6-produktionen från perifera T-lymfocyter var ökad eller oförändrad
i närvaro av NB-CS från kolonbiopsier från CC-patienter Medan IL-1βproduktionen var oförändrad var IL-6-produktionen ökad i närvaro av
LPMC-CS från CC-patienter jämfört med LPMC-CS från icke-inflammerade
kontroller.
Slutsats: Våra preliminära data visar på ökad produktion av både inflammatoriska och anti-inflammatoriska cytokiner från perifera T-celler i närvaro av lösliga faktorer från kolonslemhinnan av CC patienter jämfört med
kontroller. Denna modell kan vara värdefull vid utvärdering av befintliga
och nya läkemedels effekter på T-cellsdifferentiering i tarmslemhinnan.
PO-37
Minskade protein-nivåer av TNF-α och andra proinflammatoriska
cytokiner efter kliniskt effektiv adalimumab behandling vid kronisk,
aktiv kollagen kolit
Münch, A.1; Kumawat, A.2; Strid, H.2; Hultgren-Hörnqvist, E.3; Ström, M.1
1
Universitetssjukhus, Magtarmkliniken, Linköping, Sverige; 2Universitetssjukhus, Gastroenterologi, Örebro, Sverige; 3Universitessjukhus, Immunologi,
Örebro, Sverige
Introduktion: Kollagen kolit (KK) är än vanlig diarrésjukdom som i sällsynta fall har ett kroniskt, aktivt förlopp trots behandling med hög dos
budesonid eller metotrexat. Vi beskriver 3 konsekutiva patienter som fick
adalimumab (ADA) som behandling. Vävnadsprover från tjocktarmen analyserades avseende proteinnivåer av cytokiner före och efter behandlingen.
Patienter/metod: Tre patienter (2 kvinnor, genomsnittsålder 45 år och en
man, 74 år) inkluderades. ADA gavs i doserna 160 mg s.c. (baseline), 80
mg (efter 2 veckor) och 40 mg (efter 4 veckor). Patienterna följdes kliniskt,
histologiskt och biopsier togs vid baseline och efter 6 veckor. Proteinnivåer
av IFN-γ, IL-1β, -2, -4, -5, -6, -10, -12p70, -13, -17A, -21, -23 och TNF-α i
tjocktarmbiopsier analyserades med hjälp av Luminex. Resultaten anges
i pg cytokin/mg vävnad.
Resultat: De två kvinnorna tolererade behandlingen väl och var i klinisk
remission efter 6 veckor med en genomsnittlig minskning av antal tarmtömningar från 11 till 2. Den genomsnittliga avföringsvikten föll från 600g
till 185g och livskvaliteten förbättrades markant hos båda. Man fann inte
några förändringar i histologin. Mannen utvecklade, trots symtomatisk
förbättring, biverkningar (kräkningar, buksmärtor) efter 80mg ADA och
behandlingen avbröts. Biverkningarna återkom efter ett nytt behandlingsförsök. Hos de två kvinnorna sänktes halterna TNF-α protein från i genomsnitt 1.3 pg/mg vävnad till icke detekterbara nivåer efter ADA behandling.
Likaså föll de pro-inflammatoriska cytokinerna IFN-γ, IL-1β, IL-6, IL-12p70,
IL-17A och IL-23 från 1.4, 0.9, 1.4, 1.5, 0.6 respektive 16.4 pg/mg vävnad
till icke detekterbara nivåer för de fem förstnämnda samt till 8.8 pg/
mg vävnad för IL-23. Likaså föll IL-2-nivåerna från 7.3 pg/mg vävnad till
icke detekterbara nivåer efter behandling. Av de mer anti-inflammatoriska
cytokinerna var halterna av IL-5 och IL-13 oförändrade (IL-5: odetekterbart,
IL-13: 3,6 vs 3,4), ökade (IL-21: 4.1 vs 4.9) eller i två fall minskade (IL-4:
2.7 vs 2.3, IL-10: 0.6 vs odetekterbart).
Konklusion: Adalimumab kan vara effektivt och förbättra livskvaliteten
hos patienter med kronisk, aktiv kollagen kolit. ADA behandling leder till
sänkning av TNFα och andra pro-inflammatoriska cytokiner till icke detekterbara proteinnivåer i tjocktarmslemhinnan.
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PO-38
Budesonid inducerar klinisk remission och förbättrar livskvalité
vid aktiv kollagen kolit
Münch, A.1; Bohr, J.2; Benoni, C.1; Öst, Å.3; Hellström, P.M.4; Strandberg, L.5;
Björk, J.6; Hertervig, E.7; Lindberg, G.6; Lapidus, A.8; Löfberg, R.9; Miehlke,
S.10; Hjortswang, H.1; Armerding, P.11; Bonderup, O.12; Stehlik, J.13; Müller,
R.14; Greinwald, R.14; Tysk, C.2; Ström, M.15
1
Universitetsjukhus, Gastroenterologi, Malmö, Sverige; 2Universitetsjukhus, Gastroenterologi, Örebro, Sverige; 3Medilab, Patologi, Täby, Sverige;
4
Universitetssjukhus, Gastroenterologi, Uppsala, Sverige; 5Lasarett, Gastroenterologi, Falu, Sverige; 6Universitetssjukhus, Gastroenterologi, Stockholm, Sverige; 7Universitetssjukhus, Gastroenterologi, Lund, Sverige; 8Ersta
Sjukhus, Gastroenterologi, Stockholm, Sverige; 9Sofiahemmet, Gastroenterologi, Stockholm, Sverige; 10Private practice, Gastro, Hamburg, Germany;
11
Private practice, Gastro, Berlin, Germany; 12Universitetssjukhus, Gastro,
Koege, Danmark; 13Private practice, Gastro, Köln, Germany; 14Falk foundation, Gastro, Freiburg, Germany; 15Universitetsjukhus, Gastroenterologi,
Linköping, Sverige
Introduktion: Kollagen kolit (KK) är en känd orsak till kronisk, icke-blodig,
vattnig diarré. BUC-63/COC är en randomiserad, kontrollerad läkemedelsstudie för att studera underhållsbehandling med budesonid 4.5 mg/dag
i 12 månader efter en öppen 8 veckor lång induktionsbehandling med
budesonid 9mg/dag i 4 veckor, därefter 6mg i 2 veckor och ytterligare
4.5 mg (genomsnittligt)/dag i 2 veckor.
Patienter/Metod: Inklusionskriterierna var aktiv KK definierad som ≥3
därav ≥1 vattniga tarmtömningar (TT)/dag/vecka. Här presenterar vi resultaten från open-label-phase. Primär endpoint var klinisk remission efter 8
veckor, definierad som <3 TT/dag/vecka och <1 vattniga TT/dag/vecka.
Livskvalité undersöktes med hjälp av Short Health Scale (SHS)
Resultat: 148 patienter screenades, 110 inkluderades och 93 patienter
kunde evalueras i open-label-phase. Genomsnittsåldern var 59.2 (SD
10.8) år. Vid baseline var den genomsnittliga avföringsfrekvensen 5.5
(SD 2.1)/dag därav vattniga TT 4.4 (2.3)/dag. Efter 4 och 8 veckor var
78 (84%) respektive 83 (89%) av patienterna i klinisk remission. Tiden
(median/IQR) till remission var 10 (8-21) dagar. Hos patienterna som
uppnådde remission förbättrades de genomsnittliga (± SD) SHS värdarna
(100mm VAS) för de 4 livskvalitetsdimensionerna (1. symtombelastning;
2. social funktion; 3. sjukdomsrelaterad oro; 4. allmän välbefinnande)
från 75 (± 19.1), 68 (± 24.5), 65 (± 28.5), och 54 (± 25.8), till 11 (±
15.2), 9 (± 17.1), 14 (± 18.5), och 19 (± 21.4) efter 8 veckor (p<0.0001).
Patienterna som inte uppnådde remission angav mindre skillnad som
inte var signifikant i dimensionerna social funktion (p=0.131) och allmän
välbefinnande (p=0.379).
Konklusion: Studien bekräftar budesonids goda förmåga att inducera
klinisk remission vid KK och därmed signifikant förbättra livskvalitén.
SHS är ett värdefult instrument att mäta livskvalité och visar en parallell
förbättring med den kliniska symtombilden. Denna studie stödjer att de
av Hjortswang et al. (1) föreslagna kriterierna för sjukdomsaktivitet vid
KK är värdefulla att använda i kliniska studier.
References: 1 Hjortswang H, Tysk C, Bohr J, Benoni C, Kilander A, Larsson
L, et al. Defining clinical criteria for clinical remission and disease activity
in collagenous colitis. Inflamm Bowel Dis 2009;15:1875-81.
PO-39
En prospektiv randomiserad studie med hyperbar syrgasbehandling
vid ulcerös kolit
Pagoldh, M.1; Eriksson, A.1; Hultgren, E.1; Arnell, P.2
1
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Medicin Geriatrik och Akutmottagning Östra, Göteborg, Sverige; 2Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra,
An/Op/IVA Östra, Göteborg, Sverige
Bakgrund: Eftersom akut försämring vid ulcerös kolit (UC) är ett allvarligt
tillstånd som i ett betydande antal fall inte svarar på intensiv konventionell
medicinsk behandling finns behov av att utveckla och testa nya komplementära behandlingsmetoder. I studier av experimentella kolitmodeller har
positiva effekter av hyperbar syrgasbehandling (HBOT) tidigare visats. HBOT
har framgångsrikt använts vid svår perianal Crohn´s sjukdom. I litteraturen
finns enstaka fallrapporter där HBOT använts med god effekt vid UC.
Syfte: Att uppnå förbättrat kliniskt utfall vid tilläggsbehandling med HBOT
vid UC.
Metod: Prospektiv, randomiserad, öppen studie där HBOT gavs i tillägg
till intensiv konventionell medicinsk behandling med glukokortikosteroider intravenöst till patienter med ett svårt skov av nydiagnostiserad eller
tidigare känd UC. 18 patienter deltog i studien, varav 10 patienter erhöll
HBOT i tillägg till sedvanlig behandling och 8 patienter erhöll endast sed-
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vanlig medicinsk behandling. Effekten utvärderades med laboratorieparametrar, F-calprotektin, faecesvikt, Mayo score, enkäter avseende hälsorelaterad livskvalitet (SF-36 och IBDQ) samt kolektomifrekvens. Mediantiden
för uppföljning av patienterna var 52 månader (11-60 månader).
Resultat: Vi fann inga statistiskt signifikanta skillnader mellan HBOToch kontrollgruppen i någon av undersökta variabler. Totalt genomgick
7 patienter kolektomi och noterbart är att av dessa tillhörde 5 HBOTgruppen.
Slutsats: Vi kan inte bekräfta de tidigare föreslagna positiva effekterna
av HBOT vid svåra skov av UC.
PO-40
Quality improvement in the care of patients with inflammatory
bowel disease – a dissertation
Rejler, M.
Höglandssjukhuset Eksjö, medicinkliniken, Eksjö, Sverige
Bakgrund: En rad studier har klarlagt att det finns ett gap mellan vad som
är medicinskt möjligt att göra och vad som verkligen görs. Detta gäller
även för vården av patienter med IBD. Syftet med avhandlingen var att
beskriva, studera och utvärdera ett förbättringsarbete inom vården för
patienter med IBD vid mag-tarmmottagningen, Eksjö.
Metod: Förbättringsarbetet genomfördes med hjälp av upprepade förändringscykler och studerades med hjälp av en retrospektiv, deskriptiv analys
med kvantitativa inslag. Data hämtades från patienternas årskontroller.
Samspelet mellan patienten, personalen och mottagningen studerades
genom att applicera en modell för kliniska mikrosystem och en modell
som beskrev uppbyggnaden av vård av kronisk sjuka. Ett flerdimensionellt
mätverktyg, Värdekompassen, och Donabedians ramverk för mätning av
kvalité lades senare samman för att skapa ett kvalitetsramverk för utvärderingen av vården för patienter med IBD. Tjugo intervjuer analyserades
genom kvalitativa analys.
Resultat: Förbättringsarbetet gav upphov till flera förändringar i utformningen av uppföljningen av patienterna: - En specialistsjuksköterska
bemannade mottagningen under dagtid och kunde erbjuda patienter som
kontaktade kliniken en tid på mottagningen inom två dagar. - Årliga kontroller erbjöds via telefonsamtal från en sjuksköterska eller läkare eller som
tidigare vid ett besök på mottagningen. Årskontrollen förebereddes genom
ett brev, som inkluderade ett livskvalitetsfrågeformulär och instruktioner
för provtagning av blodvärdet. Sammantaget ledde förbättringsarbetet
till ett minskat antal sjukhusvistelser jämfört med övriga Sverige. Förekomsten av anemi i patientgruppen, 6%, var låg i jämförelse med tidigare
rapporter och korrelerade med en ökad risk för inläggning på sjukhus.
Erfarenheterna av att leva med IBD överskuggades hela tiden av en oro
för att behöva ha en omedelbar närhet till en toalett.
Slutsats: Avhandling är ett exempel på hur ett förbättringsarbete kunde
appliceras i ett lokalt klinisk sammanhang och studeras med framväxande vetenskapliga metoder. Den inkluderade förslag till mätetal och ett
ramverk för kvalitetsuppföljning för IBD vård samt redovisade patienters
erfarenheter av att leva med IBD Som helhet är denna avhandling ett
bidrag till att möta internationella strävanden att överbrygga gapet mellan
den bästa möjliga och den idag givna vården för patienter med IBD.

