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ordföranden har ordet

Bästa medlemmar!

V

armt tack för förtroendet att få
bli er ordförande under den kommande tvåårsperioden. Vi har en
fantastiskt fin förening och det är en stor ära
för mig att få leda den. Tidigare styrelser för
föreningen har lagt en god grund och jag tar
över ledningen för en välmående förening
med stabil verksamhet och mycket god ekonomi. Det skall bli stimulerande och roligt
att tillsammans med den nyvalda styrelsen
fortsätta utveckla föreningens verksamhet.
SGFs uppgift är att stärka gastroenterologin i Sverige genom att stödja och främja
utbildning, vetenskap och kvalitet. Gastroenterologin i Sverige är stark. Det finns
många goda krafter på sjukhusen runt om
i landet. Genom att samla alla dessa goda
krafter inom gastroenterologin i Sverige kan
vi nå längre än vad vi var och en kan nå på
egen hand.
Årets höjdpunkt för vår förening, Gastro-

dagarna, blev en stor succé! Organisationskommittén under ledning av Per Sangfelt
kan känna sig riktigt nöjd med sin insats.
Under tre fantastiska dagar i Uppsala
bjöds det på ett riktigt intressant och bra
program. En förändring inför årets möte,
som bidrog till detta, var att SILK-dagen
och Kirurgdagen införlivats i det ordinarie programmet för gastrodagarna och att
gastrodagarna därmed utökats till 2,5 dag.
Det gav programmet en utmärkt bredd
ämnesmässigt med god täckning av såväl
kirurgisk som medicinsk gastroenterologi
och hepatologi. Det var genomgående väldigt hög klass på föreläsningarna. De tre
synnerligen framstående högtidsföreläsarna
vid årets Gastrodagar – Keith Lindor, JeanFrédéric Colombel och Markus Lerch – gav
väldigt uppskattade föreläsningar förlagda
på var sin dag och bidrog till att ytterligare
höja mötets värde.
Ytterligare en förändring som föll väl ut
var att förlägga abstract-verksamheten till
Gastrodagarna. Man slås av hur hög den
vetenskapliga aktiviteten inom gastroenterologin trots allt är i Sverige, både grundvetenskapligt och kliniskt. Femtiofem abstract
presenterades och även om en del hade presenterats vid större internationella kongresser under senaste året, så är det inspirerande
att se den svenska forskningen samlad på en
gång. Det ger yngre kollegor möjlighet att
presentera sin forskning på svenska på hemmaplan och underlättar att kontakter knyts

Henrik Hjortswang
Ny ordförande i SGF

inom landet som ytterligare kan stärka forskningsaktiviteten. Förhoppningsvis inspirerar
denna goda start till ännu större deltagande
och grad av presentation av sina vetenskapliga alster vid kommande gastrodagar.
Man får heller inte underskatta det sociala värdet av gastrodagarna. Att få träffa sina
kollegor från övriga landet under trevliga
former, lyssna på fina föredrag och diskutera
vardagens problem och kanske se nya möjligheter för sina patienter eller i sin forskning. Det svetsar oss samman och ger en
enorm energikick, som man kan leva länge
på och se tillbaka på med glädje. Vi kan
redan nu se fram emot nästa års Gastrodagar
i Jönköping den 7–9 maj.
Vid årsmötet upphörde mandatperioden

