gastrokuriren

Gastrokuriren
tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

Nummer 3 • År 2006 • Volym 11

Svenska Gastrodagarna
2–4 maj 2007 i Uppsala
www.gastrodagarna.se

Gastrokuriren
Tidskrift för
Svensk Gastroenterologisk Förening.
Utkommer med 4 nummer per år.
ansvarig utgivare :

Christer Staël von Holstein
Kirurgiska kliniken,
Universitetssjukhuset i Lund, 221 85 Lund
Tel 046-17 23 83
Fax 046-17 23 35
christer.stael_von_holstein@med.lu.se
redaktör :

Jonas Halfvarson
Mag-tarmsektionen, Medicinkliniken
Universitetssjukhuset Örebro,
701 85 Örebro
Tel vx 019-602 10 00, Fax: 019-602 17 74
jonas.halfvarson@orebroll.se
produktion :

Mediahuset i Göteborg AB
layout :

Gunnar Brink
gunnar@mediahuset.se
tryck :

Åkessons Tryckeriaktiebolag, Emmaboda
Distribueras som posttidning
ISSN 1651-0453
utgivningsplan

Nr 4:

2006:

Manusstopp

Utgivningsdag

2 nov

8 dec

innehåll :

Ordföranden har ordet...............................3
Från redaktörens bord.................................4
Kirurgveckan i Örebro................................7
Avhandling – Jonas Halfvarson.................15
IMID-stipendiet 2007..............................16
Riksstämmoprogram................................17
Inbjudan till endoskopikurs i Lund..........19
Inbjudan till workshop i immunologi.......20
IT-tipset...................................................21
Inbjudan till Gastrodagarna 2007.............26
Inbjudan till SADE-möte.........................28
SEGPs sidor.............................................29
SYG-kurs i Falun......................................33
SYGs sida.................................................36

ordföranden har ordet

Riksstämman och/eller gastrodagarna?

N

är årets härliga sommar recidiverade i början av september samlades SGF:s styrelse till möte
strax utanför Lund. Under en och en halv
dag diskuterades framtid och strategi för
föreningen. Agendan var späckad och diskussionerna långa och mycket givande.
Kassören kunde glädja oss med en stabil
kassarapport vilket bäddade för tankar
kring offensiva framtidssatsningar.
Vid årsmötet fick vi mandat att fortsätta

vårt arbete med att stöpa om Svenska
Gastrodagarna, från dess tidigare form
som renodlade utbildningsdagar, till att
även omfatta föreningens vetenskapliga
presentationer. Samtidigt förändras vårt
engagemang på Riksstämman i andra riktningen, det vill säga fria föredrag tas bort
och vi koncentrerar oss på övergripande
symposier och en Ihre-föreläsning som kan
väcka ett bredare intresse. Detta prövas nu
för första gången vid årets Riksstämma i
Göteborg där föreningens program är förlagt till den 29–30 november (Se program
på annan plats i tidningen). Trenden de
senaste åren är att deltagarantalet från vår
förening är vikande, men vi hoppas naturligtvis på stor uppslutning. Framtiden får
utvisa vilket engagemang Riksstämman
ska omfattas av från vår sida.
De nya Svenska Gastrodagarna innebär

att vi möter våren i Uppsala 2–4 maj 2007
och till detta möte hoppas vi att alla bidrar
med senaste forskningsrön. Det faktum
att man haft ett föredrag eller poster på
DDW, UEGW eller annat internationellt
möte är inget hinder för presentation
vid Gastrodagarna. Gäller det poster är
det också rimligt att man kan använda
samma, även om den är på engelska, för
att hålla kostnaderna nere. Vårt mål är
att Gastrodagarna ska spegla all svensk
gastroenterologisk forskning under det
senaste året/åren och att vi får en livaktig
diskussion!
Vid Gastrodagarna avhålls traditions-
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enligt en Franz Bárány-föreläsning i
gastroenterologi samt en Lennart Wehlinföreläsning i endoskopi. På framställan

Christer Staël von Holstein
Ordförande i SGF

ifrån SILK (Svensk internmedicinsk
leverklubb) har styrelsen beslutat att
inrätta en årligen återkommande Ulrika
Broomé-föreläsning i hepatologi. Vid
Uppsala-mötet kommer den att hållas
under SILK-dagen, men föreläsningen
är inte tänkt att framgent vara bunden
till kursen.
I samband med detta beslut dryftade vi

också möjligheten att ändra om strukturen på Gastrodagarna så att samtliga tre
dagar blir integrerade i det ”ordinarie”
programmet, eller alternativet att kurser
blir förlagda till fredag förmiddag istället för att på så sätt bereda plats för flera
vetenskapliga rapporter från medlemmarna. Vi tar gärna emot synpunkter i
detta ämne!
Slutligen vill jag tacka Henrik Forssell

som varit föregångare och mycket betydelsefull för utvecklandet av webb-baserade kvalitetsregister i Sverige och som
tillika varit pappa till ett antal hemsidor.
Henrik har även skapat vår förenings
första hemsida och under många år lagt
ner oerhört mycket arbete på att hålla
den uppdaterad och intressant för våra
medlemmar. Som vår redaktör beskriver
i sin spalt, går vi nu in i ett nytt skede
med tätare koppling mellan tidning och
hemsida och jag vill å hela föreningens
vägnar tacka Henrik för en mångårig
utomordentlig insats!
Christer Staël von Holstein



från redaktörens bord

Ny hemsida!

V

älkommen till höstens första
nummer av Gastrokuriren, ett
nummer fyllt av intressant läsning. Per Lundblad, Mediahusets reporter, rapporterar från bland annat årets
Kirurgvecka som gick av stapeln i Örebro.
Svensk Kirurgisk Förening valde för ett
antal år sedan att minska sitt engagemang
vid riksstämman och har istället byggt
upp Kirurgveckan, ett koncept som vad
jag kan förstå har blivit en succé. Kirurger
som ej var på plats liksom alla nyfikna
gastroenterologer, ta tillfället i akt och
läs om Pers intryck av kirurgveckan på
sidorna 7–13. Sveriges Yngre Gastroenterologer (SYG) har ett antal mödosamma
år bakom sig. Till vår stora glädje har föreningen nu tagit nya tag och i början av
hösten anordnade man en mycket uppskattad kurs in nutrition. Efter att ha läst
kursreportaget önskar jag själv att jag hade
haft förmånen att gå kursen. Kan man få
be om en repris riktad till även före detta
SYG:are nästa år?
SGF har den senaste tiden fått förfrågningar

om införande av platsannonser i Gastrokuriren, detta har gällt såväl privat som landstingsdriven verksamhet. SGF har hittills

sagt nej till dessa annonser. Hur vill du som
läsare ha det? Vill du att Gastrokuriren skall
bli ett forum för platsannonser? Gör din
röst hörd och meddela mig din åsikt via
e-post jonas.halfvarson@orebroll.se
Men höstens stora nyhet är SGFs nya

hemsida! Att trycka en tidning är tidsmässigt ett omfattande arbete. Från det
att allt material går iväg till dess att du
har tidningen i handen, tar det knappt
en månad. Samtidigt har vi en samhällsutveckling där hjulen snurrar allt fortare.
Vi förväntas svara på e-post helst samma
dag, referee processer som tidigare kunde
ta månader får idag max ta 1-2 veckor.
När informationsflödet och takten ökar
är det ibland svårt att använda Gastrokuriren som forum. SGFs nya hemsida
www.svenskgastroenterologi.se är ett viktigt
komplement till tidningen. På hemsidan
kommer vi exempelvis att påannonsera
stipendier och kurser som vi har svårt
att hinna informera om i Gastrokuriren.
Den nyfikne kan även gå in och titta på
bilder från de möten och kongresser som
vi bevakar. Förhoppningsvis kommer vi
även kunna levandegöra debatter inom
områden som väcker tankar, frågor och

Jonas Halfvarson

känslor. Hur skall vi ha det med endoskopiker? Inte skall endoskopier få utföras
av andra yrkesgrupper än läkare… Eller
är detta ett gammalt konservativt synsätt
som mer präglas av ”revirpinkeri” än av
modern rationell sjukvård med patienten
i fokus? Frågan har debatterats i Gastrokuriren, men vad tycker du? Maila mig så
lägger vi in dina kommentarer på hemsidan!
Kom ihåg www.svenskgastroenterologi.se

och glöm ej att ge din syn på huruvida
vi skall införa platsannonser i gastrokuriren.

Jonas Halfvarson
redaktör och webbmaster
jonas.halfvarson@orebroll.se

Bengt Ihre-stipendium
Härmed ledigförklaras stipendium ur Bengt Ihre-fonden om 100 000 kr.
Stipendiesumman kan fördelas på ett eller flera stipendier.
Stipendierna är avsedda för vetenskapliga projekt inom den kliniska patientnära forskningen,
som lön för pre- eller postdoktoral vetenskaplig utbildning företrädesvis utomlands
eller för metodutvecklingsarbete vid utländsk institution.
Stipendiet utdelas till läkare/forskare, vilka är medlemmar i
Svensk Gastroenterologisk Förening.
Ansökan, som ej kräver särskilt formulär, skall sändas till Dr Magnus Simrén och skall vara
honom tillhanda senast den 15 januari 2007.
Stipendiekommittén utgörs av föregående samt nuvarande ordförande i SGF.
Till ansökan skall bifogas curriculum vitae, beskrivning av planerad forskningsverksamhet med kostnadskalkyl,
samt intyg från institutionsföreträdare eller motsvarande om möjlighet att genomföra densamma.
För ytterligare information kontakta Magnus Simrén, vetenskaplig sekreterare,
Svensk Gastroenterologisk Förening.
Adress: Sektionen för gastroenterologi och hepatologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg
e-post: magnus.simren@medicine.gu.se
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Kirurgveckan i Örebro

Under slutet av augusti hölls Kirurgveckan i Örebro. Temat var ”En matnyttig vecka”, valt med tanke på att Örebro
län har många anknytningar till mat
– Kajsa Warg är ett sådant exempel.
Olika nya sätt att behandla IBD, fakta
och fiktion om robotkirurgi och hur
sjukvården ska tackla problemet med
ökade kostnader var några av punkterna på den meny som dukades fram
på det professionella planet.
Gastrokuriren var på plats och smakade av och kan rapportera från föreläsningar med mycket skiftande – men
alltid lika närande – innehåll.