41%. Journalerna granskades, komplikationer av den medicinska och
kirurgiska behandlingen registrerades, och det fortsatta kliniska förloppet
av patienterna noterades.
Resultat: De 40 patienter som behandlades i Uppsala län drabbades av
4 komplikationer inom 30 dagar (10%) att jämföra med de 29 patienter
i övriga län som fick 15 komplikationer (48%). Efter 30 dagar tillkom 3
komplikationer i Uppsala län och 6 komplikationer i övriga län.
I hela kohorten sågs bland medicinskt behandlade 3 fall av övergående
diabetes mellitus, 1 fall av CVKpneumothorax, 1 fall av djup ventrombos,
1 sepsis och 2 fall med pneumoni. Bland opererade patienter sågs bland
annat följande; sårruptur 4, reoperation pga ileus 4, ileus konservativ
behandling 3.
1 patient i Uppsala län dog,det var en gammal mulitsjuk kvinna som tidigt
genomgick operation och sedan drabbades av sepsis. I övriga län dog
en äldre man med upprepade sepsisepisoder sannolikt utgångna från
kvarvarande rektalstump.
Bland de patienter som inte opererades i Uppsala län drabbades 4 av 1
nytt svårt skov som behandlats konservativt och 1 har fått 2 nya. 2 har
utvecklat en kronisk sjukdom och vägrar kirurgi. I övriga län har en patient
fått ett svårt skov som behandlats farmakologiskt och 1 har utvecklat ett
kroniskt förlopp
Slutsats: Inget i denna observationsstudie talar för att en förlängd medicinsk behandling vid svår UC ökar komplikationerna vid eventuell kirurgi,
inte heller tillstöter fler komplikationer av den medicinska behandlingen.
PO-42
Buksmärta och matsmältningsbesvär vid ulcerös kolit i remission
är vanligt och förenat med försämrat psykiskt välbefinnande
Strid, H.; Jonefjäll, B.; Öhman, L.; Törnblom, H.; Simrén, M.
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Avd för Invärtesmedicin och klinisk nutrition, Institutionen för Medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige
Bakgrund: Blod och slem i avföring, ökad avföringsfrekvens och urgency
är karakteristiska symptom vid ulcerös kolit (UC). Däremot har buksmärta
och symtom på matsmältningsbesvär – kurrande mage, gasbesvär,
buksvullnad, uppblåsthet, rapningar – ansetts som relativt ovanliga hos
patienter med UC. Enstaka studier har visat att dessa symtom är vanligare
än vad man tidigare har trott, även när UC patienterna bedömts vara i klinisk remission (Halpin et al AJG 2012). Vi ville därför studera förekomsten
av buksmärta och matsmältningsbesvär hos UC patienter i remission och
dess koppling till psykiskt välbefinnande.
Metod: Vi inkluderade 114 patienter med UC I remission (medelålder
49±14 (medel±SD) år; 56 kvinnor), utan symtom på aktiv inflammation
enligt behandlande läkare, normalt CRP och normal endoskopi. Rutinprover togs och sjukdomsrelaterade faktorer bedömdes. Patienterna fyllde I
följande frågeformulär: Gastrointestinal Symptom Rating Scale (GSRS),
Psychological General Well-Being (PGWB) index, och Fatigue Impact Scale
(FIS).
Resultat: Buksmärta ≥ mild svårighetsgrad rapporterades av 20 UC
patienter I remission (17,5%), medan matsmältningsbesvär ≥ mild svårighetsgrad sågs hos 44 (39%) patienter. Förekomsten av buksmärta och
matsmältningsbesvär var inte signifikant associerat med kön, ålder eller
sjukdomsduration. Varken TPK, Hb eller s-albuminnivåer skiljde mellan
grupperna. Patienter med buksmärta, liksom matsmältningsbesvär av
≥ svårighetsgrad, hade minskat psykiskt välbefinnande. Detta gällde
för samtliga domäner (tabell 1) Dessutom rapporterade patienter med
buksmärta mer svår trötthet (84±31 vs. 42±33; p<0,0001), men också
svårare GI symtom i allmänhet – diarré (3,2±1,5 vs. 1,8±1,1; p<0,0001),
förstoppning (2,8±1,3 vs. 1,6±0,5; p<0,0001) och reflux (1,9±1,0 vs.
1,4±0,5; p<0,05). Liknande resultat noterades hos patienter som rapporterade matsmältningsbesvär (FIS: 64±38 vs. 40±31; p<0,01; GSRS
diarré: 2,6±1,4 vs. 1,7±1,2; p<0,0001; GSRS förstoppning: 2,1±1,3 vs.
1,6±0,9, p<0,05; GSRS reflux: 1,7±1,0 vs. 1,4±0,6; p<0,05).

PO-41
Sen kirurgi vid svår UC ger inte fler komplikationer än tidig kirurgi
men sparar tarmar
Rönnblom, A.1; Larsson, M.2; Nielsen, A.L.2; Karlbom, U.3; Sjöberg, D.4
1
Akademiska Sjukhuset, Magtarmmottagningen, Uppsala, Sverige; 2Mälarsjukhuset, Medicin, Eskilstuna, Sverige; 3Akademiska Sjukhuset, Kirurgmottagningen, Uppsala, Sverige; 4Falu Lasarett, Medicinmottgningen, Falun,
Sverige
Bakgrund: Frågan om när den medicinska behandlingen av svår UC ska
avbrytas och patienten colektomeras har diskuterats i decennier. Tillkomsten av nya strategier och biologiska läkemedel har komplicerat frågan.
Det har diskuterats om detta fördröjer kirurgin med åtföljande
≥ lätta matsmält- Inga/lätta
≥ lätt
Ingen/lätt
risk för fler komplikationer. ICUREstudien har visat betydande
(PO-42)
ningsbesvär
matsmältnings- p-värde
buksmärta buksmärta
geografisk variation i behandlingspolicy av svår UC inom Uppsala(n=44)
besvär (n=65)
(n=20)
(n=94)
regionen där Uppsala län haft längre medicinsk behandling innan
Ångest
21±5
24±4
0,002
20±5
24±4
kirurgi. Syftet med vår studie var att jämföra om detta påverkat
Depression
15±3
16±2
0,007
14±3
16±2
komplikationsfrekvensen.
Positivt
Metod: Under perioden 2005-9 nyinsjuknade 526 fall av UC, 69
15±4
17±4
0,004
14±4
17±3
välbefinnande
av dessa hade ett svårt skov (S3). I Uppsala län tilläts den mediSjälvkontroll
15±3
16±2
0,02
13±3
16±2
cinska behandlingen pågå under längre tid än i övriga delar av
Allmän hälsa
13±3
15±3
0,002
12±2
15±3
regionen (mediantid mellan diagnos av S3 och op var i Uppsala
Vitalitet
14±4
18±4
<0,0001
13±4
17±4
län 18 dvs. 12 d i övriga län). Colektomifrekvenserna var 7% resp
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p-värde
0,001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
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Slutsats: I motsats till vad som traditionellt har föreslagits, har en betydande andel av patienter med UC i remission buksmärta och matsmältningsbesvär. Dessa symtom är associerade med dåligt psykiskt välbefinnande, multipla GI symtom och trötthet. Patogenesen bakom dessa
symtom är okänd och bör utforskas för att förbättra omhändertagandet
av dessa patienter.
PO-43
CMV vid IBD- betyder det något?
Thörn, M.1; Rorsman, F.1; Rönnblom, A.1; Sangfelt, P.2; Eriksson, B.M.3;
Wanders, A.4; Bondeson, K.5
1
Akademiska sjukhuset, Sektionen för gastroenterologi och hepatologi,
Uppsala, Sverige; 2Enköpings lasarett, Medicinkliniken, Enköping, Sverige;
3
Akademiska sjukhuset, VO Infektionssjukdomar, Uppsala, Sverige; 4Akademiska sjukhuset, Avd för klinisk patologi och cytologi, Uppsala, Sverige;
5
Akademiska sjukhuset, Avd för klinisk mikrobiologi-virologi, Uppsala, Sverige
Bakgrund: CMV infektion påvisas ibland vid svår IBD speciellt om sjukdomen är steroidrefraktär. Fallrapporter har beskrivit hur behandling mot
CMV haft effekt på inflammationen. Det har antagits att den immunhämmande medicineringen underlättar reaktivering av CMV. Det är dock oklart
om CMV-infektion har någon betydelse för patofysiologin eller prognos
vid IBD.
Metod: Patienter med obehandlad och behandlad IBD tillfrågades om de
ville delta i studien. Som kontrollgrupp tillfrågades patienter med med IBS
eller rektalblödning. CMV-DNA analyserades i blod, feces och inflammerad
tarmslemhinna samt även i icke inflammerad slemhinna hos kontrollerna.
Prover togs också för rutinhistologi och immunhistokemi. CMV-positiv
definierades som fynd av CMV-DNA i minst ett av proverna.
Resultat: Cirka 10% av patienterna med nydiagnostiserad IBD var positiva
för CMV-DNA. Vi fann tecken på CMV infektion hos 50% av patienterna
med steroidbehandling Fyra av de CMV-DNA positiva patienterna behövde
subakut kirurgi.
Resultat

CMV pos

CMV neg

Fisher’s exact test,
one-tailed
P=0,0055

IBD alla, n=63

11

52

Kontroller, n=34

0

34

IBD steroidbehandlade, n=10

5

5

IBD, inga steroider, n=53

6

47

IBD, subakut kirurgi, n=4

4

0

IBD, ej subakut kir, n=59

7

52

IBD steroidnaiva, n=53

6

47

Kontroller, n=34

0

34

P=0,01
P=0,0006
P=0,045

Slutsats:Vi fann hög frekvens av CMV infektion hos patienter med steroidbehandling men vi fann också tecken på CMV infektion hos en del av de
nyinsjuknande och tidigare obehandlade patienterna. Detta antyder att
CMV kan spela en roll i patofysiologin hos en liten del av IBD-patienterna.
Vi fann också tecken på att CMV kan vara en riskfaktor för behov av kirurgi.
PO-44
Fall-kontroll studie av riskfaktorer vid mikroskopisk kolit
Wickbom, A.1; Bohr, J.1; Montgomery, S.2; Tysk, C.1; Nyhlin, N.1
1
Universitetssjukhuset i Örebro, Sektionen för Gastroenterologi, Medicinkliniken, Örebro, Sverige; 2Universitetssjukhuset i Örebro, Klinisk epidemiologi
och biostatistik, Örebro, Sverige
Bakgrund: Kollagen kolit (CC) och lymfocytär kolit (LC) är vanliga orsaker
till kronisk vattnig diarré, ffa. hos äldre kvinnor. Orsaken är okänd. Vi har
studerat riskfaktorer för CC och LC.
Metod: Fall-kontroll studie där patienter med mikroskopisk kolit (MC)
samt en ålders- och könsmatchad kontrollgrupp fick besvara en enkät om
uppväxt- och familjeförhållanden, utbildningsnivå, co-morbiditet, rökvanor
och ärftlighet.
(PO-44)
Rökare