för flera styrelsemedlemmar. Vi tackar vår
avgående ordförande Christer Staël von
Holstein, som med sitt trevliga sätt lett styrelsearbetet i mycket god anda och under
konstruktiva former. Vi tackar även Lars
Börjesson för hans arbete som kassör, Jonas
Halfvarsson för uppdraget som redaktör
för Gastrokuriren och Arvid Hamrin, som
lämnar ordförandeskapet i SYG. Det har
varit väldigt roligt och stimulerande att
arbeta med er. Tack för era fina insatser!
Vid årsmötet godkändes de nya stadgarna
för föreningen. Förändringarna innebär
bl.a. att SYG-ordföranden och redaktören
för Gastrokuriren blir ordinarie ledamöter
i styrelsen. Till nya ledamöter i styrelsen
valdes Johan Söderholm som vice ordförande, Mikael Machado som kassör och
Leif Törkvist som redaktör för Gastrokuriren och hemsidan. Dessutom ingår således
Jenny Gunnarsson, ny ordförande för SYG,
som ordinarie ledamot i styrelsen. Jag vill
hälsa de nya styrelsemedlemmarna varmt
välkomna och ser fram emot ett stimulerande samarbete!
Henrik Hjortswang



vetenskaplige sekreteraren har ordet

Tack!

S

å var då årets Gastrodagar avslutade och när man så här några dagar
efter mötets slut blickar tillbaka kan
man inte vara annat än nöjd. Jag tror vi
alla tycker att det var trevliga och lärorika
dagar i Uppsala! Jag är övertygad om att
det är viktigt för oss inom svensk gastroenterologi att komma samman på detta
sätt en gång per år! Det ”lyft” som årets
Gastrodagar verkar ha inneburit lovar gott
inför fortsatta möten och torde stimulera
årets deltagare att komma tillbaka nästa år
i Jönköping och locka dem som inte var
här i år till deltagande framöver!
Å SGFs vägnar skulle jag vilja tacka
alla som gjorde årets Gastrodagar till ett
så lyckat möte! Först och främst vill jag
rikta ett stort tack till Per Sangfelt och den
lokala organisationskommittén som gjort
ett fantastiskt arbete med planeringen och
genomförandet av mötet. Det har varit en
stor glädje att få jobba ihop med Er! Som
alla säkert märkte så verkade alla med de
orangefärgade slipsarna och accessoarerna
trivas utmärkt i sin roll som arrangör!
En annan förutsättning för ett lyckat
möte är som alla vet också våra sponsorer och utställare. Jag tycket det rådde en
mycket trevlig stämning i utställningslokalerna och även här fick vi mycket nöjda

Tack och adjö!
Gastrodagarna i Uppsala ligger bakom
oss och därmed också årsmötet. En ny
styrelse har valts och Leif Törkvist har
tagit över som redaktör och webbmaster i
SGF. Tiden går snabbt och jag kan blicka
tillbaka på ett antal intensiva år inom
SGFs styrelse. En tid som visserligen har
medfört en hel del arbete men också stimulans, nyvunnen kunskap och vänskap!
Jag vill också rikta ett särskilt tack till
Mediahuset, utan ert exemplariska samarbete hade det ej blivit någon tidning
eller hemsida. Det är med en blandning
av lättnad och saknad som jag nu lämnar
över till Leif.

kommentarer. Att några av guldsponsorerna hade otur med sina satellitsymposier
var förstås en liten smolk i glädjebägaren,
men det kommer ju fler möten… Tusen
tack för ert engagemang och stöd! Utan
Er blir det inga Gastrodagar!
Jag vill också passa på att rikta stor tacksamhet till alla som skickat in abstract och
på detta sätt höjde den vetenskapliga standarden på årets Gastrodagar. Femtiofem
abstracts var verkligen mer än vad vi vågat
hoppats på! Vi är medvetna om att lokalen
för posterutställningen inte var optimal,
men trots detta var det inga sura miner
utan alla bjöd på sig själva och gjorde
denna del av mötet till en stor framgång!
En hög vetenskaplig kvalitet inom svensk
Gastroforskning visades upp, något som
blev särskilt tydligt på den högklassiga
sessionen med muntliga presentationer
på torsdagen! Nu siktar vi på ännu fler
abstracts i Jönköping 2008!
Jag skulle också vilja passa på att rikta
en stor tacksamhet till alla inbjudna föreläsare, inklusive våra fantastiska högtidsföreläsare. Presentationer av högsta klass
levererades under mötet, tidsramar hölls
och diskussioner stimulerades. Tack!
Vi är också mycket nöjda med vårt
samarbete med Congrex, med Linda