P

rofessor Robert Löfberg, IBDenheten på Sophiahemmet, inledde
programmet för kolorektal kirurgi
på tisdagen med en översiktsföreläsning
med rubriken Nyheter inom medicinsk
behandling av IBD.
Blockerar inflammationen

Han talade om biologiska medel vid IBD
och redde ut begreppet anitisense.
– Med det menar man att man gör en
blockad på tidig nivå i den inflammatoriska processen, förklarade han.
Han berättade om ett eget försök med
en patient med ulcerös kolit och som var
planerad för kolektomi. Denna patient
fick en behandling med antisense.
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– Redan efter en vecka var patienten i
endoskopisk/klinisk remission, fortsatte
Robert.
Han tillade att antisense verkar fungera
bäst på dem som tidigare är behandlade
med steroider. (Läs mer om antisense i
Gastrokuriren 3/05, reds anm.)
Infliximab

På Crohns sjukdom svarar 40% på infliximab (Remicade), och på längre sikt sjunker den siffran till 33%.
Han berättade att Gunnar Järnerot i
Örebro har visat att en enda dos infliximab ger bra effekt vid akut ulcerös kolit.
Detta enligt en landstingfinansierad studie
som ännu är unik i sitt slag.
Vid Crohns sjukdom har relativt få studier gjorts på läkning av mucosa.
– Så det är svårt att dra några slutsatser. Men man har i de små studier som
gjorts funnit överraskande små skillnader
mellan placebo och Remicade, avslöjade
Robert.
När det handlar om komplikationer så
kan användandet av infliximab leda till
ökad risk för opportunistiska infektioner.
Robert manade framför allt till TBC-kontroll.
– Infliximab fungerar bra, även om
patienten har psoriasis. Däremot kan
stenoser bli sämre, sammanfattade han.
Natalizumab (marknadsförs under
produktnamnet Tysabri) har blivit stop-

Robert Löfberg

pat tills vidare på grund av fall av PML
(Progressive Multifocal Leukoencephalopathy).
– Men FDA har just släppt det i USA
som ett medel mot MS – där ser man
mycket bra resultat, berättade Robert.
Leukocytaferes

Han redogjorde även för de allmänna
principerna för leukocytafares med Adacolumn.
– Man genomför en till två afareser i
veckan under fem veckor. Resultaten visar
sig vara bra i många studier – främst vid
ulcerös kolit, men även vid Crohns sjukdom. Metoden går ut på att man drar
ut aktiverade leukocyter och drar nya ur
patientens benmärg.
Den enda SHAM-kontrollerade studien är gjord i Japan, och den bekräftar
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Tom Öresland och Marianne Starck

de goda resultaten. I USA och EU pågår
sådana studier just nu. Det verkar vara
mycket liten risk för komplikationer och
biverkningar.
– 100 svenska patienter behandlade på
ett 15-tal kliniker visar på 68% remission.
Så det ser ut som om det är en bra metod
på lång sikt, sa Robert.
Dyr behandling

HSCT (human stamcellstransplantation)
kan även användas för IBD-patienter. Är
det då den ”ultimata reseten av immunsystemet”?
– Det pågår randomiserade studier i
USA på benmärgstransplanterade patienter. Men det är oerhört avancerade behandlingar som kostar oerhörda summor, sa
Robert och påminde om Prednisolon som
ger 60% remission.
De nya behandlingsprinciperna för
IBD sammanfattade Robert bl.a. med att
leukocyter som ”måltavla” verkar vara ett
framgångsrikt koncept. Flera anti-leukocytalternativ har visat sig fungera.
Olika tekniker

Tom Öresland och Marianne Starck hade
därefter en översiktsföreläsning om proktologisk diagnostik.
– Det går ut på att beskriva faktorerna
så väl som möjligt. Ofta har dock patienten fler än en störning.
Därför tryckte Tom på vikten av anamnes. Han redogjorde sedan för en rad olika
tekniker.
– Har man misstanke om bäckenbottenproblem, så rekommenderas hög stol
med spegel så man kan se vad som händer
när patienten kniper.



Britt Husberg

Anorektal manovolymetri medger mätningar, bl.a. genom barostat.
– Man fyller rektum med ett visst tryck,
och kan då mäta volym och analtryck.
Det ger oss besked om sfinkterkraft.
Manometrier kan göras på många olika
sätt.
– Katetrar, ballonger och elektroniskt
– de olika metoderna ger oss olika normalvärden.
PNTML (pudendal nerve terminal
motor latency) är en metod att mäta tid
för muskelsvar från stimulering av pudendusnerven i lilla bäckenet.
Defekografi är ett sätt att med bildteknik visualisera vad som händer när man
tömmer rektum.
– Man fyller tarmen med konstgjord
faeces. Då kan man bedöma anorektala
vinklar m.m. Vi vet dock inte vad normaliteten är.
Det finns olika uppfattningar om nyttan
av alla dessa undersökningar, sa Tom.
– Enligt vissa är de värdefulla för behandling och diagnos. Enligt andra bidrar de
inte så mycket. Själv tycker jag dock att
de alla kan ge bra bidrag till den så viktiga
anamnesen!
Ultraljud

Marianne Starck talade därefter om ultraljud av bäckenbotten.
Hon uppmanade alla att tänka på att
det är en multifunktionell problematik
bakom inkontinens.
Ultraljud av bäckenbotten ger bättre
bildkvalitet och data i 3D. ”Surface Render
Mode” ger djupkänsla i bilden och man ser
bättre in i analkanalen, fortsatte hon och
visade bilder som exemplifierade detta.

Luc Solier

När det gällde fistlar så har diagnostiken
med ultraljud de senaste åren blivit bättre
på ett sätt som Marianne inte tvekade att
karaktärisera som revolutionerande.
– Man kan nästan alltid hitta fistelgångar preoperativt, sa hon.
– Jag tror också att ett transvaginalt
ultraljud kommer att komma, och det
kan komplettera defekografin som Tom
talade om.
Hennes konklusion blev att dynamiska/funktionella undersökningar kan
göras och att framtiden är spännande.
Botox mot analfissur

Fistlar var även en del av Britt Husbergs,
KI Huddinge, föredrag. Hon presenterade
en studie hon genomfört tillsammans med
Karin Strigård. Rubriken var Behandling
av analfissur vid IBD med lågdos botulinumtoxin.
Anala manifestationer som fissurer,
abscesser och fistlar är vanliga vid IBD.
Kronisk smärtsam analfissur kan framgångsrikt behandlas med injektion av
botulinumtoxin (Botex). Målet med Britts
och Karins studie var att se om Botox även
är en effektiv behandling vid smärtsam
analfissur hos patienter med IBD.
Sex patienter med ulcerös kolit och
fyra med Crohns sjukdom och samtidig
smärtsam analfissur behandlades med
botulinumtoxininjektion där 2,5 E injicerades i externa sfinktern på båda sidor
om fissuren. Nålläget kontrollerades med
EMG-registrering.
Goda resultat

Hur fungerar då botulinumtoxin? Britt
berättade att det ger en partiell paralys
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av externa sfinktern. Det ger också en
smärtlindring. Dessutom frågade hon sig
om det minskar det anala vilotrycket och
förbättrar anodermal blodcirkulation.
Botulinumtoxins farmakologiska effekter är att det blockerar presynaptiskt frisättning av acetylcholin. Nervändarna är
återställda efter tre till sex månader.
Inkontinensproblem förekommer hos
patienter med IBD. Eftersom man gav
små doser Botox (sammanlagt 5 E) fick
man inga sidoeffekter i form av försämrad
kontinens.
– Efter två dagar var åtta av tio patienter förbättrade, och efter en vecka var nio
av tio patienter helt smärtfria, sammanfattade Britt.
Studiens konklusion blev därför att
man – det lilla antalet patienter till trots
– kunde konstatera att låga doser av Botox
i externa sfinktern effektivt och säkert kan
användas vid behandling av analfissurer
vid både Crohns sjukdom och ulcerös
kolit med snabb smärtlindring och läkning av fissurerna.
Recidiv förekom hos tre patienter, som
erhöll nya injektioner. I två av fallen krävdes annan behandling.
Science-fiction – eller…

Ett föredrag med helt annan inriktning
hölls av Luc Solier, från Strasbourg. Det
blickade in i framtiden och hade rubriken Virtual robotics – what’s in it for the
surgeons?
Det var en högteknologisk framställning
– både till innehåll och form. Luc inledde
med att visa några olika filmavsnitt.
Den första visade en scen ur en brittisk
komedi av äldre märke. Scenen skildrade
en kirurg som föreläser om en patient
som ligger i sjuksängen och som hela
tiden tystas av kirurgen. Den framkallade
många skratt bland åhörarna.
– Den visar den gamla modellen – där
patienten som individ inte var närvarande, förklarade Luc.
Därnäst visade han en reklamfilm för
ett dataspel från Nintendo. I scenen är det
en robot som hämtar en skjuten soldat på
slagfältet och som sedan även utför kirurgi
på patienten.
– Här är den nya modellen – och nu
är det kirurgen som inte är närvarande,
sa Luc.
Han fortsatte att berätta att just detta
koncept som visades i Nintendo-filmen
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Robert Löfberg redogjorde för de senaste rönen för behandling av IBD.

finns i ett projekt man startat i USA redan
år 2002.
– Här är en annan scen från framtiden,
fortsatte han och visade en scen ur den
senaste Star Wars-filmen – där en helt
robotiserad operation utförs på en svårt
skadad person.
– Var är kirurgen? frågade han retoriskt.
Centrum för forskning

Luc Solier arbetar vid IRCAD (Institut de Recherche contre les Cancers de
l’Appareil Digestif ). Det är ett institut
som utbildar/vidareutbildar över 3 000
kirurger per år, och som utvecklar forskning och ny teknik inom datorteknologi
och robot-kirurgi.
– IRCADs dröm är att skapa en virtuell
verklighet för tumöranalys och leverkirurgi, berättade han.
En ny teknik han demonstrerade är
3D Virtual Patient Modelling. Efter att
tidigare ha skannat en patient, visade han
bilder på dennes colon. Denna bild kan
man gå in och vrida och vända på i 3D
– med mycket hög upplösning.
För att illustrera vad en CT-scan är
visade Luc (på film) hur man först stoppade in en levande mus i skannern. Därefter kan man via 3D-bilder gå in och titta
runt inne i musens colon.
– Musen lever alltså efteråt – vilket

naturligtvis är mycket värdefullt för forskningen, påpekade Luc.
Bland annat visade han hur man med
hjälp av denna teknik kan skapa simulatorprogram för träning. Dessa program har hög
kvalitet – och automatisk utvärdering.
Han avslöjade också att man i samarbete
med Storz utvecklar en Real Time ”Force
feed back-simulator” (en teknik som lånats
från dataspelen) för riktiga laparaskopiska
verktyg.
Transatlantisk robotkirurgi

För dem i publiken som till äventyrs trodde
att robotkirurgi är science fiction, visade
han filmbilder från den första Tele-Robotoperationen som utfördes av ett team
kirurger i New York på en patient – som
befann sig i Frankrike! Den utfördes redan
år 2001. (Operation Lindbergh).
Han fortsatte med att visa filmbilder om
”Robot-mentoring”. En robot går med en
läkare under utbildning och rondar. Via
roboten övervakas rondningen av en
läkare på annan plats. Patienterna trivdes
bättre med situationen när man satte en
TV-monitor längst upp på roboten som
visade ansiktet på läkaren som övervakade
processen…
Dessa filmbilder, som kom från Johns
Hopkins-sjukhuset i USA, skilde sig inte så
mycket från dem som Luc visade i början
av sitt föredrag.
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att se att kirurgin är kostnadseffektiv, konkluderade Johannes.
Politikernas syn

Paul Håkansson

Omöjligt att sia om framtiden

Luc visade ett citat om framtiden för
kirurgi:
”We are at the end of an era. Operations
could not be perfected anymore”.
Han avslöjade sedan att citatet var från
1930.
– Vi kan inte säga vad framtiden
innebär – för vi vet inte vilka verktyg vi
kommer att ha, fortsatte han och exemplifierade med böjliga endoskop.
En i publiken frågade om det idag finns
förprogrammerade robotar – t.ex. för att
göra en sutur.
– Nej, svarade Luc.
– Men orsaken till att det inte finns det,
är att det inte finns någon marknad för
en sådan robot.

Jane Cederqvist

på 10–30% och tjänstesektorn på 30–40%,
fortsatte hon.
– Det viktiga är att effektivitet inte är
samma sak som rationaliseringar eller
uppsägningar! Man ska utgå från patienten och veta vad man har för uppdrag. Det
låter självklart – men det är det inte.
Jane fortsatte med att man måste sätta
mål som belyser uppdraget.
– Målen i offentlig verksamhet är ofta
för långtgående och luddiga, ansåg hon.
Den inre effektiviteten innebär arbete
med system och effekter, enligt Jane.
– Vi behöver därför på sikt se till att
prioritera sjukvården, och se till att vi
avsätter en större del av BNP till det,
avslutade hon.
Kirurgin är kostnadseffektiv

Var ska pengarna tas?