Resultat: Svarsfrekvens var 226/277 (82 %) bland MC och 627/831 (76
%) bland kontroller. Tabellen visar resultat av logistisk regressionsanalys
och oddskvot (OR) med 95% konfidensintervall (95% CI) för en rad studerade variabler. Ingen skillnad mellan fall och respektive kontroller sågs
avseende uppväxtmiljö, civilstånd eller utbildningsnivå.
Slutsats: Rökning var associerat med både CC och LC, medan ex-rökning
var associerat endast med CC. Resultatet bekräftar tidigare observationsdata av rökning bland MC. Att vara uppväxt med ett eller flera äldre syskon
var vanligare vid CC och LC jämfört med respektive kontroller. Genomgången appendektomi var ca 2 gånger vanligare bland CC än resp. kontroller medan kolecystektomi inte skiljde sig åt mellan fall och kontroller.
PO-45
Konvertering mellan IBD och mikroskopisk kolit
Wickbom, A.1; Bohr, J.1; Stig, R.2; Ung, K.A.3; Vigren, L.4; Lång, K.5; Benoni,
C.6; Sundbaum, B.7; Lapidus, A.8; Broström, O.2; Münch, A.9; Öst, Å.10; Tysk, C.1
1
Universitetssjukhuset i Örebro, Gastrosektionen, Medicinkliniken, Örebro,
Sverige; 2Södersjukhuset, Gastrosektionen, Medicinkliniken, Stockholm,
Sverige; 3Kärnsjukhuset, Medicinkliniken, Skövde, Sverige; 4Trelleborgs lasarett, Medicinkliniken, Trelleborg, Sverige; 5Piteå Lasarett, Medicinkliniken,
Piteå, Sverige; 6Malmö, Gastrosektionen, Medicinkliniken, Malmö, Sverige;
7
Sunderbyns sjukhus, Medicinkliniken, Luleå, Sverige; 8Ersta Sjukhus,
Mag-tarmcentrum, Stockholm, Sverige; 9Universitetssjukhuset i Linköping,
Gastrosektionen, Medicinkliniken, Linköping, Sverige; 10Medilab, Patologi,
Täby, Sverige
Bakgrund: Sambandet mellan IBD och mikroskopisk kolit (MC) är oklart.
Ett fåtal fall av IBD som övergått i MC eller omvänt finns beskrivna i litteraturen. Inom ramen för ett projekt i SOIBD har vi studerat patienter som
konverterat från ulcerös kolit (UC) eller Crohns sjukdom (CD) till kollagen
kolit (CC) eller lymfocytär kolit (LC) eller omvänt.
Metod: Magtarm mottagningar på sjukhus i Sverige har via brev tillfrågats
om fall av konvertering från IBD till MC. De fall som inrapporterats har
eftergranskats avseende journaluppgifter, inklusive endoskopiberättelser
och PAD.
Resultat: Sammanlagt 53 fall av konvertering har granskats. Av dessa
har 28 fall inkluderats i studien och övriga har exkluderats antingen pga
osäker diagnos eller otillräckliga journaluppgifter. Tabellen visar fallen uppdelade i grupper efter 1:a resp. 2:a diagnos, andelen med symtomatisk
och histologisk konvertering resp. enbart med histologisk konvertering,
tidsperiod mellan 1:a och 2:a diagnos, könsfördelning samt antal patienter, som haft skov i sin 1:a sjukdom efter konvertering.
Konvertering
1:a diagnos→
2:a diagnos

Symtom
Antal + PAD
konvertering

Tid (år) från
Antal
Skov av 1:a
Endast PAD
diagnos 1→2
kvinnor/ sjukdom efter
konvertering
median (range) män
konvertering

UC→CC

14

12

2

18 (5-50)

7/7

3

UC→LC

5

4

1

29 (11-30)

2/3

1

CD→CC

3

3

0

47*

3/0

1

CD→LC

4

3

1

23 (12-40)

4/0

0

LC→UC

1

1

0

1,5

0/1

0

CC→CD

1

1

0

6

1/0

0

*data saknas i 2 fall

Slutsats: Konvertering mellan IBD och MC förekommer. Tidsperioden
mellan 1:a och 2:a diagnos var i median 20 (1,5-50) år. Det vanligaste
mönstret (93%) var konvertering från klassisk IBD till MC. I de symtomatiska fallen har inte bara histopatologin ändrats utan även de kliniska
symtomen. Om sambandet är en coincidens av två inte helt ovanliga tarmsjukdomar eller uttryck för gemensamma patofysiologiska mekanismer är
okänt. Frekvensen av denna konvertering är okänd, men om den kliniska
bilden hos en IBD-patient förändras bör detta övervägas.

CC patient (%) Kontroll (%) OR (95% CI)

p

LC patient (%)

Kontroll (%)

OR (95% CI)

p

26

0,001

25

12

2,5 (1,4-4,7)

0,003

12

2,5 (1,4-4,4)

Ex-rökare

58

42

1,9 (1,1-3,2)

0,014

46

40

1,3 (0,8-2,3)

n.s.

Appendektomi

34

21

1,9 (1,1-3,1)

0,01

25

30

0,8 (0,4-1,3)

n.s.

Kolecystektomi

14

17

0,8 (0,4-1,5)

n.s.

20

16

1,3 (0,7-1,3)

n.s.

≥1 äldre syskon

90

77

2,8 (1,3-6,3)

0,009

83

70

2,1 (1,1-4,3)

0,03

Hereditet för MC

7

1

9,8 (2,0-47)

0,001

4

0

1,0 (1,0-1,1)

0,002

Hereditet för celiaki

4

2

1,9 (0,6-6,5)

n.s.

7

2

3,4 (1,1-11,0)

0,03
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PO-46
Betydelsefulla faktorer i överföringsprocessen från barn–
till vuxensjukvård hos unga med kronisk sjukdom
Wåhlin, M.1; Granberg, L.2
1
Länssjukhuset Ryhov, Mag-tarmmottagningen, Jönköping, Sverige;
2
Universitetssjukhuset i Linköping, Mag-tarmmedicinska mottagningen,
Linköping, Sverige
Bakgrund: Allt fler barn och ungdomar överlever idag en kronisk sjukdom
och behöver överföras till vuxensjukvård. Idag är inte denna transition/
överföringsprocess tillfredsställande utan en förbättring behöver ske.
Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes. Efter urval och
granskning genomfördes analys och tolkning. Studien omfattade 23
artiklar som besvarade studiens syfte.
Resultat: Efter analys av artiklarna kunde fyra faktorer urskiljas. Information och förberedelse, samarbete mellan barn- och vuxensjukvård, psykosociala faktorer samt vårdgivarnas kompetens och egenskaper.
Slutsats: Överföringsprocessen måste förberedas bättre. Den ska
starta tidigt, individualiseras och involvera både patienten och föräldrar.
Fokus ska ligga på att stärka ungdomarnas oberoende och att förändra
föräldrarollen. Vårdgivarnas främsta uppgift är att bygga broar genom
en förbättrad kommunikation och ett ökat samarbete mellan barn- och
vuxensjukvård. Vårdgivarna måste känna sig trygga i sin kunskap om
patienten när det gäller tidigare sjukhistoria och kunskap om sjukdomen
samt bli bättre på ungdomsmedicinska frågor för att bemöta ungdomarna
på ett bra sätt.
PO-47
Studier av mekanismer för transepitelial transport av E. coli LF82
i en in vitro-modell av follikel-associerat epitel
Yakymenko, O.1; Keita, Å.2; Chassaing, B.3; Darfeuille-Michaud, A.3;
Söderholm, J.D.4
1
Linköping Universitet, Research School Forum GIMIICum, Linköping, Sverige; 2Linköpings Universitet och Kirurgiska Kliniken, Universitetssjukhuset
Linköping, Institutionen för Klinisk och Experimentell Medicin, Linköping,
Sverige; 3Clermont Universite, Clermont Universite, Universite Auvergne,
Clermont-Ferrand, France; 4Universitetssjukhuset Linköping, Institutionen
för Klinisk och Experimentell Medicin, Linköping, Sverige
Bakgrund: Mikrobiotan vid Crohns sjukdom (CD) innehåller ett större antal
adhesiva-invasiva E.coli (AIEC). En särskild stam av AIEC, E.coli LF82, har
identifierats och isolerats från ileal slemhinna hos CD patienter. LF82 kan
fästa vid och invadera slemhinnan via långa polära fimbrier (LPF) som
finns på bakterieytan. I en tidigare studie har vi visat att LF82 har ett
ökat upptag över follikel-associerat epitel (FAE). Mekanismerna för detta
är dock inte helt klarlagda. Syftet med denna studie var att etablera en in
vitro-modell för att studera bakomliggande mekanismer för transepitelial
transport av LF82+/-LFP i FAE.
Metod: In vitro-modellen av FAE framställdes genom co-kultur av Caco-2
klon 1 celler med Raji B celler. Passage av E.coli LF82 studerades och
jämfördes med kontrollepitel bestående av enbart Caco-2 klon 1 celler.
Passagen av bakterier mättes efter tre timmar med fluorometri och luminiscens för att separera viabla och döda bakterier, samt odling av bakterier
på agarplattor.
Resultat: Passagen var högre av både LF82+LPF och LF82-LPF i co-kultur
modellen jämfört med kontrollmodellen. Passagen av LF82-LPF var signifikant lägre i Caco-2 celler jämfört med passagen av LF82+LPF. Samodlade
modellen visade att LF82-LPF passagen var 10 % lägre än passagen av
LF82+LPF.
Slutsats: Dessa fynd visar att E.coli LF82 tas upp mer i FAE modellen än
i Caco-2 modellen. Dessutom visar vi att LPF har en viktig roll i förmågan
hos LF82 att passera barriären. Vår slutsats är att detta är en relevant
modell att använda för framtida detaljerade studier av mekanismer.

Kolorektala sjukdomar
PO-48
Hartmanns operation för rektalcancer
– ett säkert alternativ?
Baban, B.; Matthiessen, P.
Universitetssjukhuset Örebro, Kirurgiska kliniken, Örebro, Sverige
Bakgrund: Hartmanns operation för rektalcancer introducerades 1921
och anses vara förknippad med låg morbiditet jämfört låg främre resektion
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och abdomino-perineal resektion av rektum. Användningen av Hartmanns
operation har ökat generellt i Sverige liksom vid vår klinik. Syftet med
denna studie var att undersöka frekvensen symptomatiska suturinsufficienser (stumpläckage) och vilken morbiditet de gav upphov till.
Metod: Under perioden 2000–2009 opererades 61 patienter med Hartmanns operation för rektalcancer vid vår klinik, vilket utgjorde 16% av alla
abdominellt opererade rektalcanceroperationer. Patienterna analyserades
med avseende på ålder, kön, andel med TNM-stadium IV, preoperativ strålbehandling, operationstid, peroperativ blödning, nivå ovan anus på vilken
rektum delats, andel med suturinsufficiens i den avstängda rektumstumpen (stumpläckage), reoperation, vårdtid, mortalitet inom 30 dagar. Delning av rektum på < 6 cm definierades som låg.
Resultat: Median ålder var 78 år (56-92), 31% var kvinnor, andel med TNM
cancer stadium IV var 20%, 46% hade fått preoperativ strålbehandling,
operationstiden var 190 minuter (90-415), peroperativ blödning 675 ml
(50-4500), rektum delades på median 5 cm (3-9) ovan anus, vårdtid var
median 13 dagar (4-42), andel reopererade inom 30 dagar 6%, samt
mortalitet inom 30 dagar 8%. Symptomatiskt stumpläckage förekom hos
18% (11/61). Vid delning av rektum på < 6 cm ovan anus var andelen med
stumpläckage 22% (10/45) jämfört med 6% (1/16) vid delning på >7cm
ovan anus (NS). Patienter med stumpläckage hade längre vårdtid, 16
dagar (4-42) jämfört med 12 dagar (6-42) (NS), och reopererades oftare,
18% (2/11) jämfört med 2% (1/50) (P=0.08). Av de med stumpläckage
reopererades 2 och dränerades 9. För övriga undersökta variabler förelåg
ingen skillnad mellan grupperna. Beslutet att utföra en Hartmanns operation fattades intraoperativt hos 8%.
Konklusion: Nästan var femte patient fick stumpläckage efter Hartmanns
operation för rektalcancer och samtliga patienter med stumpläckage
krävde reoperation eller dränering.
PO-49
Behandling av rektovaginal fistel efter rektalcancer kirurgi
Hanser, N.1; Hansson, L.2; Matthiessen, P.2
1
Universitetssjukhuset Örebro, Urologiska kliniken, Örebro, Sverige;
2
Universitetssjukhuset Örebro, Kirurgiska kliniken, Örebro, Sverige
Bakgrund: En fistel mellan neo-rektum och vagina efter främre resektion
av rektum för cancer (Rektovaginal fistel; RVF) är en välkänd komplikation
hos kvinnor. Riskfaktorer anses vara preoperativ strålning och låg anastomos. Syftet med denna studie var att undersöka hur patienter med RVF
handläggs i en populationsbaserad kohort.
Metod: Samtliga kvinnor om opererades med främre resektion av rektum
för cancer vid en kolorektal enhet under en 17-årsperiod analyserade
och patienter med symptomgivande RVF identifierades. Patientdemografi,
behandlingsstrategi och behandlingsresultat analyserades.
Resultat: Under perioden 1995-2011 opererades 146 kvinnor med
främre resektion av rektum för cancer varav 14,8% (23/146) utvecklade
symptomatiskt anastomosläckage. Av dem hade 5,5% (8/146) en rektovaginal fistel (RVF). Median ålder för de med RVF var 65, samtliga hade
strålats och hälften hade initialt en avlastande stomi. Median tumörhöjd
var 8 cm och median anastomosnivå var 5 cm ovan anus. Efter att
diagnos ställts var den initiala behandlingsstrategin avlastande loopileostomi (n=5), avlastande looptransversostomi (n=1) samt permanent
ändkolostomi (n=2). Ingen patient med RVF hade läkt med avlastande
loopstomi och konservativ behandling efter median 8 månader. Härefter fattades beslut om eventuell kirurgisk rekonstruktion av RVF. Detta
resulterade i att två av de fem loopileostomierna liksom looptransversostomin beslutades bli permanenta, samt att tre patienter genomgick
rekonstruktiv kirurgi. Rekonstruktion inleddes i samtliga tre fall med
puborektalis interposition varav en läkte och två recidiverade. En av
dessa utvecklade levermetastaser och fick därför behålla loopileostomin men avled trots kurativt syftande levermetastaskirurgi. En patient
genomgick en andra rekonstruktion med en vaginal slemhinnelambå
vilken även den recidiverade. Samme patient genomgick en tredje rekonstruktion med en musculus gracilis interposition vilken läkte permanent.
Patienterna med utläkta RVF fick sina loopileostomier nedlagda efter
median 10 månader och har ej recidiverat med en uppföljningstid på 5
respektive 6 år. Varaktig bot uppnåddes således hos 1/1 patient där
icke strålad vävnad använts och hos 1 av 4 där strålad vävnad använts
vid rekonstruktionen.
Konklusion: Av åtta patienter med RVF läkte ingen med enbart konservativ
behandling och avlastande stomi. Två av tre blev varaktigt botade med
kirurgisk rekonstruktion. Rekonstruktion med ostrålad vävnad förefaller
ge ett bättre utfall.
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Välkommen till ERCP-möte i Borås
12–13 september 2013