Magnus Simrén

Christersson i spetsen! Smidiga lösningar
är kännetecknet och de eventuella problem som dyker upp under resans gång
blir aldrig stora utan löses på ett smidigt
sätt. Vi i SGFs styrelse är glada över att
samarbetet fortsätter!
Sist men inte minst vill jag passa på att
tacka alla delegater för Ert stora engagemang och positiva inställning under de tre
Uppsala-dagarna. Totalt lockade möte 575
deltagare, inklusive utställare och sponsorer! Utan Er hade det inte blivit något
möte! Nu blickar vi alla fram emot nästa
års Gastrodagar i Jönköping, 7–9 maj. Vi
ses vid Vätterns strand!
Magnus Simrén
Vetenskaplig sekreterare SGF
Magnus.simren@medicine.gu.se

ERCP-möte i Malmö
8–9 oktober 2007
Program:
Utbildning av ERCPister – situationen i Skandinavien i relation till
internationella erfarenheter
Simulatorer vid ERCP-utbildning
Forskning inom ERCP – uppdatering av aktuella studier och projekt
Vilken plats har ERCP inom barngastroenterologin?
Barngastroenterologens perspektiv
Erfarenheter från stora endoskopicentra
Knepiga ERCP-fall – interaktiv diskussion
För information och anmälan www.medinet-holmberg.se/ercp-malmo/

Jonas Halfvarson



G a s t r ok u r i r e n 3 • 2007

verksamhetsberättelse 2006–2007

Svensk Gastroenterologisk Förening

Verksamhetsberättelse för 2006–2007

U

nder det gångna året har Svensk
Gastroenterologisk Förenings
styrelse bestått av Christer Staël
von Holstein, ordförande; Henrik Hjortswang, vice ordförande; Magnus Simrén,
vetenskaplig sekreterare; Lars Börjesson,
kassör; Ulla Johansson, facklig sekreterare;
Annika Bergquist, hepatologiansvarig;
Per-Ola Park, endoskopiansvarig; Arvid
Hamrin, SYG-ledamot. Jonas Halfvarson
har under året fungerat som redaktör för
Gastrokuriren och varit adjungerad till
styrelsen.
Styrelsen har haft fyra protokollförda
möten under verksamhetsåret, ett internat
i Lund 10–11 september, ett telefonmöte
den 16 oktober, ett styrelsemöte i samband med Riksstämman 30 november i
Göteborg 2006, samt ett möte på Arlanda
12 mars, 2007.
Föreningens aktiviteter har rapporterats
i fyra ordinarie nummer av Gastrokuriren
samt på hemsidan. Inför årets Gastrodagar har ett extra nummer av Gastrokuriren utgivits. Hemsidan har under det
gångna året uppdaterats av redaktören i
samarbete med Mediahuset.

Ny redaktör
Som ny redaktör vill jag bara kort presentera mig. Jag heter Leif Törkvist och
arbetar vid Kolorektalsektionen, Gastrocentrum kirurgi, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge. Min kliniska
verksamhet är företrädesvis inom proktologi och inflammatorisk tarmsjukdom.
IBD är också ämnet för mitt forskningsintresse där jag de senaste åren framförallt ägnat mig åt genetik och prediktiva
markörer vid svår sjukdom.
Som redaktör hoppas jag kunna fortsätta det fina arbete som min företrädare
uträttat och de kommande åren vara en
koordinerande länk för kommande innehållsrika nummer av Gastrokuriren.