All ny teknik kostar som bekant stora
pengar. På Kirurgveckan hade man ordnat
en plenarsession med titeln När pengarna
tryter…
Ingemar Näslund och Lars Norgren var
moderatorer.
– Här på Kirurgveckan visas en snabb
utveckling av medicinsk teknik och
behandling. Men hur ska vi få resurser,
undrade Ingemar Näslund inledningsvis.
Han lämnade därefter ordet till Jane
Cederqvist som är generaldirektör på
Finansdepartementet. Hon inledde med
att konstatera att det finns en effektiviseringspotential i sjukvården.
– Det är inget som är unikt för just
sjukvården. Industrin har också en sådan
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Johannes Järhult är överläkare i Jönköping. Han berättade om sina erfarenheter
som klinikchef. Inledningsvis pekade han
på att de stora besluten tas långt bort från
chefen.
– Sedan får vi en budget som ser ut
ungefär som förra året, plus/minus ett par
procent, konstaterade han.
Johannes visade att det totala antalet
specialister i Sverige ökat från 18 153 till
20 819 från 1995 till 2005. Antalet kirurger har däremot minskat något under
samma tidsperiod. Lönemässigt ligger
kirurgerna på genomsnittet av läkarlöner
i Sverige.
– Antalet vårddagar har dock minskat,
och på 20 år har antalet vårdplatser inom
kirurgin minskat med 66%. Så man behöver inte vara professor i hälsoekonomi för

Paul Håkansson är ordförande i Landstingsstyrelsen i Östergötland. Han började med att tala om rollfördelning och
samsyn.
– Vi måste börja med att ge sjukvården
ett tydligt uppdrag, tyckte Paul.
– Sjukvården är full av professionella
utförare, men organisationen är inte professionell. Det innebär att vi har svårt att
nå samsyn. Vi som är landstingspolitiker måste reflektera över hur vi har det.
Begrepp som läkarbesök och vårddagar
måste mönstras ut – de har en annan
innebörd idag än de hade på 80-talet.
Erfarenheter från Norge

Från Norge kom Jan-Erik Thoresen,
administrativ direktör i Trondheim.
Han inledde med att beskriva utvecklingen inom sjukvården i Norge – hur
den gick från att vara religiöst betingad
och organiserad till professionsorienterad
och därifrån till dagens patientorienterade
sjukvård.
Jan-Erik visade på olika kurvor. Den
första beskrev Norges BNP – denna kurva
ökar stadigt. Den andra visade kostnaderna för sjukvården – och den stiger
brantare. Den tredje illustrerade behoven
i sjukvården – en ännu brantare stegring.
Den sista visade patientens förväntningar
på sjukvården – och det var den brantaste
av dem alla.
– Däremot så har alla väntetider i norsk
vård minskat, fortsatte Jan-Erik.
– The Norwegian patient is well paid
for – but still discontent, summerade han
på engelska.
Besparing utan att friställa

Efter dessa framträdanden samlades deltagarna på scenen för en paneldiskussion.
– Vi har inte samma kraft på nationell
nivå. Norge, Danmark, Finland och Storbritannien ligger långt före oss när det
gäller styrning, ledarskap och visioner, sa
Jane Cederqvist.
Johannes Järhult ansåg att uttrycket
”patienten i centrum” knappast var något
nytt.
– Det har varit så under alla år jag arbetat, sa han.
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kirurgveckan i örebro

Resestipendier
SADE-dagarna i Linköping 25–26 januari 2007
Härmed ledigförklaras fem resestipendier à 5 000 kronor för besök vid
SADE-dagarna till företrädesvis yngre läkare och ST-läkare i kirurgi eller
medicinsk gastroenterologi.
Stipendiet utdelas till läkare, vilka är medlemmar i SYG, KIRUB
eller Svensk Gastroenterologisk Förening.
Ansökan, som ej kräver särskilt formulär, insändes tillsammans med enkelt
curriculum vitae senast den 20 november 2006 till:
Dr Magnus Simrén
Sektionen för gastroenterologi och hepatologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg
e-post: magnus.simren@medicine.gu.se

Jan-Erik Thoresen

– Det behövs en diskussion mellan
sjukvårdens professioner och oss landstingspolitiker, ansåg Paul Håkansson.
– Tyvärr är man på statlig nivå inte
benägen att fatta obekväma beslut – och
det gäller alla partier, fortsatte han.
Jane påpekade att om en patient
med dyspepsi får träffa en kirurg inom
24 timmar istället för tre månader blir
patienten frisk.
– Om så vore blir det en besparing
– som inte innebär att man friställer. I
just detta exempel motsvarar den besparingen 15 miljoner kronor om året, hävdade hon.
Större landsting och regioner

Jane pekade på en paradox:
– Vi behöver större landsting och regioner i Sverige för att vi ska kunna få en bra
decentraliserad sjukvård.
– Vi måste hitta sätt för politiker och
sjukvårdspersonal att träffas. Vi behöver
en arena, sa Johannes.
Paul instämde.
– Vi måste hitta diskussionsfora. De
svåra övervägandena tror jag återstår att
göra.
– Ökad öppenhet är viktigt – det är en
framgångsfaktor för sjukvården, sa Jane.
– De första öppna jämförelserna mellan
landstingen är ett viktigt steg i rätt riktning. Kortsiktighet är ett problem och
den kan ha att göra med mandatperioder.
Den statliga styrningen måste bli bättre
och mer tydlig – det är också en effektivitetsfråga, summerade hon.
Det blev också det inlägg som fick sätta
punkt för debatten.

SADE-kurs 2007
Den teoretiska delen av 2007 års SADE-kurs äger rum i Linköping, Collegium Konferens och Restaurang 25–26 januari. Preliminärt program på annan plats i tidningen.
Separat program för sköterskor/endoskopiassistenter förmiddag 25 januari.
Skandinavisk och internationell fakultet. Praktisk träning i endoskopisk teknik
erbjuds 22–24 januari 2007 vid skandinaviska centra.
Huvudsaklig målgrupp för den praktiska delen är nyare specialister i
gastroenterologi resp. gastroenterologisk kirurgi men även andra med
god endoskopisk vana är välkomna.
Kostnad för enbart teoretisk del är för läkare vid anmälan före 13 december 2200
SEK, därefter 2500 SEK; för sköterskor/endoskopiassistenter 1900 resp. 2200 SEK.
För både praktisk och teoretisk del 2900 resp. 3200 SEK.
Hotell och resekostnader tillkommer.
Information och anmälan via www.sade.no

Svenska Gastrodagarna 2010
Sökes: Arrangör
Som en del förändringsarbetet kring Gastrodagarna, där SGF utarbetar det
vetenskapliga programmet i samråd med den lokala arrangören,
har SGF långsiktig planeringsstrategi.
SGFs styrelse söker därför klinik/sektion som är intresserad av
att arrangera Svenska Gastrodagarna år 2010.
Är du och dina kollegor intresserade kontakta
SGFs ordförande Christer Staël von Holstein,
e-post christer.stael_von_holstein@med.lu.se
eller SGFs vetenskaplige sekreterare Magnus Simren,
e-post Magnus.simren@medicine.gu.se

Per Lundblad
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avhandling halfvarson

Inflammatory bowel disease
Studies of genetics and environmental factors in twins
Jonas Halfvarson, Avdelningsläkare
Sektionen för Gastroenterologi och Hepatologi,  Medicinska Kliniken
Universitetssjukhuset Örebro, 70185 Örebro
Jonas.halfvarson@orebroll.se

I

nflammatorisk tarmsjukdom (IBD), det
vill säga ulcerös kolit (UC) och Crohns
sjukdom (CD), är kroniska sjukdomar
som inte sällan drabbar patienten relativt
tidigt i livet. Orsaken till sjukdomarna är
okänd men en kombination av ärftliga faktorer och miljöfaktorer är den mest tilltalande förklaringsmodellen.
Tvillingstudier ger unika möjligheter att
studera inverkan av såväl ärftliga faktorer
som miljöfaktorer för sjukdomsuppkomst.
Enäggstvillingar har identisk arvsmassa och
växer i allmänhet upp i en gemensam miljö.
Tvåäggstvillingar delar däremot enbart 50 %
av sina gener och är således inte mer lika än
syskon i allmänhet men har likväl oftast växt
upp i samma miljö. Tvillingpar kan delas in
i konkordanta par (båda i paret är sjuka) och
diskordanta par (endast en i tvillingparet är
sjuk). Genom jämförelse av enäggs- med
tvåäggstvillingar kan viktiga slutsatser dras
beträffande betydelsen av ärftlighet och
miljöfaktorer.
Målet med avhandlingen var att studera
arvets och miljöns betydelse för uppkomsten av inflammatorisk tarmsjukdom, sjukdomens karaktär och halten av antikroppar
mot Anti-Saccharomyces cerevisiae (ASCA),
en markör för inflammatorisk tarmsjukdom. Vidare var målet att studera huruvida
förändringar i CARD15/NOD2 genen (ett
avsnitt av arvsmassan som är associerad med
CD), kan förklara arvets betydelse.
Tvillingpar, där minst en tvilling inom
respektive par har slutenvårdats för inflammatorisk tarmsjukdom, identifierades genom
en samkörning mellan svenska tvillingregistret och svenska slutenvårdsregistret.
Delarbete 1

Uppföljningen av den tidigare kända svenska
tvillingkohorten med inflammatorisk tarmsjukdom,1 visade på relativt stabila konkordanssiffror. Av 18 enäggstvillingpar med CD
var nio konkordanta jämfört med enbart
tre av 16 enäggstvillingpar med UC, vilket
konfirmerar att arvet har en större betydelse
för uppkomsten av CD än för uppkomsten
av UC.2 Det förelåg, bland enäggstvillingpar där båda tvillingarna inom respektive
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par led av CD, en hög grad av likhet inom
paren avseende ålder för diagnos, sjukdomens utsträckning i mag-tarmkanalen och
dess karaktär. Resultaten tyder på att arvet
också har betydelse för vilken typ av CD
som patienten utvecklar.
Delarbete 2

De tre förändringarna i CARD15/NOD2
genen, som i europeiska och nordamerikanska patientmaterial har visat sig vara associerade med CD, var relativt ovanliga bland
tvillingar med CD liksom hos svenska blodgivare.3 Förändringarna tenderade dock att
vara vanligare hos konkordanta tvillingpar
med CD än hos diskordanta, vilket stödjer
hypotesen att konkordanta tvillingar i en
högre utsträckning bär på förändringar predisponerandes för CD i arvsmassan.
Delarbete 3

ASCA återfanns ej i någon högre utsträckning hos friska enäggstvillingsyskon till
tvillingar med CD än hos friska tvåäggstvillingsyskon.4 Däremot förelåg en mycket
hög grad av likhet i halten av ASCA bland
enäggstvillingpar där båda tvillingarna lider
av CD. Vi kunde ej finna någon association
mellan ASCA och CARD15/NOD2 genen.
Resultaten ifrågasätter den tidigare framförda hypotesen om att ASCA skulle vara
en ärftlig markör för utvecklandet av CD.
Istället föreslår vi att ASCA är en markör för
ett agens i miljön och att en annan gen(-er)
än CARD15/NOD2 bestämmer nivån för
antikroppsstegringen.
Delarbete 4

Ett stort antal faktorer i miljön, inte minst
under uppväxtåren, har funnits vara associerade med inflammatorisk tarmsjukdom.
Resultaten har dock ofta varit svåra att
konfirmera. För att minska risken för ”icke
sanna” resultat använde vi den så kallade
”co-twin” metoden, där den friske tvillingen
i respektive par tjänar som kontroll för den
sjuke. Ett antal faktorer som exempelvis
kost, infektioner, amning, p-piller och rökning under uppväxtåren studerades. Efter att
statistisk hänsyn hade tagits till de multipla