Det är nu åter dags för ett spännande och intressant ERCP-möte!
I år arrangeras det i Borås och vi kan utlova både lokala och internationella
inslag.
Mötet vänder sig till ERCP-intresserade läkare och assistenter tillsammans
med representanter för industrin.
Missa inte detta fantastiska tillfälle för diskussion och personliga möten!
Mötet och middagarna äger rum på konferenscentrum Pulsen i
centrala Borås. Det är 5 minuters promenad till buss- och tågstationen.
Hotellrum är förhandsbokade på Grand hotell, som också ligger på
promenadavstånd från Pulsen.
Kursavgift och hotellkostnad faktureras av
Medinet Bengt Holmberg AB.
Mer information hittar du på www.ercp.biz
Maria Bergström
Bo Erlandsson
Per-Ola Park

Alla barn behöver få känna trygghet,
kärlek och bekräftelse. De behöver någon
som leker, lyssnar och tröstar. Någon som
alltid finns där. Barn behöver en familj.
För endast 100 kr i månaden kan du ge
utsatta barn allt det, utöver det mest
grundläggande som mat och vatten.
Hjälp oss att finnas där vi behövs.
Bli fadder på www.sos-barnbyar.se
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PO-50
Immunkemiska F-Hb-test i primärvården har begränsat värde
och innebär risk för försenad diagnos av kolorektalcancer
Högberg, C.1; Karling, P.2; Rutegård, J.3; Lilja, M.1; Ljung, T.4
1
Umeå Universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Allmänmedicin, Umeå, Sverige; 2Umeå Universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk
medicin, Invärtesmedicin/gastroenterologi, Umeå, Sverige; 3Umeå Universitet,
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Kirurgi, Umeå, Sverige;
4
Mittuniversitetet, Institutionen för hälsovetenskap, Östersund, Sverige
Syfte: Att undersöka värdet av immunkemiska F-Hb-test tagna i primärvården vid diagnostik av kolorektalcancer.
Bakgrund: F-Hb-test används allmänt i primärvården som del av utredning
vid misstänkt kolorektalcancer. Tidigare guajakbaserade F-Hb-tester har på
senare år mestadels ersatts av immunkemiska tester, som är känsligare
och inte kräver dietinstruktioner. Det finns få studier av användningen
av F-Hb-test i primärvården. Vi har inte hittat någon tidigare studie som
undersökt värdet av immunkemiska tester vid diagnostik av kolorektalcancer i primärvården.
Metod: Retrospektiv populationsbaserad studie. Uppgifter om personer
18 år och äldre i Jämtland som fått diagnosen kolorektalcancer under
tiden 2005-01-01 till 2009-12-31 hämtades från Cancerregistret. Data
från två år före klinisk diagnos hämtades från datajournalsystem som
är gemensamt för hela Jämtlands läns landsting. Alla F-Hb-prover i länet
analyserades med samma immunkemiska metod.
Resultat: Av 495 patienter sökte 323 (65%) initialt i primärvården. F-Hbtest utfördes på 215 (67%) av dessa 323 patienter. Sensitiviteten för
kolorektalcancer var 88.4. När patienter med anamnes på rektal blödning
exkluderades var sensitiviteten 82.9%. Av 34 patienter utan symptom,
där utredning påbörjades på grund av anemi som hittades en passant,
hade 10 negativt F-Hb-test. Mediantiden från utredningsstart till diagnos
var signifikant längre för patienter med negativt än med positivt F-Hb-test
(263 vs 62 dagar; p<0,0005). Av hela gruppen på 323 patienter sökte
27% på akutmottagningen innan diagnosen var ställd, jämfört med 64%
av dem med negativt F-Hb-test.
Slutsats: Man bör vara medveten om immunkemiska F-Hb-testers begränsade sensitivitet vid användning som diagnostiskt test för kolorektalcancer i primärvården. Att enbart lita till F-Hb-resultat innebär utebliven remiss
för fortsatt utredning för många patienter med kolorektalcancer. Detta bör
särskilt beaktas när det gäller patienter där utredning startats på grund
av anemi som hittats en passant.
PO-51
Clostridium difficile infektioner hos barn och ungdomar
som genomgått stamcellstransplantation
Mårtensson, T.; Lindgren, F.; Gustafsson, B.; Casswall, T.H.
Astrid Lindgrens Barnsjukhus Huddinge, Barnkliniken, Stockholm, Sverige
Bakgrund: Studier bland vuxna som genomgått hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT) har visat på en incidens av infektioner med
Clostridium difficile (CDI) på cirka 6,5-15 %. I dessa studier har en tyngre
konditionering (förbehandling inför transplantation) utpekats som separat
riskfaktor. Motsvarande studier hos barn och ungdomar saknas.
Material/metod: Retrospektiv deskriptiv studie omfattande 25 barn och
ungdomar (< 18 års ålder) som genomgått HSCT under år 2000-2010
på grund av malign hematologisk sjukdom och som konditionerats med
Busulfan (Bu) och Cyklofosfamid (Cy) med eller utan tillägg av Melfalan
(Mel). Uppföljningstid, dag 0 till 100 post-HSCT. Primär målsättning med
studien har varit att undersöka hur insjuknandet i CDI påverkats av vilken
konditioneringsregim som givits.
Resultat: 68 % (17/25) av patienterna hade konditionerats med BuCyMel och 32 % (8/25) med BuCy. 23 av de 25 inkluderade patienterna
genomgick under studietiden odling och/eller toxinpåvisning för CD. De 2
patienter som inte kontrollerats för CD hade inga besvär med diarré och
har i det följande klassificerats som icke infekterade. 7 av 25 patienter
(28 %) drabbades av 8 episoder med klinisk CDI. Medianåldern bland
CDI-fallen var 7,7 år respektive 10,7 år bland icke infekterade. Intravenös
antibiotika hade givet till 92 % (23/25) av patienterna och till samtliga
som utvecklade CDI. Bland de 17 patienter som konditionerats med tre
alkylerare drabbades 35,3 % (6/17) av CDI jämfört 12,5 % (1/8) i gruppen
som fått två alkylerare.
Slutsats: Våra resultat indikerar att CDI bland barn och ungdomar som
genomgått HSCT utgör ett betydande kliniskt problem. I samstämmighet
med resultat från vuxenstudier antyder också våra resultat att en ökad
tyngd hos konditioneringen inför HSCT (3 alkylerare jämfört 2 alkylerare)
ökar risken för insjuknande i CDI.
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Leversjukdomar
PO-52
Genetiska förändringar hos genotyp D3 vid akut hepatit B
Alestig, E.1; Söderström, A.2; Norkrans, G.3; Lindh, M.3
1
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medicin/Gastroenterologi, Göteborg,
Sverige; 2Västra Götalandsregionen, Smittskyddsenheten, Göteborg, Sverige;
3
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Avdelningen för Infektionssjukdomar/
Virologi, Göteborg, Sverige
Bakgrund: Akut hepatit B hos injektionsmissbrukare orsakas ofta av HBVD3, en subgenotyp som troligen introducerades i Västeuropa i slutet av
60-talet. Syftet med studien var att beskriva genetiska förändringar i
HBV-D3 hos injektionsmissbrukare i Göteborgsregionen.
Metod: Vi analyserade 14 kompletta och 17 partiella HBV-stammar med
subgenotyp D3 som orsakat akut (n=30) eller kronisk (n=1) hepatit B från
olika tidpunkter mellan år 1975 och 2009.
Resultat: De 14 kompletta genomen ansamlades med ett högt bootstrapvärde på en egen gren i det fylogenetiska trädet tillsammans med ett
fåtal publicerade sekvenser. I motsats, topologin för det fylogenetiska
trädet baserat enbart på nukleotider kodande för ytantigenet eller kärnproteinet var ej tillförlitlig med bootstrapvärden under 70 %. Variation i
nukleotidsekvensen för aminosyra 125, 136 och 143 i a-determinanten
hos HBsAg uppvisade samma mönster som fylogenetisk analys baserad
på hela genomet, vilket indikerar att dessa kodon kan vara användbara
för att identifiera grupper med släktsamband (klader).
Slutsats: Våra resultat visar att kunskapen om cirkulerande stammar är
viktig vid bedömningen av molekylära epidemiologiska undersökningar.
Den låga genetiska förändringen som observerades över tid hos HBV-D3
i den studerande populationen antyder att utbrott med akut hepatit B
hos injektionsmissbrukare kan komma från ett begränsat antal individer
med kronisk infektion. Fylogenetisk klassifikation baserad enbart på coreeller S-region medgav ej tillförlitliga bootstrapvärden, men förekomsten
av klad-specifika aminosyrasubstitutioner antyder att S regionen kan vara
användbar vid subgenomisk molekylär epidemiologi av HBV.
PO-53
Karaktärisering av redoxproteiner i hepatocellular cancer
Mollbrink, A.1; Jawad, R.2; Vlamis, A.3; Edenvik, P.1; Isaksson, B.4;
Danielsson, O.2; Stål, P.1; Fernandes, A.2
1
Karolinska Universitetssjukhuset, Gastrocentrum Medicin, Stockholm, Sverige; 2Karolinska Universitetssjukhuset, Avdelningen för Patologi, Stockholm,
Sverige; 3Karolinska Universitetssjukhuset, Avdelningen för Biokemi, Stockholm, Sverige; 4Karolinska Universitetssjukhuset, Gastrocentrum Kirurgi,
Stockholm, Sverige
Bakgrund. Thioredoxiner (Trx) och glutaredoxiner (Grx) är cellulära redoxproteiner vars uttryck är relaterat till DNA-syntes, apoptos, försvar mot
oxidativ stress och reglering av transkriptionsfaktorer involverade i celltillväxt. De är överuttryckta i många tumörer, och vid colorektal cancer och
gallblåsecancer korrelerar ett högt uttryck till dålig prognos. Expressionen
av Trx och Grx vid hepatocellular cancer (HCC) har inte studerats. Syftet
med denna studie är att karakterisera uttrycket av redoxproteiner i HCC
och korrelera det till kliniska kännetecken.
Metod. Paraffin-inbäddade preparat från 25 patienter som resecerats för
HCC analyserades med immunhistokemi för Trx1, Trx2, Grx1, Grx2, Grx3
och Grx5. Ytterligare 15 patienter som leverresecerats för metastaserande colorektal cancer (CRC) analyserades som kontroller. Genexpression av Trx1 and Grx1 analyserades med qRT-PCR på fryst tumörvävnad.
Korrelationen mellan utrycket av redoxproteiner och kliniska respektive
histologiska data bestämdes.
Resultat. Trx1, Trx2 och Grx5 var uppreglerat i HCC-tumörer jämfört med
dess respektive omgivande lever. Samma fynd sågs vid CRC-levermetastaser, men ration mellan tumör och omgivande lever var signifikant högre
i CRC jämfört med HCC, vilket berodde på en uppreglering av redoxproteiner i omgivande cirrotisk lever jämfört med levervävnad som omger
CRC-metastaser. I HCC korrelerade Trx1 signifikant till cellproliferation,
men inte till tumörernas differentiering, mikrovaskulär invasion eller tumörrecidiv. Trx1 var uppreglerat i omgivande HCC-lever hos män jämfört med
kvinnor, hos rökare jämfört med icke-rökare och hos dem med ett alkoholintag >30 g/d jämfört med dem som drack <30 g/d. Det fanns en
icke-signifikant trend mot ökat Trx1-uttryck i tumörer med mikrovaskulär
invasion.
Slutsats. Redoxproteiner är uppreglerade i omgivande levervävnad hos
patienter med HCC jämfört med dem som har CRC-metastaser, medan
redoxuttrycket i själva tumören är starkare och mer homogent i CRC-
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metastaser. Våra resultat indikerar att den ökade expressionen av redoxproteiner i omgivande lever hos HCC-patienter återspeglar en ökad oxidativ
stress vid kronisk leversjukdom. Redoxproteiner är överuttryckta både vid
CRC-metastaser och i HCC-tumörer, men saknar prognostisk betydelse
vid HCC.