Styrelsen har arrangerat sektionens riksstämmoprogram för år 2006. Föreningen
hade ett övergripande symposium i det
allmänna programmet: ”Inflammation i
mage, tarm och lever som riskfaktor för
cancerutveckling: Var står forskningen idag
och vad medför detta för patienten?” som
modererades av Stefan Lindgren, samt tre
sektionssymposier (”Akut bröstsmärta”,
”Coeliaki – diagnos och behandling” och
”GI sidoeffekter av behandling av smärta
i rörelseapparaten”). Bengt Ihreföreläsare
var Professor Ove Schaffalitzky de Muckadell från Odense, Danmark, som föreläste
om ASA och NSAID som ett ökande hot
mot mag-tarmkanalen. Föreningen hade
ingen abstractverksamhet.
Ett flertal stipendier har utdelats under
året via SGFs försorg.
Under året har en utbildningskommitté
bildats under ledning av den facklige
sekreterare, som arbetar med uppdatering
av målbeskrivningen för gastroenterologutbildningen i Sverige.
Styrelsen har utarbetat ett förslag på
revision och modernisering av föreningens stadgar.

Styrelsen har förändrat formen för
Gastrodagarna och integrerat innehållet
i postgraduatekurserna i det ordinarie
programmet och därmed utökat det allmänna programmet på Gastrodagarna till
2½ dagar. Abstractverksamheten har flyttats från Riksstämman till Gastrodagarna.
Styrelsen har också knutit arrangemanget
kring Svenska Gastrodagarna närmare
till sig och tryggat mötet med långsiktiga
samarbetsavtal med läkemedelsindustri
och Congrex som teknisk kongressarrangör.
Under året har styrelsen påbörjat arbetet med att tillsätta arbetsgrupper inom 14
olika områden med mål att arbeta fram
nationella policydokument för handläggning av olika gastroenterologiska och
hepatologiska sjukdomstillstånd. En del
av dessa arbetsgrupper tillsätts i samarbete
med Svensk förening för övre abdominell
kirurgi.
Magnus Simrén
Vetenskaplig sekreterare
Svensk Gastroenterologisk Förening

SADE-kurs i avancerad endoskopi
21–25 januari 2008
21–23 januari: hands-on praktik på endoskopicentra i Sverige, Norge och Danmark
24–25 januari: gemensam teoridel i Köpenhamn (Hotel Scandic, centralt nära Tivoli)
Program för gemensam teoridel
Gästföreläsare
Prof J. Haringsma, Rotterdam, New endoscopic imaging
Prof Paul Swain, London, New endoscopic technologies
Tema: Gastrointestinal blödning
Evidensbaserad diagnos och terapi
Metoder, Utrustning, Tips & tricks
Fallbeskrivningar
Separat endoskopiassistent program fredagen 25/1
Stor teknisk utställning
Festmiddag och markering av jubileet (25:e kursen!)
Detaljerat program, anmälan och övrig information på www.sade.no
Välkomna till Köpenhamn

Leif Törkvist
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avhandling bresso

Genetiska och molekylära determinanter
i kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar
Disputationsdatum: 20061212 vid
MTC-Karolinska Institutet
Handledare: Prof Sven Pettersson, MTC,
Karolinska Institutet
Bihandledare: Prof Robert Löfberg,
Karolinska Institutet, HMQ
Sophia Hospital, Stockholm
Opponent: Prof Annika Lindblom,
Institutionen för Molekylär Medicin,
Karolinska Universitetssjukhuset