Jonas Halfvarson

analyserna framkom att upprepade episoder
av ”maginfluensa” innan 20 års ålder var
associerat med UC och med CD. Tidigare
kända resultat om att rökning ter sig skydda
mot UC men ökar risken för CD kunde
också konfirmeras.
Undertecknad fortsätter forskningsarbetet kring arvets och miljöns betydelse vid
IBD med inriktning på den gastrointestinala
bakterieflorans betydelse, samspelet mellan
bakteriefloran och tarmepitelet, genetiska
och epigenetiska förändringar, serologiska
markörer och immunologiska mekanismer.
Önskar du ett exemplar av avhandlingen
eller har tankar kring potentiella samarbetsprojekt så tveka inte, utan hör av dig!
1. Tysk C, Lindberg E, Järnerot G, FloderusMyrhed B. Ulcerative colitis and Crohn’s disease
in an unselected population of monozygotic and
dizygotic twins. A study of heritability and the
influence of smoking. Gut 1988;29(7):990-6.
2. Halfvarson J, Bodin L, Tysk C, Lindberg E,
Järnerot G. Inflammatory bowel disease in a
Swedish twin cohort: a long-term follow-up of
concordance and clinical characteristics. Gastroenterology 2003;124:1767-1773.
3. Halfvarson J, Bresso F, D’Amato M, Järnerot G,
Pettersson S, Tysk C. CARD15/NOD2 polymorphisms do not explain concordance of Crohn’s
disease in Swedish monozygotic twins. Dig Liver
Dis. 2005 Jul 4; [Epub ahead of print]
4. Halfvarson J, Standaert-Vitse A, Järnerot G,
Sendid B, Jouault T, Bodin L, Duhamel A,
Colombel JF, Tysk C, Poulain D. ASCA in
twins with inflammatory bowel disease. Gut.
2005 Sep;54(9):1237-43
5. Halfvarson J, Jess T, Magnuson A, Montgomery
SM, Orholm M, Tysk C, Binder V, Järnerot G.
Environmental factors in inflammatory bowel
disease; a co-twin control study of a SwedishDanish twin population. (submitted)

Disputationsdatum: 2005-09-30
Opponent: Professor Salvador Peña,
Amsterdam, Holland
Huvudhandledare: Professor Curt Tysk
Bihandledare:
Professor Emeritus Gunnar Järnerot
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Program Riksstämman
Gastroenterologi
Onsdagen den 29 november
SAL H1
12.30-14.00
Inflammation i mage, tarm och lever som riskfaktor för
cancerutveckling: Var står forskningen idag och vad medför
detta för patienten?
Moderator: Stefan Lindgren.
Deltagare: Stefan Lindgren, Anders Ekbom, Robert Löfberg,
Sven Pettersson.

SAL G1
14.30-16.00
Akut Bröstsmärta. Är det hjärtat, musklerna, själen eller
matstrupen som värker?
Moderator: Magnus Simrén.
Deltagare: Lars Agréus, Anders Bergstedt, Bo Christer Bertilsson, Mats
Börjesson, Johan Herlitz.
16.15-17.45
Diagnos, behandling och uppföljning av barn och vuxna
med celiaki.
Moderator: Claes Hallert.
Deltagare: Henry Ascher, Claes Hallert, Stine Störsrud.

Torsdagen den 30 november
SAL G2
09.45-10.30
ASA/NSAID - ett tilltagande hot mot gastrointestinalkanalen.
Ihre föreläsning.
Deltagare: Ove Schaffalitzky de Muckadell, Danmark.
10.30-12.00
Gastrointestinala sidoeffekter av behandling av smärta i
rörelseapparaten.
Moderator: Christer Staël von Holstein.
Deltagare: Lars Agréus, Stefan Lohmander, Einar Björnsson,
Jonas Halfvarson, Christer Stael von Holstein, Ellen Vinge.

Företagssymposium
Torsdagen den 30 november
08.30-09.30
Är järnbrist den felande länken mellan inflammation och anemi?
Föreläsning sponsrad av Renapharma AB. Moderator: Stefan Lindgren.
Deltagare: Sören Kragh Moestrup, Michael Hedenius.

Jonas Halfvarson
Redaktör och webbmaster
Mag-tarmsektionen, Medicinkliniken
Universitetssjukhuset Örebro,
701 85 Örebro
Tel vx 019-602 10 00
jonas.halfvarson@orebroll.se
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Kurs i Lund
Operativ övre gastrointestinal endoskopi
14–15 mars 2007
Kursen har en praktisk inriktning och tar upp följande moment:
Dag 1: Teoretisk genomgång av operativ endoskopi vid övre gastrointestinal blödning, benigna
polypösa tumörer, achalasi, strikturer samt anläggande av perkutan endoskopisk gastrostomi.
Principerna för endoskopisk mucosaresektion samt endoskopisk palliation vid cancer i form av
tumörreduktion, blodstillning och stentbehandling.
Dag 2: Hands-on träning på sövda grisar med bland annat endoskopisk gummibandsligatur,
argonplasmakoagulation, injektionsbehandling med adrenalinlösning, Histoacryl och fibrinlim,
clipsbehandling, endoskopisk ballongdilatation, perkutan endoskopisk gastrostomi, endoskopisk polypektomi och anläggande av esofagusstent.

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

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

Välkommen med Din anmälan!
Christer Staël von Holstein, kursledare

Sponsorer
Olympus, Boston Scientific
Kungshusen Medicinska AB,  Baxter Medical AB

”Nya Gastrodagarna” Uppsala 2007
Sökes: Abstracts
Har du presenterat vetenskapligt arbetet på någon internationell kongress under året?
Kom då ihåg att skicka abstractet även till Svenska Gastrodagarna, Uppsala 2007!
För mer info se www.gastrodagarna.se
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Program:
09:00 Registrering, kaffe och smörgås

13:00 Lunch

09:30 Introduktion

14:00 Gastroenterologisk klinisk erfarenhet

Henry Nylin, Ersta sjukhus, Stockholm

09:40 Basal Immunologi
Helena Erlandsson Harris,
Karolinska Institutet, Stockholm

11:00 Fruktpaus
11:30 Basal gastroenterologisk immunologi
Lena Öhman, Sahlgrenska Akademin, Göteborg

20

Stefan Lindgren, Universitetssjukhuset MAS, Malmö

14:45 Kaffe och kaka
15:00 Reumatologiska terapierfarenheter
Per Larsson, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

15:30 Paneldiskussion
Moderator Henry Nyhlin + föreläsare

16:00 Avslutning
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IT-TIPSET mer om avg antivirus

Mer om

AVG Free Edition
antivirusprogram

I den här andra och avslutande artikeln tittar vi vidare på
den kostnadsfria versionen av antivirusprogrammet AVG.
Första delen om AVG publicerades i Gastrokuriren 1/06.

V

i börjar med e-post. En stor del av de virus som sprids
över Internet kommer fortfarande med e-post, även om
det blivit allt vanligare att virus sprids på andra sätt.
En god grundregel är att man alltid skall vara vaksam när
man får e-post med en bifogad fil. Om avsändaren är okänd,
bör man vara mycket försiktig. Granska texten och rubriken
för meddelandet – är det en allmänt hållen text som inte känns
direkt riktad till mottagaren? I så fall avråder vi bestämt från
att man öppnar den bifogade filen.
Det är just i den bifogade filen – som t.ex. kan vara en bild
eller ett textdokument – som viruset, eller trojanen eller annan
s.k. malware (skadlig programvara) kan vara gömd. I allmänhet
är filen ofarlig fram till dess att man klickar på den.
Locka till att klicka

Därför försöker skaparna av ett virus ge filen ett namn som
lockar till att man skall göra just det. I begynnelsen kunde det
heta t.ex. ”You have just won a cruise in the Caribbean” eller
något liknande. Vi garanterar dock att man inte vinner något
i en tävling som man inte ställt upp i!
Det inser idag de flesta, och därför kom nya varianter. För
några år sedan slogs ett antal miljoner datorer ut när ett epostmeddelande dök upp i Inkorgen där rubriken var ”Here
are the files you asked for”. Mängder med användare – som inte
frågat efter några filer – klickade då för att se vad det var för
filer som förmodades ha skickats fel…
Därefter kom ”I love you” – som åter fick miljoner användare
att klicka på filen, och åter slogs miljontals datorer snabbt
ut.
Ett virus som angriper datorn kan också ta sig in i adressboken i datorns e-postprogram och sedan skicka sig vidare
till adresserna som finns där – utan att man själv märker att
så sker! Därför ska man vara på sin vakt om man t.ex. får ett
mail med bifogad fil från sin svenske kollega som är författat
på engelska.
Så kontrollera rubriken och innehållet i texten. Virusen kan
naturligtvis inte klara av att skriva som denne. Känner man
igen kollegan/vännen i orden?
Om inte – avstå från att klicka på filen och ring istället och
fråga om han/hon verkligen har skickat detta mail.
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Förhandsgranskar

AVG förhandsgranskar alla filer som kommer bifogade till ett
mail vid hämtningen från servern – alltså innan det har hamnat
i Inkorgen. Skulle programmet finna att det är skadligt, så
stoppar det filen direkt i Virus vault istället. Ett meddelande
om att så sker kommer upp på skärmen.
Säkerheten fungerar även
åt andra hållet – om man
skickar en fil från sin dator
En dialogruta meddelar att det brev
via e-post så granskar även
som skickas viruskontrolleras när det AVG den filen innan den
lämnar datorn. Är det en stor fil bifosläpper iväg den. Detta sker
gad, kan denna process ta lite tid.
just av den anledningen att
det finns virus som skickar sig själva vidare till kontakter i adressboken utan att man är medveten om det.
Kan man då vara fullständigt säker?
Svaret är att man tyvärr inte kan vara det. Som vi påpekade
i förra numret så kan ett antivirusprogram endast ingripa mot
filer som det har fått lära sig är skadliga.
Det kommer nya skadliga program hela tiden, och först när
dessa identifierats av tillverkarna av antivirusprogrammen kan
de skicka ut nya definitioner på vad som är skadlig programvara. Så sker när man uppdaterar sitt antivirusprogram, och
det bör man alltså göra ofta.
När brevet ligger i Inkorgen kan man se att AVG granskat
det. Programmet lägger till följande rader längst ned, under
själva meddelandet:

Här står också vilket datum de senaste virusdefinitionerna
kommer från – alltså hur länge sedan det var det uppdaterades.
(14/10 2005 i exemplet här ovanför.) Den här informationen
står i de brev man får i sin Inkorg – men även mottagaren av
de brev man skickar får samma information – även om de inte
har just AVG installerat på sin dator. Det innebär att de kan
se att brevet är skickat från en dator som har ett uppdaterat
antivirusprogram som granskat innehållet när det sändes.
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Uppdaterar sig självt

AVG Free Edition är inställt på att uppdatera sig självt med
vissa intervaller. Det innebär att när man går ut på Internet
så kommer programmet självt att kontakta sin databas för att
kontrollera om några nya uppdateringar finns att hämta. Om
så är fallet, hämtas dessa och vi får ett meddelande om det.
Installationen av dessa sköts automatiskt (se Gastrokuriren
1/06).
I gratisversionen kan man inte påverka dessa intervaller – det
är sådana funktioner man får om man istället köper betalversionen AVG Professional Edition. Men det är enkelt att när som
helst själv söka efter nya uppdateringar:
Se till datorn är uppkopplad mot Internet och klicka på
knappen Check for updates i Control Center – så sköter resten
sig självt. (Läs mer om detta i Gastrokuriren 1/06.)

Det finns flera ställen att klicka på om
man vill söka efter uppdateringar.