(n=1) som inte hade effekt i något fall. Laboratorieprover i tabellen visar
högsta noterade värde innan plasmaferes påbörjades. Plasmaferes gavs
mellan 4 och 14 gånger och var effektiv i 3 av fallen (tabell). Figuren
illustrerar förloppet och terapisvaret på plasmaferes i fall 1.
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Figur 1. Bilirubin i relation till plasmaferesbehandling (pil).
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Två sjuksköterskor bedrev mottagning 1,5 dag/vecka från mars till december 2012. Nybesök bokades via remiss från PAL 1-2 veckor efter inneligKonklusion: Plasmaferes är en värdefull symtomatisk behandling vid DILI
gande vård på avd 26 och patienterna följdes därefter regelbundet under
med terapiresistent kolestas och svår klåda, när annan behandling inte
projekttiden. Efter 3 månader på mottagningen bokades ett läkarbesök.
fungerar. Om plasmaferes påverkar leverskadan och sjukdomsförloppet i sig
Child-Pugh och MELD mättes på samtliga patienter.
kan man inte uttala sig om och kontrollerade studier krävs för att visa detta.
Resultat: Totalt 41 patienter besökte mottagningen fördelade på 122
besök. 30 patienter kunde utvärderas. Av dessa bedömdes 23 nyktra.
PO-56
Bedömning gjordes utifrån patientens uppgifter, via beroendevården och
Etiologi, komplikationer och överlevnad hos patienter med levercirrhos
B-Peth. 13 förbättrades i CHILD och MELD. 10 hade försämrad eller oförMikaelsson, L.; Lasson, A.; Lindgren, A.
ändrad CHILD/MELD. Av dessa 10 avled 2 (HCC och subduralhematom).
Södra Älvsborgs Sjukhus, Medicin och onkologkliniken, Borås, Sverige
6 fortsatte att följas på mottagningen och 2 är transplanterade. Av de 30
Bakgrund: Levercirrhos är ett tillstånd förknippad med många komplikapatienter som följdes gjordes diuretikajustering i 23 fall.
tioner och dålig prognos. Syftet med studien är att kartlägga det kliniska
Slutsats: Tidigare fanns en brist i öppenvården för patienter med dekomförloppet vid levercirrhos hos patienter diagnosticerade vid Södra Älvspenserad levercirros. Patienterna som följdes under projekttiden uppviborgs Sjukhus under 2005-2008.
sade samma risk för återfall och försämring som patienter med alkoholMetod: Vid en retrospektiv journalgranskning av 662 patienter, med
leversjukdom i jämförbara studier.Täta besök på mottagningen gjorde att
diagnoser som indikerar levercirrhos, identifierades 80 patienter med
diuretika justerades och utvärderades optimalt. De 2 som transplantelevercirrhos baserat på histologiska eller kliniska kriterier. Information
rades under projekttiden kunde, tack vare monitorering, transplanteras
inhämtades om etiologi, komplikationer, röntgenologiska och fysikaliska
vid optimal tidpunkt. Från och med januari 2013 är mottagningen en del
undersökningsfynd samt laboratorieresultat. Dödsdatum och dödsorsak
av Sös öppenvård.
hämtades från Svenska dödsorsaksregistret.
Resultat: Av de 80 patienter som inkluderades var 58 (72 %) män. MediPO-55
anåldern vid diagnos var för hela materialet 64 år (31-88), för män 62 år
Plasmaferes vid svår och långdragen läkemedelsutlöst kolestas
och för kvinnor 70 år (p=0,1). Vid jämförelse av patienter med respektive
Larsson, M.1; Strineholm, V.2; Zhulina, Y.3; Bohr, J.1; Halfvarson, J.1;
utan alkoholrelaterad levercirrhos sågs en signifikant åldersskillnad vid
Curman, B.1; Bergman, J.1; Yimam, Y.1; Wickbom, A.1; Nyhlin, N.1; Tysk, C.1
1
diagnos, 60 år respektive 77 år (p<0,0001). Den vanligaste etiologin var
Universitetssjukhuset Örebro, Medicinkliniken, Sektionen för Gastroenteroalkohol (56 %), följt av kryptogen cirrhos (22 %) samt alkohol och hepatit C
logi, Örebro, Sverige; 2Universitetssjukhuset Örebro, Laboratoriemedicinska
i kombination (11 %). Under observationstiden hade 96 % av patienterna
länskliniken, Örebro, Sverige; 3Karlskoga Lasarett, Kliniken för Medicin och
någon komplikation. Hos 65 % av dem var ascites det första symtomet följt
Geriatrik, Karlskoga, Sverige
av esofagusvaricer utan blödning (8,8 %) respektive med blödning (7,5%),
Bakgrund: Läkemedelsutlöst leverskada (DILI) med kolestas kan ge långicterus (6,3 %), portal hypertensiv gastopati (3,8 %). För majoriteten av
varigt lidande och vara letal i svåra fall. Plasmaferes har tidigare använts
patienterna (86 %) var cirrhosen okänd vid tiden för dekompensation. I
som symtomatisk behandling vid kolestatisk leversjukdom av olika genes.
hela materialet var 1- och 3-årsöverlevnaden 62 % respektive 41 %. För
Vi redovisar här fyra patienter där plasmaferes använts vid DILI med
patienter med alkoholgenes respektive utan alkoholrelaterad sjukdom var
långdragen terapiresistent klåda och kolestas. Den första patienten har
1- och 3-årsöverlevnaden 74 % respektive 49 % och 41 % respektive 26 %.
tidigare redovisats på Gastrodagarna 2008.
Slutsats: Alkohol utgjorde den största bakomliggande orsaken till levercirrMaterial: De 4 patienterna sammanfattas i tabellen. Diagnosen DILI fasthos hos våra patienter. Dessa patienter var signifikant yngre vid diagnos
ställdes efter att utredning med ultraljud (n=4), CT (n=3), MRCP (n=3),
jämfört med patienter utan alkoholrelaterad sjukdom. Komplikationsfrekleverbiopsi (n=2) uteslutit annan orsak till symtomen. Innan plasmaferes
vensen var hög, prognosen dålig och för majoriteten av patienterna var
påbörjades gavs symtomatisk behandling med ursodeoxicholsyra (n=3),
levercirrhosen okänd vid tidpunkten för dekompensation.
kolestyramin (n=1), antihistamin (n=3), rifampicin (n=1) eller prednisolon

48

Ga str ok ur i r e n 2 • 2013

abstrakt gastrodagarna

PO-57
Hyperkoagulabilitet hos patienter med portavenstrombos
är relaterad till bakomliggande levercirros
Rajani, R.1; Chaireti, R.2; Lindahl, T.L.3; Almer, S.1; SILK, 4
1
Karolinska Universitetssjukhuset, Gastrocentrum Medicin, Stockholm, Sverige; 2Universitetssjukhuset i Linköping, Koagulationsmottagningen, Medicinska Akutkliniken och Klinisk Kemi, IKE, Linköpings Universitet, Linköping,
Sverige; 3Universitetssjukhuset i Linköping, Klinisk Kemi, IKE, Linköpings
Universitet, Linköping, Sverige; 4Svensk Internmedicinsk Leverklubb, Sverige
Bakgrund: Kronisk leversvikt såsom levercirros har traditionellt associerats med blödningskomplikationer. Sambandet är idag ifrågasatt då nya
studier har visat en ökad trombosbenägenhet (hyperkoagulabilitet) hos
denna patientgrupp. Syftet med studien var att undersöka hyperkoagulabilitet hos patienter med portavenstrombos (PVT).
Metod: Vi undersökte 43 patienter med portavenstrombos (cirrosrelaterad-PVT, C-PVT n=12 respektive icke-cirrosrelaterad, NC-PVT n=31), 25
patienter med cirros och 20 friska kontroller. Både trombingenerering
(totalt och maximum, dvs Endogenous Thrombin Potential, ETP respektive peak) i närvaro av trombomodulin (TM) och som kvot (markör mäts
i närvaro/frånvaro av TM) användes som markör för hyperkoagulabilitet. Trombingenereringen angavs enligt CAT ® (Calibrated Automated
Thrombogram)-metoden.
Resultat: Patienter med cirros hade signifikant högre (36%) trombingenerering jämfört med friska kontroller (p<0.001 för ETP och peak) och jämfört med patienter med NC-PVT (50% högre, p=0.001 för ETP och p<0.001
för peak). Det förelåg även ökad trombomodulinresistens (kvot för ETP
och peak; p=0.006 resp. p<0.001 jämfört med kontroller och p=0.003
resp. p=0.013 jämfört med NC-PVT). Bland PVT-patienterna fanns, jämfört
med kontroller, ökad (32%) trombingenerering (p=0.017 och p=0.019 för
ETP och peak) och trombomodulinresistens (kvot ETP och peak; p=0.001)
endast hos dem med C-PVT.
Slutsats: Våra resultat visar att hyperkoagulabilitet och trombomodulinresistens hos patienter med PVT beror på den underliggande levercirrosen.
Det är således möjligt att patienter med C-PVT skulle ha nytta av förlängd
behandling med antikoagulantia jämfört med NC-PVT patienter. Denna
hypotes behöver prövas genom randomiserade kliniska studier.
PO-58
Profylaktisk levertransplantation hos patienter med primär
skleroserande kolangit (PSC)
Said, K.1; Söderdahl, G.2; Ericzon, B.G.2; Bergquist, A.1
1
Karolinska Universitetssjukhuset, Gastrocentrum medicin, Stockholm, Sverige; 2Karolinska Universitetssjukhuset, Transplantationskirurgiska kliniken,
Stockholm, Sverige
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Bakgrund: PSC är förenad med en hög risk för cholangioncarcinom (CCA)
utveckling och CCA hos patienter med PSC har en dålig prognos. Syftet
med denna studie var att utvärdera om profylaktisk levertransplantation
är motiverat hos patienter med PSC som har biliär dysplasi och aneuploidi
oavsett MELD poäng och symptom.
Metod: Alla patienter med PSC som genomgick levertransplantation på
Karolinska Universitetssjukhuset från 1/Jun/2000 till 01/juni/2012
inkluderades i studien (n = 88). Journalhandlingar eftergranskades retrospektivt.
Resultat: Dysplastiska gallgångsstrikturer var indikationen för levertransplantation hos13 patienter (bild1). Undersökning av explanterade
preparat från dessa patienter påvisade gallgångsdysplasi eller cancer
in situ i 11 fall (bild2). Fynd av dysplasi i ≥ 2 borstningar och aneuploidi
pretransplantation visade sensitivitet på 100% och specificitet på 96%
för dysplasi eller cholangiocarcinom i explanterade preparat. Patienter
med dysplastiska gallagångsstrikturer (13/88) hade lägre MELD och
Child-Pugh poäng än patienter med inflammatoriska strikturer [8,8 (±
4) jämfört med 13 (± 5,2) p = 0,0062] och [6 (± 1,9) jämfört med 8 (±
1,8) p = 0,0094] respektive. Ikterus var mer frekvent hos patienter med
inflammatoriska gallgångsstrikturer (p <0,001).
Slutsats:Kombination av upprepad borstcytologi och DNA-analys från
dominanta biliära strikturer hos patienter med PSC har en hög diagnostisk potential för upptäckt av premaligna förändringar och tidig CCA.
Profylaktisk levertransplantation rekommenderas för patienter med PSC
som har biliär dysplasi och DNA aneuploidi oavsett MELD och Child-Pugh
poäng.