I

nflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
grupperar flera sjukdomar som karakteriseras av kronisk och återkommande
inflammation i tarmkanalen. Ulcerös kolit
(UC) och Crohns sjukdom (CD) är de två
vanligaste formerna av IBD. De är resultatet av komplexa interaktioner mellan genetiska, immunologiska och miljömässiga
faktorer, den patogenetiska mekanismen
är dock fortfarande okänd. Det innebär
att en differentiell diagnos mellan CD
och UC kan vara svår att fastställa vilket
kan innebära svårighet att individualisera
behandlingen. Patogenetiska biomarkörer,
t ex NOD2/CARD15 genen som ökar risk
för CD när vissa mutationer uppstår, skulle
kunna vara av värde i diagnostiken. Målet i
min avhandling var att öka förståelsen för
patogenesen vid inflammatoriska tarmsjukdomar. I det första delarbetet analyserades
NOD2/CARD15 polymorfismer som möjliga förklaringar för genetisk konkordans
i monozygotiska tvillingar. Även om den
totala alleliska frekvensen av polymorfismer
var högre i konkordanta tvillingar jämfört
med de diskordanta fanns ingen statistiskt
signifikant skillnad. Det kan betyda att
andra NOD2/CARD15 polymorfismer eller
andra gener bidrar till Crohns sjukdom.
I det andra delarbetet undersökte vi om
NOD2/CARD15 och TNF-alfa promotor
polymorfismer kunde förklara individuella
fenotypskillnader. Resultatet visade att vissa
kombinationer mellan CARD15/TNF alfa
polymorfismer kan påverka TNF-alfa
genuttryck. Individuella variationer i TNFalfa nivå skulle kunna modulera individuell
risk för kroniska tarmsjukdomar eller deras
kliniska manifestationer. I del tre utvärderade vi om CFTR som bland annat fungerar som receptor till bakterier kunde vara
associerad till IBD. Specifikt analyserade vi
ΔF508, den vanligaste mutationen vid cys-



Tabell 1. ∆F508 heterozygositet bland patienterna med Crohns sjukdom och kontroller.

a
b

N

∆F508 (%)a

OR (95% C.I.)

pb

Italy
CD
UC
Controls

306
198
358

1 (0.3)
3 (1.5)
9 (2.5)

0.12 (0.00-0.78)
0.59 (0.12-2.14)
-

0.021
0.466
-

Sweden
CD
UC
Controls

260
231
245

0 (0)
3 (1.3)
4 (1.6)

0.00 (0.00-1.04)
0.79 (0.14-3.87)
-

0.027
0.391
-

Scotland
CD
UC
Controls

369
352
249

10 (2.7)
9 (2.5)
6 (2.4)

1.12 (0.40-3.38)
1.06 (0.36-3.24)
-

0.417
0.461
-

Number of heterozygous individuals, and relative frequency.
vs controls, Fisher exact mid-p values.

Tabell 2. ∆F508 heterozygositet bland skottarna med Crohns sjukdom.

N

∆F508 (%)a

Total individualsc

306

10

Affected intestinal tract
Ileum
Right colon
Left colon

192
94
154

7 (3.6)
0 (0)
4 (2.6)

OR (95% C.I.)

pb

1.40 (0.35-6.77)
0.00 (0.00-0.76)
0.64 (0.15-2.42)

0.663
0.023
0.529

Number of heterozygous individuals, and relative frequency.
vs all other locations, Fisher exact mid-p values.
c
The analysis was carried out on a total of 306 CD patients, for which detailed information was available, and stratification
was done according to the presence or absence of inflammation in each specific location.
d
Right colon = caecum + ascending ± transverse colon; Left colon = rectum + sigmoid + descending ± transverse colon.
a

b

tisk fibros, bland IBD patienter och kontroller i tre olika oberoende populationer
från Italien, Sverige och Skotland. ΔF508
heterozygositet var underrepresenterat
bland patienterna med CD i den italienska och svenska populationen, och bland
de i den skotska populationen som hade
inflammation i höger kolon (tabeller 1 och
2). Detta skulle kunna betyda att mutationer i CFTR kan skydda mot IBD, och då
i synnerhet CD i höger kolon. Patienter
med IBD har ökad risk för koloncancer.
Chemoprevention med gallsyran UDCA
verkar minska risken för dessa patienten
att utveckla neoplastiska förändringar i
kolon. I delarbete fyra, för att identifiera
målgener för UDCA, gjordes microarray
analys i kolonepiteliala cellinjer vilka stimulerats med UDCA. Flera olika målgener
för UDCA identifierades. NSAID-aktiverade gen-1 (NAG-1), vilken tillhör TGFbeta superfamiljen, var bland dessa (figur
1). NAG-1 har både anti-inflammatoriska
och anti-proliferativa egenskaper, vilket gör