Så om man nu fått ett brev med bifogad fil i sin Inkorg och
som man är misstänksam mot, så ska man naturligtvis söka
efter uppdateringar direkt innan man öppnar det. Det finns
dock en hake kvar: Om det är så att filen utgör ett hot och
man är en av de första som får den, så kan det ju vara så att
datorns antivirusprogramstillverkare helt enkelt inte hunnit
identifiera det ännu – och därmed inte heller skickat ut en ny
uppdatering.
Vill man vara riktigt på den säkra sidan kan det alltså vara en
god strategi att låta brevet ligga kvar i Inkorgen ett par dagar
utan att man klickar upp filen. När ett par dagar passerat, söker
man efter nya uppdateringar och hämtar i förekommande fall
dessa.
Först därefter klickar vi på filen. Följer man denna procedur
kan man känna sig tämligen trygg.

Configure. Nu kommer vi till en ny ruta som är indelad i fyra
avdelningar. Här ser vi hur den andra av dessa ser ut:

Så här ser programmets grundinställningar ut – så som
de är gjorda när man installerat det. Men de går bra att
ändra om man så önskar.

Med ett musklick kan man bocka för, eller bocka bort, beroende på hur man vill ha sina inställningar.
Om man t.ex. inte vill att mottagaren ska kunna läsa att
AVG granskat brevet, tar man bort bocken framför Certify
mail i högerspalten. Om man vill att AVG endast ska granska
brev med bifogade filer klickar man i en bock framför With
attachments only. (Vänster spalt för inkommande mail och
höger för utgående). Vi rekommenderar dock de inställningar
vi ser här ovanför.
Vi rekommenderar inte att man ändrar inställningarna i de
andra tre delarna av rutan, men skulle man ändå råka göra det
så kan man klicka på knappen Default längst ned. Då återställs alla inställningar till dem som tillverkaren
rekommenderar – alltså så som de var när man
Återställare.
installerade programmet.
Virus vault

De virus som AVG påträffar – oavsett om de kommer via epost, någon hemsida man besöker eller via diskett, CD eller
DVD – kommer att hamna i programmets Virus Vault. Det
betyder att det är satta i karantän – d.v.s. det skadliga programmet är inaktiverat och kan inte längre sprida sig eller skada
datorn.
Om man klickar på Program
längst till vänster i menylisten i
Control Center, och sedan på
Launch Virus Vault kan vi se vad
det är som ligger där. Det är helt
ofarligt att göra det, och kommer
inte att aktivera något som finns
där.
Så här kan det se ut:

Konfigurera e-postinställningar

Man kan konfigurera vissa av sina
inställningar för hur AVG ska hantera e-post. Det går till så här:
Öppna Control Center och sök
rätt på rutan E-mail Scanner. Dubbelklicka var som helst på denna
ruta. En ny ruta öppnar sig då. I
mitten av den finner vi rubriken
Options. Klicka sedan på knappen
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Här finns en fil som AVG har placerat i ”valvet”. Vi kan få
en hel del intressant information om vad det är för någonting
om vi tittar närmare på den här raden:
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Under Virus name kan vi läsa att filen heter Trojan horse
Downloader.lstbar.5.K. Vi kan även läsa viket datum den upptäcktes på datorn, hur stor filen är och under Filename vad
själva filnamnet på trojanen är.

Den här heter msohrg.exe och det är bra att känna till om man
vill veta mer om vad det är som har försökt smitta datorn.
Vi kan säga redan i det här läget att en Trojan horse är – som
namnet antyder – ett program som tar sig in i datorn utan vår
vetskap för att i lönndom utföra något som vi naturligtvis inte
heller är medvetna om.
Läs mer om viruset

Det finns många sätt att ta reda på mer om den här filen. AVG
har själva en bra databas där man kan söka. Men ett av de
enklaste sätten är att helt enkelt gå till en sökmotor och göra
en sökning på detta filnamn.
Vi går till Google (www.google.com) och skriver följande
sökning:

Det finns fyra flikar att klicka på. Den första heter Summary,
och det är den som är aktiv när vi besöker sidan. Här kan vi läsa
att det mycket riktigt är en trojan, att den drabbar Windowsdatorer och att dess syfte är att hämta hem ytterligare skadlig
programvara (malware) och installera på datorn. Klickar vi på
fliken Description får vi veta lite mer om trojanen, och under
fliken Recovery kan vi läsa hur man ska göra för att bli av med
den. Det behöver lyckligtvis inte vi bry oss om, eftersom AVG
redan har tagit hand om den.
För den som är mycket intresserad och tekniskt insatt finns
fliken Advanced, där vi kan läsa ännu mer om filen.
Vi behöver inte ha kvar filen i Virus Vault när vi tagit reda
på det vi vill veta om den. Markera den, och klicka sedan
på Action i menylisten. Välj sedan alternativet Delete File(s) i
rullmenyn och klicka på det. Då försvinner den helt och hållet
från datorn.
Inställningar för Virus Vault

Skriv in filnamnet i sökfältet och se till att alternativet Sök
hela webben är markerat och klicka därefter på knappen Googlesökning. Som vanligt kommer vi till en sida där vi får tio länkar
till sidor som innehåller just detta ord. Så här ser början av
sidan ut:

Vi kan även konfigurera inställningarna för Virus Vault. Klicka
på Service i menylisten och sedan på Program Settings i rullmenyn. Denna ruta kommer då upp på skärmen: (Vi ser den
övre delen).

Alla dess sidor kommer att innehålla information om denna
fil.
Vi väljer att klicka på den andra länken, eftersom vi redan
här kan se att det namn vi söker nämns i den korta sammanfattning som ligger under länken.
Länken för oss till en ny sida – SOPHOS hemsida – och där
kan vi läsa mer om vad det är för fil som AVG har stoppat från
att ta sig in i vår dator. Vi ser en del av sidan här:
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Limit the size of Virus Vault är förbockat som standard och vi
kan ställa in med ett skjutreglage hur stor procent av hårddisken
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som får lov att tas upp av innehållet i valvet. Standardvärdet
det står på är 20%.
Om vi klickar i en bock i rutan framför Automatic file deletion kan vi aktivera en funktion som gör att valvet tömmer
sig självt.
Nu kan vi ställa in om vi vill att filerna ska tas bort från valvet
efter en viss tidsrymd. Vi kan även bestämma hur många filer
som maximalt får finnas i valvet.

Det går bra att skriva 0 i översta rutan och 1 i den nedre, och
då kommer inga filer att sparas där. I stället tas de bort direkt.
Nackdelen är förstås att vi då inte i efterhand kan se vad det
var som försökte ta sig in i datorn.
Även här finns en Default-knapp längst ned i rutan som
återställer alla värden till så som de var när vi ursprungligen
installerade programmet.
Skillnader mellan betal- och gratisversion

På AVGs hemsida www.grisoft.com kan man läsa om de
begränsningar som gratisversionen har jämfört med betalversionen. En sådan är att det inte går att installera det på en

server, och att man inte heller kan skanna hårddiskar på andra
datorer i ett nätverk.
De schemalagda automatiska uppdateringarna och virusgenomsökningarna kan inte heller styras som man vill (det
går naturligtvis bra att genomföra dem närhelst man önskar
manuellt) och de uppdateringar man hämtar går enligt företaget genom en långsammare server. Deras snabbaste server är
reserverad för kunder som köpt betalversionen.
Det sistnämnda är något som vi under ett par års tid inte
störts av. Uppdateringarna har alltid kunnat hämtats snabbt,
och det har inte varit något problem med hastigheten i överföringen.
Gratisversionen är dock bara tillåten att använda för enskilt
privat bruk, och man ger heller ingen teknisk support för den.
På hemsidan finns en länk där man kan ladda hem en pdffil som direkt jämför betalversionen med gratisversionen på
punkt efter punkt.

Men – som vi tidigare hävdat – så anser vi att gratisversionen
duger bra och den ger ett gott skydd åt den dator den bevakar.
En förutsättning är naturligtvis att programmet uppdateras
regelbundet – men det gäller alla antivirusprogram.

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

www.koloskopimotegoteborg.se

www.koloskopimotegoteborg.se

Koloskopi-möte i Göteborg

Per Lundblad

P-O Park, P-O Stotzer, A Kilander, T Öresland
Endoskopienheterna SU-Östra och SU-Sahlgrenska
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SADE-möte Linköping 25–26 januari 2007
Scandinavian Association of Digestive Endoscopy

Torsdag 25 januari

Fredag 26 januari

Registrering/utställning

Avancerad endoskopisk diagnostik och terapi
av sjukdomar i gallvägar/lever/pankreas I
Endoskopiskt ultraljud – diagnostik
Stefan Kahl Magdeburg

Sedering vid endoskopi
Propofol vid ERCP – vad krävs för att bli rutinmetod?
Claes Rudberg, Piotr Tracz och sjuksköterska Västerås
Hinder för användande?
Claes Lennmarken Linköping
Narkosläkarens aspekt på sedering och övervakning
vid endoskopi
Claes Lennmarken Linköping
Skandinaviska erfarenheter
Truls Hauge Oslo
Diskussion med förslag till gemensamt skandinaviskt
protokoll och utbildning
Truls Hauge, Claes Lennmarken,
Claes Rudberg, Piotr Tracz
Vem ska skopera vad?
För och emot – enskilda diskussionsinlägg
Gunilla Strand endoskopisköterska Stockholm,
Lars Aabakken gastroenterolog Oslo, Sören Meissner
kirurg Köpenhamn, Röntgenolog DK/SWE
Gemensam diskussion med auditoriet
Gunilla Strand, Lars Aabakken,
Sören Meissner, Röntgenolog DK/SWE
Endoskopisimulatorer – behövs det?
Vilka evidens finns?
Ingmar Ihse Lund, Ann Kjellin Stockholm
State of the art-diskussion:
Endoskopisimulatorer
Ihse /Enochsson/Kjellin
Mer information
kommer på: www.sade.no

Endoskopiskt ultraljud – terapi
Colin McKay Glasgow
Värdet av MRCP vid lever- gallvägs- och
pankreassjukdomar
Hans-Jörgen Schmidt Oslo
Värdet av CT-PET vid lever- gallvägs- och
pankreassjukdomar
A Loft Köpenhamn
Avancerad endoskopisk diagnostik och terapi
av sjukdomar i gallvägar/lever/pankreas II
Iatrogena gallgångsskador – prevention och behandling
Claes Söderlund Stockholm
Ny teknik vid ERCP – intraoperativ användning
Urban Arnelo Stockholm
Den svåra kanyleringen – tips och tricks
Eric Kullman Linköping
Malign gallvägsobstruktion – är stent det enda
endoskopiska alternativet?
P-O Stotzer Göteborg
Separat Endoskopiassistentprogram
Fredag 26/1 08.30–12.30
Virtuell endoskopi
Center for Medical Image Science & Visualization, Linköping
Endoskopisk behandling av esofagusvaricer
(Stefan Linder SöS?)
Stentning av esofagus
E Jonsson Göteborg
Högupplösningsendoskopi
A Edebo Göteborg
Chromoendoskopi
A Edebo Göteborg

segps styrelse 2006

Bästa medlem!
Hösten är här igen, träden har skiftat färg,
det bli mörkt tidigt och det är skönt att
vara inne och tända ljus. På jobbet har en
ny termin börjat och en del förändringar
är säkert på gång hos dig, något du ser
fram emot och något du kanske helst vill
slippa.
Jag har sett programmet för många
utbildningsdagar under hösten och det
är ju alltid trevligt att förkovra sig. Jag
hoppas att du får åka iväg på något, som
intresserar just dig.
Vi har ju ett egenansvar att uppdatera,
fördjupa och bredda våra kunskaper och
genom det erbjuda en bra vård till våra
patienter. Jag tycker det är viktigt att vi
som jobbar på en endoskopimottagning
har teoretisk och praktisk kunskap inom
vårt område. Vården som ges är kvalificerad och jag kan inte tänka mig att man
kan jobba på en operationsavdelning utan
speciell kompetens.
Vår förre kassör Berit Persson skriver
i en artikel här bredvid om sin tid som
styrelseledamot och Laila Gunnarsson om
sina dagar från Nordiska Gastromötet
Du kan också ta del av hygienenkäten
som genomfördes i vintras
Vi i styrelsen har träffats och delat upp
våra arbetsuppgifter.
Under hösten börjar vi arbetet med
hygienföreskrifter för endoskopiverksamhet, något som kommer att ta tid, men
förhoppningsvis ska underlätta för oss i
vårt dagliga arbete.
Vi ska även förbättra
hemsidan.
Må så gott!
Styrelsen i SEGP
Mirjam Bjurek