Nutrition
PO-59
Icke-spjälkningsbara polysackarider hämmar stress-inducerad
paracellulär intestinal permeabilitet
Ganda Mall, J.P.1; Keita, A.V.2; Brummer, R.J.3; Schoultz, I.4
1
Örebro Universitet, Research School Forum GIMIIcum, Örebro, Sverige;
2
Universitetssjukhus Linköping, Institutionen för Klinisk och Experimentell
Medicin, Linköping, Sverige; 3Örebro Universitet, Institutionen för Läkarbildning, Örebro, Sverige; 4Örebro Universitet, Institutionen för Hälsa och
Medicin, Örebro, Sverige
Bakgrund: Det är välkänt att kroppens kapacitet att aktivera immunförsvaret mot mikroorganismer förändras under livets gång och förmågan
att upprätthålla tarm-och immunfunktion minskar hos äldre personer.
Därför är det viktigt att tarmbarriären regleras noggrant för att undvika
en immunreaktion mot den normala tarmfloran samtidigt som ett effektivt försvar mot patogener måste initieras. Prebiotiska ämnen som ickespjälkningsbara polysackarider (Non-digestible Polysaccharides, NPS) har
visats ha en repertoar av fördelaktiga effekter. Detta gör att vi postulerar
NPS som ett kraftfullt verktyg för uppregleringen av kroppens egna försvarsmekanismer hos äldre genom att ha en direkt skyddande effekt på
barriärfunktionen. Syftet med studien är att undersöka effekten av jäst
β-glukan NPS på tarmbarriären.
Metod: Tolv biopsier monterades i Ussing-kammare från en patient som
genomgick rutinundersökning för polyper i tjocktarmen. Två koncentrationer av jäst β-glukan NPS testades (5 mg/ml och 50 mg/ml) med och utan
stressfaktorn kortikotropinfrisättande hormon (CRH). NPS tillsattes på
mukosasidan och efter 20 minuters stimulering tillsattes CRH till serosasidan. FITC-dextran 4000 användes som paracellulär markör och tillsattes
på mukosasidan. Prover togs från serosasidan vid specifika tidpunkter
under 2 timmar för att mäta passagen av FITC-dextran.
Resultat: Resultaten visar att CRH ensamt ökar den paracellulära permeabiliteten av FITC-dextran mer än 7 gånger i jämförelse med kontrollen.
Den lägre koncentrationen av NPS (5 mg/ml) reducerade CRH inducerad
permeabilitetsökning till kontrollnivåer. Den högre koncentrationen av
NPS (50 mg/ml) visade sig inte ha några större effekter på permeabiliteten.
Slutsats: Syftet med studien var att undersöka effekten av jäst β-glukan
NPS på tarmbarriären. Våra inledande resultat visar att den lägre koncentrationen av NPS har en förstärkande effekt på barriärfunktionen, mätt
via passagen av FITC-dextran. Dessa värden är dock från en enda patient
och därmed har vi ej kunnat beräkna någon statistik. Vi konkluderar att
jäst β-glukan NPS verkar ha en förstärkande effekt på barriärfunktionen
vid en koncentration på 5 mg/ml även om fler experiment behövs för att
säkerställa det
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PO-60
Prevalensen av gastrointestinala problem bland personer
över 65 år i Örebro Län
Östlund-Lagerström, L.1; Kihlgren, A.2; Brummer, R.J.3; Schoultz, I.1
1
Örebro Universitet, Institutionen för Hälsovetenskap och Medicin/Nutrition
and Physical Activity Research Centre/Nutrition-Gut-Brain Research Centre,
Örebro, Sverige; 2Örebro universitet, Institutionen för Hälsovetenskap och
Medicin/Nutrition and Physical Activity Research Centre, Örebro, Sverige;
3
Örebro universitet, Institutionen för Läkarutbildning/Nutrition and Physical
Activity Research Centre/Nutrition-Gut-Brain Research Centre, Örebro, Sverige
Bakgrund: Med ökad ålder uppkommer många anatomiska och fysiologiska förändringar, vilket bl. a. medför att äldre personer är predisponibla för multipla mag-tarmproblem. Då bibehållandet av en god maghälsa
har visat sig vara en viktig faktor för äldre personers upplevelse av en
meningsfull vardag är det angeläget att hitta strategier för att förebygga
mag-tarm problem i den här populationen. Denna pilotstudie avser kartlägga magproblem i två populationer av äldre i Örebro Län för att tillåta
vidare studier av maghälsans betydelse för den äldre personen.
Metod: Prevalensen av magproblem undersöktes med hjälp av The gastrointestinal symptoms rating scale (GSRS). Enkäten omfattar fem domäner
(diarré, matsmältningsproblem, förstoppning, magsmärtor, reflux) som
värderas på en 7-punkts likertskala. Allvarligheten i symptomen graderas
som milda (1-2), moderata (3-4) eller svåra (5-7). Alla medelvärden över
2 definieras som magproblem. Två populationer studerades, en grupp av
seniorer samt en grupp av tävlingsaktiva veteranorienterare. Inklusionskriterier: ålder >60 år, boende i Örebro Län och fri från gastrointestinalsjukdom. Studiedeltagarna rekryterades genom informationsmöten samt
via dagspress och radio.
Resultat: I gruppen av seniorer (n: 98; medianålder: 79 år (63-98)) rapporterade 67.3% magproblem. Förstoppning var det vanligaste förekommande symptomet (42.9%) och 45.9% av deltagarna uppgav problem på
mer än en av domänerna. Bland veteranorienterarna (n: 32; medianålder:
70 år (64-85)) rapporterade 43.8% magproblem. I den här populationen
var matsmältningsproblem (21.9%) det vanligast förekommande och
18.8% uppgav problem på mer än en av dimensionerna.
Slutsats:Kartläggningen visar att mag- och tarmrelaterade problem är
vanligt förekommande i studiepopulationerna. Särskilt hög är frekvensen
av magproblem bland seniorerna. I den här gruppen är förstoppningsrelaterade problem vanligast och problem på flera av GSRS domäner
rapporteras frekvent. Detta indikerar vikten av att finna nya strategier för
att förebygga förstoppning och därmed främja god maghälsa. Av veteranorienterarna rapporterar färre magproblem. Det vanligaste förekommande
symptomet är matsmältningsproblem. Resultaten antyder att en hög nivå
av fysisk aktivitet kan bidra till att lindra magproblem. Det är dock viktigt
att påpeka att medianåldern varierar mellan populationerna. Sammantaget ger resultaten skäl att vidare studera magproblem bland äldre för att
främja en meningsfull vardag.

Övre gastrointestinala sjukdomar
PO-61
Tystat genuttryck av rotavirustoxinet NSP4 minskar frisättning
av 5-HT från enterochromaffina celler
Bialowas, S.; Hagbom, M.; Svensson, L.
Linköpings Universitetssjukhus, Division of Molecular Virology, IKE. Medical
Faculty, University of Linköping, Linköping, Sverige
Bakgrund: Rotavirus (RV) är den ledande orsaken till akut diarré hos barn
över hela världen. Det icke-strukturella virusproteinet 4 (NSP4), det enda
kända virala enterotoxinet, anses ha en betydande roll i sjukdomsfysiologin av RV. Vår hypotes är att NSP4 inducerar frisättning av serotonin
(5-hydroxytryptamine, 5-HT) från sensoriska enterokromaffina (EC)-celler
i tunntarmen. Det har visat sig att flera gastrointestinala besvär verkar ha
en koppling mellan diarré och en obalans i 5-HT nivåer. Syftet med denna
studie var att undersöka betydelsen av NSP4 för eventuell frisättning av
5-HT från EC-celler.
Metod: Uttrycket av NSP4 i infekterade celler in vitro, tystades genom
interfererande små fragment av RNA (siRNA). Immunohistokemi och Western blot användes för att analysera transfektion och ELISA för att kvantifiera sekretion av 5-HT.
Resultat: Resultaten visar att siRNA motsvarande NSP4, reducerar syntesen av NSP4 i RV infekterade celler, både i epitelceller (MA104) och i EC
celler (GOT1). EC-celler stimulerade av supernatant från RV infekterade
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epitelceller, visar en signifikant reducering av 5-HT-frisättning, då NSP4
uttrycket hade tystats med siRNA. EC celler infekterade med RV visade
också på en signifikant reducering av 5-HT frisättning då NSP4 uttrycket
tystades.
Slutsats: Dessa resultat visar att NSP4 har en betydande roll för 5-HT
sekretion och att NSP4 stimulerar 5-HT frisättning från EC-celler både
via intracellulärt uttryck och extracellulär stimulering. Detta tyder på en
möjlig koppling mellan RV- orsakad diarré och en obalans i 5-HT nivåer.
PO-62
Klinisk karaktärisering och kardiovaskulära riskfaktorer
hos celiakipatienter med ischemisk hjärtsjukdom
Emilsson, L.1; Carlsson, R.2; Holmqvist, M.3; James, S.4; Ludvigsson, J.F.5
1
Landstinget i Värmland, Vårdcentralen Värmlands Nysäter, Värmlands
Nysäter, Sverige; 2Karlstad, PCI enheten, kardiologen, Karlstad, Sverige;
3
Karolinska Solna, Enheten för Klinisk Epidemiologi, Stockholm, Sverige;
4
Uppsala, Uppsala Clinical Research center, Uppsala, Sverige; 5Örebro Universitetssjukhus, Barnkliniken, Örebro, Sverige
Bakgrund: Tidigare studier har visat en ökad risk för hjärtkärlsjukdom hos
celiakipatienter trots att celiakipatienter ofta saknar klassiska kardiovaskulära riskfaktorer. Riskfaktorprofilen hos celiakipatienter som utvecklar
hjärtinfarkt har inte studerats tidigare. Målet med studien var att karaktärisera hjärtkärlsjukdom och riskfaktorer hos celiakipatienter med ischemisk
hjärtsjukdom jämfört med normalbefolkning med ischemisk hjärtsjukdom.
Metoder: Biopsidata från Sveriges alla patologiavdelningar avseende duodenum- eller jejunumbiopsier insamlades under 2006-2008. Celiaki definierades som villusatrofi, Marsh grad 3. Varje celiakipatient matchades
med upp till fem kontroller från normalbefolkningen med samma kön, ålder
och boende i samma län som celiakipatienten vid diagnostidpunkten.
Data från SWEDEHEART användes för att identifiera patienter med ischemisk hjärtsjukdom och utkomstvariabler i form av kliniska parametrar och
riskfaktorer. Endast patienter med ischemisk hjärtsjukdom inkluderades
i analyserna. Vi använde logistisk regression för att analysera binära
utfallsvariabler, oddskvoter (OR) och 95-procentiga konfidensintervall (KI).
Resultat: Under uppföljningstiden utvecklade 1 075 celiakipatienter och
4 142 kontroller ischemisk hjärtsjukdom. Celiakipatienter med hjärtinfarkt hade lägre BMI (p<0.001), lägre total-kolesterol värden (p<0.001)
och var mindre ofta rökare (OR=0.74; 95 % KI=0.56-0.98) jämfört med
kontroller med hjärtinfarkt. Celiakipatienter hade även färre förträngningar
vid koronarangiografi (någon stenos alls: OR=0.80; 95 % KI=0.66-0.97;
trekärlssjuka: OR=0.73; 95 % KI=0.57-0.94) Det fans dock ingen skillnad
avseende andelen patienter som hade förhöjda infarktmarkörer (celiaki:
92.2%, kontroller: 91.5%, p=0.766).
Slutsats: Svenska celiakipatienter har trots en ökad risk för hjärtinfarkt,
färre riskfaktorer för hjärtkärlssjukdom jämfört med kontroller i samband
med sin förstagångshjärtinfarkt.
PO-63
Gastrointestinal cell lines form polarized epithelia with an adherent
mucus layer when cultured in semi-wet interfaces with mech
Navabi, N.
Sahlgrenska universitet, Medicine, Göteborg, Sverige
Mucin glycoproteins are secreted in large quantities by mucosal epithelia
and cell surface mucins are a prominent feature of the glycocalyx of all
mucosal epithelia. Currently, studies investigating the gastrointestinal
mucosal barrier use either animal experiments or non-in vivo like cell
cultures. Many pathogens cause different pathology in mice compared to
humans and the in vitro cell cultures used are suboptimal because they
are very different from an in vivo mucosal surface, are often not polarized,
lack important components of the glycocalyx, and often lack the mucus
layer. Although gastrointestinal cell lines exist that produce mucins or
polarize, human cell line models that reproducibly create the combination of a polarized epithelial cell layer, functional tight junctions and an
adherent mucus layer have been missing until now. We trialed a range of
treatments to induce polarization, 3D-organization, tight junctions, mucin
production, mucus secretion, and formation of an adherent mucus layer
that can be carried out using standard equipment. These treatments were
tested on cell lines of intestinal (Caco-2, LS513, HT29, T84, LS174T, HT29
MTX-P8 and HT29 MTX-E12) and gastric (MKN7, MKN45, AGS, NCI-N87
and its hTERT Clone5 and Clone6) origins using Ussing chamber methodology and (immuno)histology. Semi-wet interface culture in combination with mechanical stimulation and DAPT caused HT29 MTX-P8, HT29
MTX-E12 and LS513 cells to polarize, form functional tight junctions, a
three-dimensional architecture resembling colonic crypts, and produce
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an adherent mucus layer. Caco-2 and T84 cells also polarized, formed
functional tight junctions and produced a thin adherent mucus layer after
this treatment, but with less consistency. In conclusion, culture methods affect cell lines differently, and testing a matrix of methods vs. cell
lines may be important to develop better in vitro models. The methods
developed herein create in vitro mucosal surfaces suitable for studies of
host-pathogen interactions at the mucosal surface.
PO-64
Reglering av faktorer hos H. pylori som är involverade
i interaktionen med muciner
Skoog, E.C.1; Lindén, S.K.2
1
Sahlgrenska akademin, GU, Forskarskolan Forum GIMIICum, Göteborg,
Sverige; 2Sahlgrenska Akademin, GU, Medicinsk Kemi och Cellbiologi, Institutionen för Biomedicin, Göteborg, Sverige
Bakgrund: Helicobacter pylori-infektion kan vara asymptomatisk eller leda
till magsår och magcancer. H. pylori lever i magens mukuslager, som
till största del består av muciner. Muciner kan, via dess glykostrukturer,
binda till H. pylori, vilket hindrar bakterien att binda direkt till epitelcellerna. Vissa glykostrukturer har dessutom antibiotisk effekt på H. pylori.
Glykosyleringen av muciner varierar mellan individer och under en infektion
kan uttrycket av muciner och dess glykosylering ändras, vilket påverkar
bakteriens bindningsförmåga. Vi har tidigare visat att även proliferation
och genuttryck hos H. pylori kan påverkas beroende på individuella faktorer och ursprunglig vävnadstyp. Genuttrycksdata indikerade att vissa
gener viktiga för adhesion och virulens samregleras, vilket kan tyda på
att muciner kan reglera uttrycket av dessa gener via en gemensam regleringsmekanism. Nu undersöker vi hur denna genreglering kan tänkas gå
till genom att studera mutanter för gener som kan verka reglerande i H.
pylori och ha en roll i interaktionen med muciner.