TACK
till Boston Scientific, UCB Nordic A/S
och Otsuka Pharma för ekonomiskt
stöd till föreningen som kommer våra
medlemmar tillgodo i form av stipendier
till kongresser och utbildningar.
Styrelsen i SEGP
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Ordförande:
Ingrid Karström
Endoskopienheten
Centralsjukhuset, Kristianstad
Tel: 044-13 12 31
Fax: 044-13 12 55
ingrid.m.karstrom@skane.se

Stipendier 2007
Svenska gastrodagarna i Uppsala i maj
Nordiska mötet på Island i juni
UEGW i Paris i oktober

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

Stipendium utdelas till medlemmar i vår
förening, läs mer om kriterierna på vår
hemsida.
Till svenska Gastrodagarna utdelas
fyra stipendier à 4 000 kr
Till Nordiska Mötet utdelas
två stipendier à 6 000 kr

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

Olympus resestipendium
à 10 000 kr
Maila din ansökan, som ej kräver särskilt
formulär till annika.olsson@eribispharma.se
Senast den 31 januari 2007

IBD-stipendiet 2007
Schering-Plough-stipendiet
för sjuksköterskor
och undersköterskor inom gastroenterologi.
Stipendiets storlek: 20 000 kronor
Stipendiet kan delas upp på flera sökanden
alternativt ges i sin helhet till en sökande.
Sista ansökningsdag är den 31 januari 2007.
För mer information om ansökan och
ansökningsformulär gå in på
www.remicade.nu eller www.segp.nu

Foto saknas

Kassör:
Agneta Schedin
Klin. f. Gastroenterologi & Hepatologi
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm
tel: 08-51770302
Fax: 08-5175768
agneta.schedin@karolinska.se
Ledamot:
Susanne Lord
Kirurgoperation
Södersjukhuset
118 83 Stockholm
tel: 08-6162374
Fax: 08-6162460
suzanne.lord@sodersjukhuset.se

Två stipendier à 6 000 kr till UEGW
delas ut av företaget
Otsuka Pharma Scandinavia AB
Stipendium utdelas till medlemmar
i vår förening, läs mer om kriterierna
på vår hemsida.

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

Maila din ansökan, som ej kräver särskilt
formulär till annika.olsson@eribispharma.se

Jag heter Suzanne Lord
och är ny ledamot i
SEGPs styrelse.
Jag jobbar på Södersjukhuset, Kirurgoperation & endoskopi, som
undersköterska.
Jag har jobbat på kirurgoperation
sen 1975 och hade under 10 år hand om
ansvarsområde endoskopi. 1992 blev jag
huvudansvarig för kirurgens endoskopi.
År 2002 började jag jobba som säljare av

endoskopitillbehör, men gick tillbaka till
kirurgoperation hösten samma år. På senare
tid har jag även vikarierat under sex månader
på Medicins Endoskopiska Centrum, SÖS, då
jag ville fördjupa min kompetens och fokusera endoskopier. I nuläget är jag tillbaka på
kirurgoperation igen där endoskopier ingår i
våra arbetsuppgifter.
Jag kommer att ha hand om SEGPs hemsida.
Suzanne Lord
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Reseberättelse från Nordiska
Gastrodagarna i Västerås 3–5 maj 2006
Stort tack för stipendiet!

Vilket fantastiskt vårväder vi fick uppleva
i Västerås!
Efter min fem timmars långa tågresa till
Västerås promenerade jag till Aros Kongresscenter för att registrera mig och delta
i välkomstminglet. Träffade där representanter från Island som skall ordna nästa
Nordiska Kongress. De hälsade mig välkommen dit.
Torsdagen började med en välkomstce-

remoni. Mats Swegfors, landshövding i
Västmanland, berättade om Västerås och
gjorde turistreklam för sitt landskap. Vi
fick också avnjuta cello- och pianomusik.
Föreläsningarna började med att Piotr
Tracz och Lena Schulz presenterade
endoskopienheten i Västerås. Den blev
klar 2003 och de gjorde cirka 4 500 undersökningar 2005. De använder Propofol
vid sedering av en del patienter vilket de
tycker är kvalitetshöjande för endoskopienheten. Denna enhet hade även en
utställningsmonter med många foton.
Efter fika och besök bland utställarna
berättade Erwin Toth från Malmö om
kromoendoskopi. Tekniken innebär att
efter rutinendoskopi sprayas slemhinnan
med ett ändamålsenligt färgämne.

Västra Götalandsregionen. Koordinatorn
berättade hur de försökte effektivisera
vården med patienten i centrum.
Sist på eftermiddagen hölls SEGPs årsmöte. Vår ordförande Ingrid Karström
avtackade bl.a. Berit Persson som varit
förenings kassör i många år.
Tyvärr hade mötet ganska dålig uppslutning, det är aldrig bra att lägga det
sist på dagen.
På kvällen var det middag på Stadshotellet. Det serverades god mat och dryck
men vi var nog många som saknade någon
form av underhållning.
Fredagen började med en föreläsning om

övre GI-blödningar. Det betonades hur
viktigt det är att ha bra behandlingsprogram och kompetent endoskopiteam som
tar hand om patienten i det akuta skedet.
IBS-skolan på Ersta har som mål att
genom patientundervisning ge ökad kunskap och livskvalitet för många oroliga
patienter. Sällan bota – ofta lindra – alltid
trösta genom att finnas till.
Endoskopier utförda av sjuksköterskor
är ett hett ämne nu. Vi fick detta belyst
dels av två kollegor från Ersta som gått
utbildning i England, dels av sjuksköterskor från Västerås som fått lokal utbild-

ning. Naturligtvis är det bra för våra
vårdköer men kommer det att bildas ett
A- och ett B-lag bland sjuksköterskorna
på enheterna? Blir det oklara roller vid
undersökningarna?
Ja det finns lite att tänka på.
Vårdhygienska aspekter på endoskopien-

heterna är en given punkt vid våra möten.
Viktigt är att alltid arbeta med säkra rutiner
runt ALLA patienter – man vet inte vilka
patienter som bär smitta. Leif Larssons råd
var bland annat att sluta odla från endoskop och endoskopidiskmaskiner – lägg
dessa pengar på service av maskinerna.
Efter lunch ställdes frågan: Hur påverkas livet av att ha familjär adenomatös
polypos (FAP). Barn till föräldrar med
sjukdomen löper 50% risk att ärva anlaget.
Det är viktigt att stödja och uppmuntra
till endoskopiska kontroller. En enkät om
patientupplevelsen visade att både laxeringen och undersökningen upplevs jobbigare och obehagligare för varje gång.
Nu vill jag avsluta med att tacka för två

lärorika dagar i ett vårvarmt Västerås.

Kristianstad 28 maj 2006
Laila Gunnarsson

Vi åt en god lunch och fick sedan lyssna

på resultatet av en enkätstudie från Stockholm – Smärta vid koloskopi. Smärta är
alltid en subjektiv upplevelse som kan vara
svår att förmedla till andra. Resultatet av
studien visar att ju tryggare man känner
sig desto mindre smärta upplevs. Det är
viktigt att berätta varför det bitvis gör ont
och att ju längre tid en undersökning tar
desto ondare har patienten.
Något som jag tycker är intressant är att
använda musik som omvårdnadsåtgärd.
Det finns vetenskapligt underlag för att
musik kan ge en känsla av ökat välbefinnande genom att minska oro. Doseringen av sederande läkemedel minskade
vid mag-tarmundersökningar. Patientens
eget val av musik är av stor vikt.
Eftermiddagen fortsatte med en fängs-

lande information om hur patienter med
esofaguscancer blir omhändertagna i
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Hej!
Jag vill med dessa rader tacka för min tid i
föreningen som kassör. Att det skulle bli så
många som tio år kunde jag väl knappast
tro när jag 1996 blev vald.
Det har varit ett intressant jobb som krävt
noggrannhet och förmåga att hålla reda på
varenda krona och öre.
Vad beträffar noggrannhet så vet ju alla vi
som jobbar med endoskopi att det genomsyrar hela vårt arbete. Jag fick en bra mentor
i Solvig Ljungström som hade varit kassör
fram tills att jag tillrädde och som blev ordförande inom dåvarande SEP. Tack Solvig!
Under dessa år som jag varit kassör har
det kommit och gått en del andra styrelseledarmöter i föreningen. Tack till Er alla som
jag har haft äran att få jobba med.
Min förhoppning är att jag under dessa år
kunnat bidra med mer än att hålla reda på
föreningens ekonomi.

Att jobba med endoskopi och gastroenterologi är ett intressant jobb som kräver
både digert intresse och engagemang för
att man skall kunna göra ett bra jobb.
Det har också varit väldigt stimulerande
att få lära känna en massa människor med
liknande intresse. Jag hoppas att jag får
möta Er även på kommande möten. Som
många av Er vet så är ett av föreningens
mål att kunna bistå medlemmarna med
stipendier vid olika utbildningar och gastrodagar. Sök dem så kanske vi kan mötas
igen.
Till sist vill jag tacka så mycket för den fina
presenten jag fick i samband med min
avgång vid årsmötet i Västerås. Jag önskar
den nya styrelsen all lycka. Jag vet att Ni
gör ett jättejobb. Lycka Till!
Med vänlig hälsning
Berit Persson
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Stort behov av utbildning
kring SEGP:s hygienriktlinjer
Svensk Förening för Endoskopi och
Gastroenterologi Personal (SEGP)
genom förde under hösten 2005 en
enkätundersökning bland medlemmarna på behandlande endoskopienheter runt om i landet. Syftet var att
undersöka kunskaper om, och attityder
till, de rådande riktlinjerna om hantering och desinficering av flexibla endoskop. Resultaten visar att det behövs
mer kontinuerlig utbildning.
– En korrekt hantering och desinficering

av flexibla endoskop är en förutsättning
för att säkerställa en högkvalitativ vård
där patientens, och användarnas, säkerhet prioriteras. Patienter som genomgår
gastrointestinal endoskopi ska undersökas
och behandlas utan risk för överföring av
smitta eller biverkningar som kan uppstå
på grund av otillräcklig rengörning av
endoskopiutrustningen, berättar Ingrid
Karström, ordförande i SEGP.
Regelbunden kvalitetskontroll och
efterlevnad av godkända rengörningsrutiner är vårdgivarens ansvar och ska övervakas av sjukhusets hygienavdelning eller
extern organisation. Mikroorganismer kan
i annat fall spridas genom dåligt rengjord
utrustning från en patient till en annan
eller från patienter till personal. Bakteriella infektioner, (Salmoella och Pseudomonas) och virussjukdomar (hepatit
B och hepatit C) har överförts vid endoskopi. Problemet kan vara att patienten
själv inte är medveten om sin infektion
därför bör varje patient, av säkerhetsskäl,
antas vara en potentiell risk.
Undersökningen på endoskopienheterna genomfördes i december 2005 på
uppdrag av SEGP. Enkäten skickades ut
till 360 medlemmar för att undersöka i
vilken utsträckning rådande riktlinjer följs
inom sjukvården. Totalt svarade 149 personer. Resultaten visade bland annat att det
finns en hög kännedom bland respondenterna om SEGP:s riktlinjer för rengöring
och desinfektion av flexibla endoskop.
Hela 94 procent säger sig känna till riktlinjerna. Andelen som genomgått, eller som
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Undersökningen genomfördes i december 2005.Enkäten skickades ut till 360
medlemmar i SEGP. Totalt svarade 149 personer.
Svaren sammanställdes sedan av undersökningsföretaget Catinét A/S.

Resultat från undersökningen:
* 38 procent har inte genomgått utbildning i SEGP:s eller avdelningens
riktlinjer
* 81 procent har heller ingen inplanerad utbildning inom SEGP:s eller
avdelningens riktlinjer
* 84 procent erhåller inte årligen utbildning från leverantören i
handhavandet av utrustningen
* 83 procent utför inte kontinuerligt kontrollodlingar på utrustningen
* 16 procent av de behandlande enheterna förvarar endoskopen hängande
på väggen

6%
Känner du till SEGP:s riktlinjer för rengöring
och desinfektion av flexibla endoskop?
Ja
Nej
94%

planerar att genomgå, utbildning kring
riktlinjerna var däremot betydligt lägre.
Dessutom visar undersökningen att
många ändå inte följer rådande riktlinjer. Likaså var det många som inte kontinuerligt genomför kontrollodlingar på
utrustningen.
Att kontinuerligt genomföra kontrollodlingar är en nödvändighet. Det saknas
i dagsläget riktlinjer inom detta område,
men under året ska det komma europeiska sådana. Det finns även ett behov av
riktlinjer för förvaring av endoskopen då
en stor del av de behandlande enheterna
förvarar dem hängande på väggen. Sammantaget visar undersökningen att det
behövs mer utbildning bland SEGP:s
medlemmar och på sjukhusens hygienavdelningar. Både vad det gäller riktlinjerna och vad det gäller handhavandet av

utrustningen. Riktlinjerna utgör en viktig
kvalitetssäkring för att hygienrutinerna
håller samma standard överallt i landet.
För att komma tillrätta med utbildningsbehovet bland medlemmarna kommer
SEGP att öka informationsinsatserna den
närmaste tiden. I detta ingår att samarbeta
med leverantörer av utrustning för ett korrekt handhavande.
– Vi kommer nu att diskutera mer ingående

kring utformningen och omfattningen av
framtida utbildningsaktiviteter En möjlighet är att arrangera seminarier där man
återigen trycker på vikten av en god hantering och desinficering av utrustning. Men,
oavsett vad vi kommer fram till så är behovet av utbildning helt klart stort och en
nödvändighet, avslutar Ingrid Karström.
Stefan Andersson
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SYG-kurs om nutrition i Falun
Det var några år sedan sist, men i början av september arrangerade SYG åter en kurs för sina
medlemmar. Den handlade om nutrition, och avhölls under två dagar i Falun.
SYGs nytillträdde ordförande Arvid Hamrin har bestämt sig – nu ska han ta tag i organisationen
och bygga upp den från början.

Arvid berättar för Gastrokuriren att det
inte blivit några SYG-kurser de senaste
åren, trots att ambitionerna har funnits.
– Det beror på de förändrade förutsättningar vi haft, efter att vi skilde oss från
industrin, förklarar han.
Nystart

Han fortsätter med att berätta att han och
ett par av de tidigare ordförandena i SYG
satt och spånade om vad man skulle göra
för att blåsa liv i föreningen igen.
– Vi insåg att vi var tvungna att göra
något så att föreningen inte tynade bort
helt. Jag fick i uppgift att ta tag i utbildningsverksamheten, och det var Rupesh
Rajani – en av de tidigare ordförandena
– som föreslog att vi skulle ha en utbildning med nutritionstema.
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Då vände sig Arvid till Ulla Thilén på
Meda AB.
– Hon har hjälpt oss både praktiskt och
med att skapa själva förutsättningarna för
kursen, säger han.

Meda tycker det är viktigt att morgondagens gastroenterologer får en bra utbildning, och är gärna med och stöttar.
– Jag hjälper gärna till med fler kurser
för SYG framöver, säger Ulla.

Sponsrad enligt reglerna

Malnutrition på sjukhus

Meda tvekade inte om att ställa upp. Ulla
Thilén är noga med att påpeka att allt är
arrangerat enligt de nya överenskommelser som gäller för utbildning som är
sponsrad av industrin.
– Meda finansierar föreläsningarna och
lokalerna, och har även hjälpt Arvid med
en del administration, berättar hon.
– Dessutom så ställer Meda upp med
50% av kostnaderna för kost, logi och resa.
Den andra halvan av dessa kostnader får
deltagarna själva betala.

Själva kursen var uppdelad i två pass. Efter
lunch den första dagen föreläste Dr Ulla
Johansson, kirurgkliniken, Hudiksvalls
sjukhus, under den övergripande rubriken Nutrition.
Denna föreläsning hade Ulla sedan
delat in i ett antal underavdelningar. Den
första av dessa ställde frågan Malnutrition på sjukhus – har det någon praktisk
betydelse?
– 30% av patienterna på sjukhus är
malnutrierade enligt en undersökning

33

syg-kurs i falun

som gjordes 1994, så det är verkligen ett
betydande problem, konstaterade Ulla
inledningsvis.
Hon hänvisade också till en attitydundersökning som publicerades 2006, där
man bl.a. frågade om det görs en nutritionsscreening på alla patienter som läggs
in på sjukhus.
– I Europarådets riktlinjer från 2003
står det att så ska ske. Där kan man
också läsa att malnutrierade patienter
ska undersökas vidare, att en individuell
nutritionsplan ska upprättas – för att ta
några exempel. Dessa riktlinjer har Sverige antagit, så de gäller alltså. Men jag vet
att det inte fungerar så i praktiken.
Brister i kompetens

I undersökningen visades att – när det
handlade om nutritionsscreening – så
uppgav 90% att man vill göra en sådan
– men att endast 20% gör det.
– Undersökningen i Sverige 2006
visar på brister i kompetens. Det brister
i kunskap om klinisk nutrition i grundutbildningen (detta uppges av hälften av
de läkare och sjuksköterskor som svarat),
det saknas fortbildning på arbetsplatsen
(enligt 40% av läkare och ssk) osv, fortsatte Ulla.
En av deltagarna undrade om det var
lika dåligt ställt på universitetssjukhusen.
– Ja, det är det, svarade Ulla. Men vi
kan inte med hjälp av resultatet gradera
de olika sjukhusen – alltså se vilka sjukhus
som är ”sämst”.
Socialstyrelsen kom med en rapport år
2000. Ur den citerade Ulla:
”Den sjuke individens nutrition måste
beaktas på samma sätt som annan medicinsk behandling…”
– Man sätter ofta in cancermediciner
och cellgifter – dyra sådana – utan att man
tittar på vad som händer med nutritionen,
påpekade hon vidare.
Nutrition kostnadseffektivt

Ulla var noga med att påpeka att man
naturligtvis även ska ställa sig frågan vem
och hur.
– Vi ska inte köra in en kateter i venen
på någon som är i slutstadiet av Alzheimers – som ju är en dödlig sjukdom, förtydligade hon.
– Men det är svårt att förstå att man
lägger så mycket pengar på nya mediciner
och sedan inte kontrollerar om patien-
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ten äter. Det här problemet är dessutom
gammalt och känt – redan Florence Nightingale beskrev det.
Därefter fick deltagarna ta ställning till
tre fallbeskrivningar och diskutera utifrån
dessa.
Sedan redogjorde Ulla för hur man
tagit itu med frågan på det sjukhus där
hon själv arbetar. I Hudiksvall har man
skapat ett nutritionsråd, och hon visade
på hur organisationen såg ut och beskrev
hur de arbetade. Medicin- och kirurgklinikerna är pilotkliniker.
– Man måste börja med ledningen på
sjukhuset. Man sparar pengar om man
arbetar med nutritionsfrågor – så därför
kan man få även administratörer att
intressera sig, konstaterade hon.
Ansvarsfördelning

Därefter fortsatte Ulla med att tala om
vätskebalans och energitillförsel. Hela
tiden utgick hon från olika fallbeskrivningar, och deltagarna var med och resonerade kring dessa.
Hon återkom flera gånger till hur
viktigt det är att använda sig av buffrad glukos. Den vanliga glukosen kan
medverka till att man drar ut vätska från
patienten.
Ansvarsfördelningen är viktig: Läkaren
ska efterfråga vätskebalansräkning och
utifrån denna ordinera vätskor. Sjuksköterskan ska räkna vätskebalans, in- och
utflöde av vätskor och vätskeförluster.
Undersköterskan ska dokumentera och
rapportera vätskeförluster och vätskeintag.

Ulla Thilén

– Vi doktorer måste påminna personalen om basala saker som vad som ska
mätas, sa Ulla.
Man ska mäta och väga. Det är inte så
att viktmätning kan ersätta beräkning av
andra förluster.
– Brister i vätskebalansräkningen kan
kosta liv, åsamkar onödigt lidande, förlänger vårdtider – och bryter mot vetenskap och beprövad erfarenhet, konstaterade
hon.
En bra beräkningsgrund är 30 ml
vätska per kg kroppsvikt, plus tillägg
för förluster. Ulla tyckte också att man
som läkare skulle ta en stund och repetera tecken på intorkning för den övriga
personalen.
Det är även viktigt att patienten är
ordentligt uppvätskad före nutrition.
– Jag brukar säga att cellerna inte ska
vara som russin – de ska vara som vindruvor!
Korta tarmens syndrom

Patienter med korttarmssyndrom behöver
ofta under första tiden efter sin operation
nutrieras.
– Tarmen som blir kvar lär upp sig
snabbare om den har lite att göra hela
tiden, berättade Ulla.
– Därför kan det vara bra med enteral
nutrition till natten under några månader.
Annars har det ingen betydelse hur
man ger enteral nutrition. Bolus, kontinuerligt, nattetid eller dagtid – vilket man
väljer beror på vad man vill åstadkomma
för patienten.
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– Det har ingen som helst betydelse
för metabolismen – så låt målsättningen
styra.
Det visade sig snart att deltagarna var
mycket intresserade av korttarmspatienter
– ingen av dem hade hittills stött på någon
i sin kliniska vardag. Ulla förutspådde
dock att alla kommer att göra det.
Därför blev det extra fart på falldiskussionerna. En av deltagarna frågade om vad
refeedingsyndrom står för.
– Om man under lång tid malnutrierat
och sätts in på full nutrition direkt, kan det
leda till organsvikt. Kroppen har ställt om
sig, och man bör därför alltså sätta in lite
mindre till att börja med, svarade Ulla.
Korttarmspatienter måste i allmänhet
även substituera järn.
– Det är mycket plock med dessa
patienter och det är lätt att missa något.
Men det är jätteroligt när det trots allt
fungerar!
Etiska frågeställningar

En viktig fråga i dessa sammanhang är de
etiska överväganden som man ställs inför
vid artificiell nutrition.
Ett fall (demenssjuk dam, 89 år) drogs
på Powerpointen, och Ulla gjorde sedan
en probleminventering – de olika aktörernas intressen.
Kvinnan drog ur sina slangar och vägrade bli matad, hennes dotter krävde att
hon skulle matas, läkaren var tveksam
till meningsfullheten med nutrition och
vårdpersonalen tyckte det kändes fel att
tvinga på henne det hon själv inte ville.
Olika principer kommer i konflikt
med varandra, och alla kan backa upp
sin ståndpunkt med hjälp av någon av
dessa.
– Det är läkaren som är skyldig att försöka avgöra vad som är meningsfullt och
inte. Det är svårt ibland. Men vi måste
försöka. Sådana här resonemang tar dock
tid – och det måste de få ta. Tänk bara
på att varken patienten eller de anhöriga
har något ansvar för beslutet – det är det
ni som har!
– Ge ett förslag till patient och anhöriga, och motivera givna parametrar. Var
inte rädd att byta strategi, informera om
varför och förankra, var några av de råd
Ulla sammanfattade med.
Flera patientfall illustrerade olika
infallsvinklar av den komplexa problematiken. Under diskussionen om dessa
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En saxofonkvartett med nye SYG-ordföranden Arvid Hamrin stod för underhållningen.

visade de även att Ullas råd kunde fungera
som kompass att navigera efter när man
skulle komma fram till ett beslut.
Håll fanan högt!