Metod: H. pylori som odlats med eller utan olika muciner i 24 h har analyserats för varierande proteinuttryck med masspektrometrimetoden iTRAQ.
Baserat på dessa resultat och litteraturstudier har H. pylori mutanter konstruerats för flhA, iceA, arsS och fur, vilka alla kan kan verka genreglerande
och ha samband med förändrat proteinuttryck. H. pylori proliferation och
bindning studeras vid samodling med upprenade mucinprover och jämförs
mellan de olika mutanterna för att upptäcka avvikande interaktion med
mucinerna.
Resultat: Proteininnehållet varierade hos H. pylori behandlade med olika
muciner. Som mest var 14 proteiner ökade och 5 proteiner minskade i
uttryck. Bland dem var till exempel flagellin A ökat i 5 av 9 prover. Preliminära resultat indikerar att flera mutanter har minskad babA-beroende
bindning. Proliferation har testats i närvaro av ett mucinprov och inget
förändrat proliferationsmönster jämfört med vildtypen har upptäckts.
Slutsats: Tillsammans visar våra resultat att förändringar av humana
faktorer som mucinexpression och glykosylering kan reglera H. pylori på
olika plan förutom att fungera som ett fysiskt hinder, vilket indikerar en
aktiv roll för dessa förändringar i försvaret mot H. pylori samt ett dynamiskt
samspel mellan bakterien och värden.
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Hej alla medlemmar!
Äntligen är våren här! Det har varit en
ovanligt kall och lång vinter men nu
kommer solen och värmen.

V

i är mitt inne i en väldigt händelserik
vår. Det har arrangerats flera utbildningar för gastrosjuksköterskor och flera är
på gång. Har du någon idé om vad som
skulle behövas ordnas en utbildning/kurs i
så hör gärna av dig till FSGS.
FSGS har utsett stipendiaterna till våra sti-

pendier som vi har tillsammans med AbbVie
och Tillotts. Stipendieutdelning kommer att
ske under Svenska Gastrodagarna i Örebro.

FSGS håller nu på med ett spännande
samarbete med Otsuka där vårt mål är att
kartlägga kunskapsbehovet hos sjuksköterskor som arbetar med IBD-patienter. Detta
för att i ett senare skede optimera utbildning
inom detta område.
Annars är det nu full laddning inför Svenska

Gastrodagarna i Örebro, 29–31 maj. Jag ser
verkligen fram emot dessa dagar. Det bjuds
alltid på vetenskaplig kunskap på hög nivå,
både i form av föreläsningar och postrar. I
år har det kommit in rekordmånga abstracts vilket är väldigt glädjande. Jag ser
också fram emot dessa dagar tack vare att

det är så roligt att träffa alla och diskutera
olika projekt och idéer. Onsdagen den 29/5
klockan 16.30 har FSGS årsmöte. Hoppas
att vi ses där!
I detta nummer av Gastrokuriren bjuder
vi på en artikel om N-ECCO School och
en om N-ECCO Congress. Mycket nöje!

Susanna Jäghult
Ordförande i FSGS

Rapport från N-ECCO School i Wien 2013
Jag har haft den stora förmånen att i år få
delta i N-ECCO School. Varje europeiskt
land får sända en representant att delta
i utbildningen som riktar sig till sjuksköterskor med intresse av och som jobbar
med IBD-patienter. Här kommer en kort
resumé.

J

ag jobbar på Danderyds sjukhus i Stockholm som sjuksköterska med inriktning
mot IBD-patienter. På vår mottagning
sköter vi telefonrådgivning, årliga kontroller och informationssamtal för IBDpatienterna.
Det väcks ständigt nya frågor och intresse
för att lära sig mer om IBD-sjukdomar. Jag
har ett stort intresse och läser mycket själv
om IBD, så självklart ville jag ta chansen att
delta i N-ECCO School. Jag har en kollega
som forskar inom IBD som uppmuntrade
mig att söka.
Jag kan rekommendera denna utbildning

för alla sjuksköterskor som jobbar med
IBD-patienter. Börja med att bli medlem i
FSGS, om du inte redan är det. Håll sedan
utkik efter information om när och hur
du kan söka. Det kommer mail med info i
god tid innan kongressen. En bonus är att
man också kan delta i ECCO-kongressen
med alla fina föreläsningar. En liten del har
jag betalat själv, nämligen medlemskapet i
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ECCO, vilket är obligatoriskt (blygsamma
25 euro). Genom att vara medlem i ECCO
kan man också ta del av ECCO-guidelines
för att hålla sig uppdaterad om riktlinjer för
behandling etc.
Utbildningen innehåller allt från IBDsjukdomarnas patofysiologi till behandlingsstrategier och IBD-sköterskans roll.
Utbildningen håller en hög ambitionsnivå
med kunniga föreläsare som vill förmedla
mycket på kort tid. Självklart hålls alla förläsningar på engelska och det är bra att vara
förberedd för att få ut så mycket som möjligt av dagen. Gastroenterologer, kirurger
och IBD-sjuksköterskor höll i föreläsningarna. Speciellt imponerade IBD-sköterskan
Marian O’Conner från London med sin
kunskap och tydliga föreläsningar. Hennes
IBD-mottagning på St Marks Hospital i
London verkar mycket välstrukturerad och
långt fram vad gäller IBD-sköterskans roll.
Det var mycket inspirerande att höra och jag
skulle gärna få göra ett studiebesök på deras
mottagning framöver. Jag lyssnade också till
dr Alisa Hart från samma sjukhus. Hennes
föreläsning inspirerade till att köpa hennes
bok, en evidensbaserad praktisk guide vid
IBD-sjukdomar.
Sist men inte minst finns det möjlighet
att delta i Hearts and Minds, gemensam
middag och dans. Mycket trevligt!

Syftet med N-ECCO är att stärka sjuksköterskerollen vid vården av IBD-patienter och
utveckla gemensamma riktlinjer för detta.
Här kan vi hämta kunskap från sjukhus i
Europa där man har kommit långt inom
detta och utbyta erfarenheter med IBDsjuksköterskor från andra länder.
Jag ser fram emot nya guidelines för
sjuksköterskor som skall komma inom
en snar framtid från ECCO. Håller utkik
efter detta. På vår mottagning skall vi snart
påbörja arbetet med att starta egna nätbaserade utbildningar för all personal. Detta
är ett sjukhusövergripande projekt på Danderyds sjukhus.
Det finns mycket att göra och mycket fint

arbete är redan gjort. Man får mycket inspiration på en sådan här kongress och det är
kul om man kan förverkliga någon idé.
Oavsett vilket är inhämtad kunskap till stor
nytta i det dagliga patientarbetet.
Hoppas att många fler nu fått upp
ögonen för N-ECCO och söker till nästa år
då ECCO-kongressen hålls i Köpenhamn.
Lycka till!
Hälsar
Åsa Larsson
Sjuksköterska
Danderyds sjukhus
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Rapport från N-ECCO Meeting i Wien 2013
2013 års NECCO Meeting gick av stapeln i
den vackra staden Wien i Österrike.

Å

rets ECCO-kongress slog rekord
både med över 4 500 besökare och
över 700 posters som presenterades, varav en var Sanna Jäghults, vår egen
disputerade sjuksköterska/ordförande, som
tillsammans med David Andersson presenterade postern ”To identify various profiles of
IBD patients and differences in HRQOL”.
NECCO-mötet i Wien var det 7:e i
ordningen och pågick under hela första
kongressdagen. Programmet var indelat
i tre sessioner som hade titlarna ”Current
issues in IBD Care”, ”IBD Management: New
horizons” och slutligen ”Comparing & Sharing nursing practice: Developing nurse-led
research”, där vi bland annat fick lyssna på
Lena Oxelmark – en av våra imponerande,
disputerade sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige. Men mer om detta senare.
”Current issues in IBD Care”

Först ut var Dr Shomron Ben-Horin, TelAviv University i Israel. Han pratade om
den ökade cancerrisk som drabbar patienter med IBD. ”The risk of cancer in IBD”.
Det är framförallt två mekanismer som styr
cancerutvecklingen hos IBD-patienter. Den
ena är den okontrollerade kroniska inflammationen som kan leda till att patienten
utvecklar cancer och den andra orsakas av att
patienten behandlas med immunosupprimerande läkemedel. Han menade att patienter
med utbredd svår inflammation, lång sjukdomsduration, tidig diagnos (barndom/ungdomsåren), närvaro av diagnosen PSC och
närvaro av pseudopolyper i tarmen har en
klart ökad risk att utveckla tjocktarmscancer.
Han visade studier som påvisar en ökad risk
för lymfom under behandling med thiopuriner, men risken var mycket liten (4–6 av
10 000 patient år) Det var samtidigt en lite
ökad risk för både hudcancer vid behandling
med thiopuriner och för malignt melanom
vid anti-TNF-behandling. Men även denna
risk var liten. Han påminde om att risken
för coloncancer minskar med 3–9 gånger
om man behandlar med thiopurin. Han tog
också upp vikten av att förmedla denna kunskap till patienterna, att tillsammans göra en
risk-benefit-profil. Han rekommenderade
de patienter som står på någon ovanstående
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nämnd medicinering att gå på en årlig kontroll av hudkostymen och att unga kvinnor
bör vaccinera sig mot HPV.
Näste talare var Prof. Guillaume Savoye
från Roun i Frankrike. ”Treating anemia
effectively”. Detta är ett ämne som ligger mig
som sjuksköterska varmt om hjärtat. Här
har vi möjlighet att med ganska små insatser
vid behov förbättra våra patienters livskvalitet. Prof. Savoye hade gjort den iakttagelsen att gastroenterologer tenderar att bättre
tolerera anemi än vad deras patienter (och
deras sjuksköterskor egen anmärkning) gör.
Anemin skall naturligtvis utredas noggrant
före behandling. Målet enligt honom var att
hålla patienternas blodvärde på en normal
nivå (Hb för män 130g/l för kvinnor 120g/l)
och järnnivåer Ferritin på >100mcg/l. Han
uppmanade oss alla att arbeta emot den
alltför vanliga missuppfattningen att anemi
återställs när man får kontroll över inflammationen, vilket inte alltid är fallet, och att
Hb 110g/l är nästan normalt, vilket det inte
är. Han menade att patienterna ”ofta återfaller” med anemi och just Hb, Ferritin bör
kontrolleras rutinmässigt var tredje månad.
Innan kaffet fick vi sen ta del av en presenta-

tion av Dr Bas Oldenburg, gastroenterolog i
Utrecht, Holland och Dr Yves Panis, kirurg i
Clichy, Frankrike, med titeln ”Which sugery
& When in IBD”. De tryckte på vikten av
att ha ett multidisciplinärt tillvägagångssätt i omhändertagandet av patienten. De
menade att indikationerna för kirurgi hos
IBD-patienterna inte har förändrats nämnvärt under det senaste decenniet. Men
man har blivit bättre på att veta NÄR det
är dags att operera och tillvägagångssätten
har utvecklats. De talade om laparoskopisk
kirurgi som en alternativ kirurgisk metod
som innebär mindre risk för minskad fertilitet hos kvinnor.
Därefter följde två mycket intressanta
och givande presentationer som berörde
IBD-patientens psykiska hälsa och hur
man kan lära sig känna igen de vanligaste
psykologiska behoven samt rädslorna hos
IBD-patienter.
Först ut var sjuksköterska Janette Garen
stroom från Utrecht i Holland. ”Psychological
impacts of IBD: How can we help?” IBD-sjuksköterskan blir undan för undan mer medicinskt orienterad och får då mer ansvar för

att monitorera samt följa upp/utvärdera olika
medicinska behandlingar. Sjuksköterskans
roll är också att ge patienten stöd i psykosociala frågor som våra patienter ställs inför med
anledning av IBD. Garenstroom menar att
det är av största vikt att IBD-sjuksköterskor
blir medvetna om IBD-sjukdomens effekt
på patienternas liv, vilka känslor och frågor
det kan väcka hos patienten. Frågor som kan
röra livsstilsmönster, relationer, förmåga till
copingstrategier eller avsaknad av desamma.
Enligt Garenstroom visar olika studier att det
är vanligt att sjuksköterskor ofta känner sig
osäkra och inte helt kompetenta att stödja/
bemöta patienternas psykosociala frågor och
problem. Exempel på vanliga bekymmer hos
IBD-patienterna var osäkerhet om hur sjukdomen kommer att utveckla sig, en otrolig
trötthet som patienterna ställde sig undrande över, känslan av isolering som IBDsjukdomen kan skapa, känslan av att känna
sig som en börda, att aldrig nå full potential
i olika situationer. Det är utan tvekan så att
IBD-sjuksköterskan befinner sig i en alldeles
ypperlig situation att just uppmärksamma
dessa frågor i samtal med patienterna, och
att elementär psykosocial omvårdnad är fördelaktigt för patienter med IBD. Men hur
kan man som IBD-sjuksköterska närma sig
dessa frågor med ett ökat självförtroende?
Garenstroom gav några tips och råd. Bland
annat att man skall försöka skapa möjlighet
för samtal vid varje kontakt med patienten,
man skall försöka vara uppmärksam på
patienternas rädslor och eventuellt tecken
på depression och att upprätta en psykosocial
vårdplan i mötet med patienterna omkring
dessa frågeställningar. Samt att förmedla
kontakt för utökat psykologiskt omhändertagande, som exempelvis med psykolog när
så behövs.
Därpå tog Dr Julian Stern, psykiatriker och

psykoterapeut i Tavistock, London, vid och
berättade om sitt nära samarbete med en
gastroklinik i London. ”Psychological intervention to help the patient cope with IBD”
Han menade att patienter med IBD ofta
kämpar under långa perioder med psykologiska konsekvenser av sin sjukdom,
såsom förvrängd kroppsuppfattning och
oro över sin sexualitet. De oroar sig också
ofta över hur framtiden kommer att se
ut ifråga om utbildning, arbete och per-
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sonlig utveckling. Han pekade på ett par
riskbeteenden som patienterna kan falla
in i och detta sker delvis beroende på hur
väl utvecklade copingstrategier patienten
har med dig in i sjukdomen. Patienterna
utvecklar exempelvis ibland mycket starka
försvarsmekanismer, förnekande, projektioner, intellektualisering av problem, oron tar
över livet. Han var noga med att poängtera
att det behövs forum för teamet runt patienterna att diskutera när man möter ”svåra”
patienter eller svåra frågeställningar. Gärna
under handledning.
”IBD Management: New horizons”