Under föreläsningen utnämnde Ulla levern
till ”kroppens intelligentaste organ”.
– Och tänk på tarmarna – tar man bort
en bit så lär sig den kvarvarande delen
på ett halvår att göra hela jobbet. Det är
smarta organ – och det är vi gastroenterologer som har hand om dem!
Hon avslutade med sin åsikt om att
gastroenterologerna ska hålla fanan högt
när det gäller nutritionen.
– Intresserar man sig för det som
kommer ut, bör man även ta ansvar för
det som kommer in, ansåg Ulla.
Hon fick en mycket varm applåd för
sin uppskattade föreläsning.
– Den var väldigt bra, tyckte Jenny
Gunnarsson, ST-läkare och SYG-medlem
från Mora.
– Det var en lagom nivå med en hel del
nytt, och även några nyttiga påminnelser.
Ulla höll intresset uppe hela vägen!
Hon fick medhåll av Yana Zhulina, STläkare och SYG-medlem från Karlskoga.
– Bra och inspirerande. Mer än jag förväntat mig – den praktiska biten var bra
representerad. Kort tarm – det är något
jag aldrig sysslat med. Här fick jag konkreta tips – som t.ex. att man ska träna
tarmen tidigt, sa Yana.

Ner under jorden

Efter dagens föreläsning var det dags för
SYGs sociala program – vilket inleddes
med ett besök i den berömda koppargruvan i Falun.
Guiden berättade om gruvan och olika
händelser som ägt rum under dess historia, samt den enorma betydelse gruvan
hade för Sverige som nation. Han drog sig
inte för att utnämna gruvan som en direkt
anledning till att Sverige är en suverän
nation idag.
Det är inte säkert att han överdrev så
mycket – dess ekonomiska betydelse var
enorm från tidig medeltid och framåt.
Han berättade också om kopplingen
mellan gruvan och produkter som Falu
rödfärg och falukorv.
Nere i de vindlande gångarna var det
lätt att ta till sig hans berättelser om hur
livet gestaltade sig för arbetarna för flera
hundra år sedan – flera lämningar finns
kvar än idag.
Kaffe med blåsmusik

Efter besöket i underjorden åt samtliga
en god middag på en restaurang som låg
på gruvområdet.
Till kaffet försvann Arvid från bordet
och återkom med tre andra läkarkollegor
från Falun. I händerna höll de saxofoner.
Under sin tid i Falun hade Arvid varit
med i en saxofonkvartett, och nu bjöd
de på underhållning till kaffet. Arvid
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har nyligen flyttat till Sundsvall, så han
ursäktade sig med att kvartetten inte
hunnit öva på länge. Det var dock inget
som märktes när de började spela – det
lät väldigt bra. Stor bredd i repertoaren
hade de också – vi fick höra folkmusik
från Dalarna, musik av Glenn Miller och
Deep Purple!

av 100 patienter som trodde sig ha celiaki.
Ingen av dem hade det.
– Om man får besvär direkt när man
äter bröd/mjölprodukter är det inte celiaki, sammanfattade han.
Han fortsatte med att berätta att han
brukar ”tvinga” de patienter han träffar
på med sjukdomen att gå med i Svenska
Celiakiförbundet.

Malabsorptionssjukdomar

På morgonen nästa dag talade Dr Lars
Blomqvist, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, under rubriken Malabsorptionssjukdomar – praktiska synpunkter.
Lars inledde med att definiera skillnaden mellan maldigestion och malabsorption. Därefter övergick han till att beskriva
symptom vid malabsorption.
Det första var naturligtvis diarré. Lars
redogjorde för WHOs definition på
diarré, och beskrev även olika typer av
avföring med en skala.
– Avföringens konsistens och form
avspeglas direkt i den tid den haft att passera colon, påminde Lars om och fortsatte
med att påpeka att transittiden faktiskt är
ganska lång på en frisk person: Två dygn
för en frisk man och tre dygn för en frisk
kvinna.
– Däremot är transiten genom tunntarmen snabb – mellan en halv och fyra
timmar, sa han.
Laktosintolerans

Även Lars tog upp korta tarmens syndrom. Dessa patienter kan få problem
med vätska och salter – framför allt magnesium – på kort sikt. På lång sikt kan de
få problem med osteoporos/osteomalaci
och njursten.
– Däremot är antalet kalorier ett mindre
problem, ansåg Lars.
– Korttarmspatienterna har däremot
ökad produktion av saltsyra och därmed
ökad magsaftvolym, så de ska ha protonpumpshämmare vare sig de vill det eller
inte!
Han talade också om kronisk pankreatit och beskrev symptom, diagnostik och
terapi.
Ett annat område var laktosintolerans.
– Terapin är att man ska se till att
patienten får laktosreducerad kost. Man
minskar alltså laktosmängden – men
slutar inte helt med laktos.
Laktosintolerans är en övervärderad
diagnos, ansåg Lars.
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Uppdatering

” En patient som tror sig
ha celiaki har det aldrig!”
Lars Blomqvist

– Den förklarar inte svåra diarréer.
Oftast är den ett ”bifynd” vid en utredning. Jag brukar säga att det inte är en
sjukdom – det är en åkomma.
Läkemedel på licens

Lars påpekade också att läkemedlet cisaprid (Prepulsid®) är ett bra sätt att komma
till rätta med detta tillstånd om det beror
på autonom neuropati såsom vid diabetes.
Problemet är att preparatet inte längre går
att förskriva på vanligt sätt.
– Det kan ge arytmier. Men det går att
få på licens om man bifogar ett normalt
EKG. Att få det på licens är inte så krångligt och omständligt som man kanske tror
– det är en snabb och smidig process som
går på en vecka.
Patienter som tror sig ha celiaki

Celiaki är en typsjukdom för generell
malabsorption. Lars visade olika bilder
på tarmludd och redogjorde för endoskopiska fynd. Han formulerade också ett
antal ”malabsorptionsregler”:
– Svårförklarad brist på vad som helst
= celiaki. Järnbrist hos en man som inte
blöder = celiaki.
Det var de två första. Nästa regel kanske
var lite mer oväntad.
– En patient som tror sig ha celiaki har
det aldrig!
Lars ansåg bestämt att så är fallet, och
har råkat ut för just detta ett antal gånger.
Han refererade också till en undersökning

Avslutningsvis diskuterades några fall som
deltagarna tagit med sig, och Lars tog även
själv upp fall som han förberett.
Lars har lång erfarenhet, och det präglade hela hans föreläsning.
– Den höll mycket hög klass, ansåg
Matts Andersson, överläkare i Örnsköldsvik.
Matts är alltså inte SYG-medlem, men
hade fått höra talas om kursen av Arvid som
han arbetat tillsammans med tidigare.
– Det är verkligen synd att vi inte var
fler som fick lyssna på en så kvalificerad
föreläsare, fortsatte han.
– Det är nödvändigt att lyfta fram terapier, läkemedelsanvändning och diagnostik – för allt detta förändras. Ofta är det
traditioner på sjukhusen som styr i dessa
frågor.
Vill ha fler medlemmar

Marie-Rose Mellander är SYG-medlem
och befinner sig i slutet av sin ST på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Hon
hade fått höra talas om kursen via ett mail
från SYG.
– Det var mycket matnyttigt och många
praktiska tips, sa hon.
– Utmärkta föreläsare med lång erfarenhet att ösa ur. De är verkligen intresserade av malnutrition och näringslära.
Arvid avslutade med att tacka alla som
kommit, och han tackade även Meda.
Han bad deltagarna att sprida information om att SYG nu är på hugget igen,
och uppmanade dem samtidigt att arbeta
för att värva fler medlemmar.
– Jag är mycket nöjd med kursen. Den
var till och med bättre än jag hade förväntat mig, avslöjade han för Gastrokuriren
efteråt.
SYG siktar på att hålla nästa kurs i
februari. Ulla på Meda har redan lovat
att ställa upp.
Per Lundblad
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Ordföranden har ordet
Är din adept medlem i SYG?
Sveriges Yngre Gastroenterologer, SYG, är
en förening för läkare som genomgår specialistutbildning inom gastroenterologi. Vi
arrangerar kurser och sociala evenemang,
men framför allt vill vi vara en mötesplats
för oss som i framtiden kommer att arbeta
tillsammans som gastroenterologer.
Vi är drygt tjugo medlemmar idag, men
vi hoppas att det finns fler blivande gastroenterologer i landet som vill vara medlemmar. Om du handleder en adept som
inte är medlem, tipsa gärna om föreningen!
Vidare info kan fås genom att mejla ordförande Arvid Hamrin på info@syg.se och på
hemsidan www.syg.se

D

et senaste halvåret har varit en nystart
för SYG. Sedan den gamla tiden, då
vi existerade i intimt samarbete med
industrin, fanns en mycket lång medlemsförteckning. Denna hade inte reviderats på länge
annat än att den fyllts på med nya medlemmar. Många kollegor som sedan länge är gastroenterologspecialister stod med i rullorna.
Vi har därför arbetat under våren och sommaren med att uppdatera medlemsregistret.
Resultatet blev ur en aspekt lite nedslående,
vi gick med ens från att vara en förening med
140 medlemmar till att vara en med 25 medlemmar.
Ur en annan aspekt är detta dock positivt,
nu vet vi att alla medlemmar är aktiva medlemmar, och det gör administrationen kring
framtida evenemang smidigare. Lite på grund
av den tidigare diffusa medlemsskaran har
frekvensen av SYG-aktiviteter gått ned märkbart senaste åren, men nu ska föreningen åter
kunna bli mer aktiv. I skrivande stund står en
kurs i nutrition och malnutrition för dörren.
Därefter börjar planerandet för vårens SYG-

Arvid Hamrin

kurs, ämne och lokal ännu inte fastställda.
Kom gärna med förslag på ämnen för framtida kurser! Ambitionen är att blanda grundläggande kurser med smalare ämnen. Det är
också roligt om vi kan få geografisk spridning
på föreningen.
Rimligen borde det finnas underlag i landet
för fler medlemmar än vad vi är idag. Om
du som läser detta känner någon presumtiv
medlem, tipsa gärna om föreningen. Vidare
info kan fås per mejl eller via hemsidan
www.syg.se
Arvid Hamrin
info@syg.se

V ECCO Course on IBD • Innsbruck, Österrike • 28 februari–1 mars, 2007
För femte året arrangerar European Crohn’s and Colitis Organization (ECCO)
kurs i IBD för blivande gastroenterologer.
Varje deltagande land har rätt att skicka två kursdeltagare. Du finner mer information om
organisationen och dess arbete på http://www.ecco-ibd.org
Kursen är ett fantastiskt tillfälle att fördjupa sina IBD-kunskaper.
Varje enskild kursdeltagare förväntas förbereda sig
inför kursen för att kunna aktivt delta i diskussionerna.
Kursen finansieras helt och hållet av ECCO, deltagarna står för sina resekostnader.
Vid ytterligare frågor kontakta Tom Öresland, Sveriges representant i ECCO,
via e-post tom.oresland@surgery.gu.se
Ansökan: Skriv en kort motivering till varför du vill gå kursen och bifoga CV.
Skicka ansökan till:
Magnus Simrén, Svensk Gastroenterologisk Förening.
Sektionen för gastroenterologi och hepatologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Sista ansökningsdatum: 6 november 2006
Antagningsbesked: Lämnas av Magnus Simrén, 15 november 2006
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