Eftermiddagens session rivstartade med en
föreläsning som gav oss en inblick i en liten
del av den genforskning som pågår omkring
IBD. Vi fick bland annat tips om att för
99$ kan du med hjälp av ett företag som
heter X23me göra en genetisk kartläggning
av dig själv.
Eftermiddagen fortsatte med att Andreas
Sturm från Berlin, Tyskland, och Marjolijn
Duijvestin, Amsterdam Medical center, gav
oss lite ny inspiration med ”New therapies
for IBD management”. Vi fick bland annat
höra om en del av den forskning och de
prövningar som pågår med stamcelltransplantation vid IBD, där man exempelvis
med transplantation av Mesenkymala multipotenta stamceller (MSC) har uppnått
resultat i vissa studier med IBD.
”Comparing & Sharing nursing practice:
Developing nurse-led research”

Efter liten bensträckning var det dags att
ta del av sista delen av dagens program.
Christine Norton, sjuksköterska verksam
i London, gav oss tips och råd om hur och
varför vi sjuksköterskor skall forska: ”Researching in nursing by nurses: Why & How”.
Hon tog oss igenom forskningsprocessen
från att hitta ett intressant område till hur
man kan tänka omkring presentationen av
resultatet. Hon gav flera handfasta förslag
på hur man kunde söka medel, exempelvis
genom det egna sjukhusets fonder, genom
professionella organisationer som Svensk
sjuksköterskeförening, genom ECCO, med
hjälp av läkemedelsindustrin, nationella
eller internationella forskningsfonder som
kan finnas.
Lars-Petter Jelsness-Jörgensen, forskande
sjuksköterska från Norge, gav en inblick i
den norska omvårdnadsforskningen som
varit under luppen de senaste åren med
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anledning av en kritisk rapport från det
norska forskningsrådet. Han menade att
omvårdnadsforskning inom gastroenterologi fortfarande är en ung disciplin som är
stadigt växande. Han pekade på vikten av att
ha tvärvetenskapliga ansatser i sin forskning.
Maria van Vugt, sjuksköterska från
Holland, presenterade sina erfarenheter
ifrån forskning omkring fatigue hos IBDpatienter. Hon nämnde t.ex. att man skall
vara medveten om att forskning tar tid och
mycket av din egna tid. Man skall också vara
medveten om att resultatet av forskningen
inte alltid är det man förväntade sig. Hon
tipsade om att vara tydlig mot sin omgivning, informera kollegor och be om hjälp
när det behövs.

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

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

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

Sist men inte minst fick vi lyssna på Lena

Oxelmark, lektor och disputerad sjuksköterska nu verksam i Göteborg. Hon började
med att ge oss en liten historisk bakgrund
om omvårdnadsforskning i Sverige. Den
första sjuksköterskan som disputerade i
Sverige hette Ulla Qvarnström och detta
gjorde hon 1978. År 2010 fanns det ca 1000
doktorerade sjuksköterskor i Sverige. Svensk
sjuksköterskeförening (SFF) har enligt Oxelmark spelat en stor roll för utvecklingen
genom att tidigt, i efterkrigstiden, dela ut
stipendier som gjort det möjligt för sjuksköterskor att forska. Hon betonade vikten
av att implementera omvårdnadsforskning
i klinisk verksamhet. Finansiering av klinisk
omvårdnadsforskning bör ske på samma sätt
som klinisk medicinsk forskning. Detta för
att uppmuntra fler sjuksköterskor att disputera. Det bör också finnas kombinationstjänster för disputerade sjuksköterskor.
Jag hoppas att jag på ett rättvist sätt har

beskrivit en liten del av det vi fick med oss
hem ifrån sjuksköterskemötet i Wien. Samt
att jag kanske inspirerat någon att besöka
nästa års N-ECCO Meeting i Danmark.

Eva Blackås
Magtarmmottagningen
Sahlgrenska sjukhuset
Göteborg

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

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

Carina Andersson (ledamot)
Mag-tarmcentrum
Ersta Sjukhus
Box 4622, 116 91 Stockholm
carina.andersson@erstadiakoni.se

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

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

Agneta Aasa (suppleant)
Specialistsjuksköterska inom
kirurgisk vård
Kirurgkliniken
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
agneta.aasa@lj.se
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segps styrelse 2013

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

Årsmötet hålls på Conventum i Örebro 30 maj kl 16:30
Ingen separat föranmälan krävs.
Dagordning:
1.

Mötet öppnas

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

2. Godkännande av kallelsen

12. Medlemsavgiften

3. Godkännande av dagordning

13. Inkomna frågor/skrivelser

4. Val av mötets ordförande

14. Val av ny styrelse

5. Val av mötets sekreterare

15. Val av två revisorer

6. Val av två justeringsmän

16. Val av valberedning

7.

17. ESGENA

Föregående mötesprotokoll

8. Verksamhetsberättelse

18. Övriga frågor

9. Kassörens rapport

19. Nästa årsmöte

10. Revisionsberättelse

20. Mötet avslutas

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

Styrelsen söker medlemmar till valberedningen
Om du är intresserad av att vara med och vill veta mer, tag då kontakt med någon av oss i
styrelsen eller anmäl ditt intresse på årsmötet den 29 maj på Svenska Gastrodagarna.
Med vänlig hälsning
SEGPs styrelse

Hej alla medlemmar!

V

intern har haft svårt att släppa sitt
grepp, (när jag skriver detta är det
slutet på mars och sju grader kallt med en
hel del snö kvar på marken, i alla fall i Stockholmstrakten) men jag hoppas att när tidningen kommer ut i maj är det är betydligt
varmare och våren står i full blom. Svenska
Gastrodagarna i Örebro står för dörren
och programmet ser verkligen lovande ut
med tre fullmatade dagar där både läkare
och några av våra egna duktiga medlemmar kommer att föreläsa. Postervandring
bjuds det onsdag och torsdag. Under alla
tre dagarna kan vi besöka företagens utställning och kanske där hitta någon nyhet. Jag
tror att alla kan hitta godbitar bland föreläsningar och posters att ta med hem till
sin egen enhet.
På onsdagens eftermiddag 16:30 kommer

föreningens årsmöte att hållas och jag
hoppas att många av er deltar då det är viktiga punkter som avhandlas. Om du har en
fråga eller skrivelse som du vill ta upp på årsmötet är du välkommen att ta kontakt med
någon av oss i styrelsen. På kvällen träffas
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vi alla på Örebro slott för välkomstmingel
där vi under trevliga former får möjlighet
att träffa vänner/kollegor från hela landet
och kanske göra nya bekantskaper.
Att göra ett studiebesök är alltid intressant och stimulerande, man får idéer och
inspiration till förändringar och förbättringar på hemmaplan när man får se hur
andra löst exempelvis logistikfrågor. Jag ser
fram emot detta besök på Endoskopienheten på Universitetssjukhuset i Örebro torsdagen den 30 maj. Denna kväll bjuds vi till
Gastromiddag på Conventum.
I detta nummer får vi ta del av en reseberät-

telse av Annica Oldman som fått stipendium för Getinges kurs i rengöring och
desinfektion av flexibla
endoskop i januari i år.
Vi hoppas att den ska
inspirera till att fler vill
söka stipendiet inför
hösten.
Väl mött i Örebro!

Iris Posserud

Sekreterare:
Åsa Jirvelius
Kirurgens Endoskopienhet
Södersjukhuset
Tel: 08-616 46 96 / 08-616 24 73
Fax: 08-616 46 64
asa.jirvelius@sodersjukhuset.se

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

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

Ledamot:
Eleonor Johnson
Gastroenterologmottagningen
Ersta Sjukhus
Box 4622, 116 91 Stockholm
Tel: 08-714 65 14
Fax: 08-714 66 80
eleonor.johnson@erstadiakoni.se

Ledamot:
Gunilla Strand
Endoskopienheten
Ersta Sjukhus
Box 4622, 116 91 Stockholm
Tel: 08-714 63 09
gunilla.strand@erstadiakoni.se

Åsa Jirvelius
Sekreterare SEGP
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Stipendium:

Endoskopikurs Getinge Academy
28–29 januari 2013

Jag heter Annica Oldman och är sektionsansvarig för endoskopienheten på kirurgmottagningen, Skellefteå lasarett.

S

edan ett år tillbaka har vi nog en av
Sveriges modernaste och trivsammaste
skopienheter, detta efter en ombyggnad och
tillbyggnad av tidigare endoskopienhet. Jag
har tidigare varit på olika utbildningsdagar
inom endoskopi men aldrig på utbildning
om rengöring och desinfektion.
Eftersom jag bor långt upp i norr var det
lite invecklat att ta sig till Halmstad och
Academy Getinge Groups utbildning Rengöring och desinfektion av flexibla endoskop
den 28 till 29 januari 2013, men det var det
värt! Kursen var enormt givande och lärorik. Deltagargruppen var lagom stor, ca 10
stycken, och vi var spridda från olika delar
av landet. Föreläsningarna var intressanta
och lärorika och det fanns även utrymme
för diskussioner och frågor i samband med
de olika kursavsnitten. Getinge ska få ett
stort tack för att det utrymmet fanns med
under kursdagarna.
Utbildningens syfte var att ge kunskap

om att effektivt rengöra och desinfektera
flexibla endoskop, kunskap om nationella

föreskrifter och riktlinjer för rengöring och
desinfektion.
Vikten av regelbundna tester och kontroller av endoskopiutrustning och förståelse
om principen för spårbarhet. Den punkten
tycker jag var viktig och tar med mig till
vår endoskopiavdelning för fortsatt arbete
hemma i Skellefteå. I utbildningen gick vi
även igenom kemikalier som används under
rengörings- och desinfektionsprocessen av
endoskop.
Något som gav mig mycket var föreläs-

ningen om vårdrelaterade infektioner och
hur man kan minska risken för dessa. Där
fick jag lära mig mycket nytt.
All information och kunskap som jag fick
med mig från kursen kommer jag att först
delge mina arbetskamrater samt jobba med
förbättringsarbete och främst då med spårbarhet och dokumentation. Det arbetet har
redan påbörjats av undertecknad tillsammans med vår medicintekniska personal.
Jag kommer även att ha föreläsningar för
personalen vid operation som gör akuta
skopier när vi är lediga.
Den sista föreläsningen handlade om
framtiden inom endoskopin. Tyvärr var
föreläsaren sjuk, men vi fick en bra diskus-

sion om hur framtidens endoskopiteknik
kan komma att se ut.
Innehållet i kursen var enormt matnyttigt

och många bitar var nyheter för mig, trots
att jag jobbat med endoskopier i över 25
år. Vår lärare (utbildningsledare) heter Sara
Trollér och hon var påläst och en duktig förmedlare av kunskap. Vi fick med oss hem en
pärm med information om kursinnehållet
och material från föreläsningarna. Det fanns
även plats för egna anteckningar och den
pärmen kommer jag att ha mycket nytta av
i mitt dagliga arbete.
En stor eloge till Academy Getinge för
att allt praktisk fungerade, som transporter, måltider, hotell etc. Jag önskar att alla
som jobbar med endoskopi fick gå den här
kursen eftersom föreläsningar och material
var så väl genomarbetade.
Jag vill tacka SEGP och Getinge AB att jag
fick detta stipendium som gav mig möjlighet att närvara vid denna lärorika utbildning.
Annica Oldman
Kir Mott
Skellefteå lasarett

att rädda mig!

Postgiro 90 1974-6
Världsnaturfonden WWF
www.wwf.se 08-624 74 00
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