Figur 1. UDCA reglerad NAG-1 genuttryck i
kolonepiteliala cellinjer med RT-PCR.

den intressant i detta sammanhang. Komplementära experimentella data indikerar
att NAG-1 kan spela en viktig roll i UDCA’s
antiproliferativa effekt.
Sammanfattningsvis kan min forskning
bidra till en vidare förståelse av IBD och
därigenom förbättra diagnostik, prevention och behandling av neoplastiska förändringar associerade till inflammatorisk
tarmsjukdom.
Francesca Bresso
Karolinska Institutet
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Gastrodagarna i Uppsala 2–4 maj 2007
För första gången sedan 2004 var det
dags för svenska Gastrodagar igen. Nu
under benämningen ”De nya Gastrodagarna”.
Det var en ny struktur på kongressen,
och efteråt var alla som var på plats i
Uppsala eniga om att det var en succé.
Modellen är här för att stanna!

P

er Sangfelt från Uppsala akademiska sjukhuset, var ordförande
i lokala organisationskommittén
och därmed den som hälsade alla välkomna till mötet.
SGFs ordförande Christer Staël von
Holstein tackade alla som utformat mötet,
och riktade ett särskilt tack till industrin
vars medverkan är en förutsättning för att
denna kongress kan genomföras.
– Men de allra viktigaste är ni – gastroenterologiskt intresserade deltagare,
avslutade han.
Väldigt sjuk grupp

Det första symposiet handlade om övervikt. Ulla Johansson var moderator.

G a s t r okuriren 3 • 2007

Margareta Öhrvall föreläste om risker
vid övervikt.
– Enligt WHO är ett BMI på 30 eller
däröver att betrakta som fetma, och
därmed en sjukdom. Alltså är vi faktiskt
skyldiga att behandla dessa patienter, slog
Margareta inledningsvis fast.
Men BMI är ett trubbigt mått, och det
är även midjemåttet. Det viktiga är var
fettet är placerat.
– Det bästa sättet är att lägga patienten
på en brits och mäta magen som sticker
upp. Men vi kan tyvärr inte idag göra jämförelser med övriga världen, om vi mäter
på det viset.
Hon fortsatte med att konstatera att
10% av den svenska befolkningen har
sjukdomen fetma.
– Det finns en stor mängd sjukdomar
som kan kopplas till fetma, så vi har alltså
en väldigt sjuk grupp av människor i vårt
land.
Typ 2-diabetes är en sådan sjukdom
som har tydlig koppling. Däremot är det
inte lika lätt att se ett samband mellan
hypertoni och fetma.

Margareta exemplifierade med ett patient
fall om en överviktig man vägande 150 kg.
– Han upplevs av sjukvården som ett
”hopplöst fall”, men han skall tas omhand
direkt – för han svävar i livsfara, ansåg
hon.
Överviktskirurgi räddar liv

Magnus Sundbom, Uppsala, sektionschef vid övre GI-kirurgi fortsatte med
att redogöra för gällande kriterier inom
obesitaskirurgin.
Några av dessa var att patientens BMI
skall vara mer än 40 kg/m2, ha prövat all
behandling, ≥ 18 år och ”förstå innebörden med operationen”.
Fortsättningsvis avhandlades metoder
kring överviktskirurgi. Dessa kan indelas
i två huvudgrupper: Att få patienten att
äta mindre – vilket sker antingen genom
att man minskar magsäcken – eller att
man genomför Gastric Banding, VBG
(Vertical banded gastroplasty).
Magnus redogjorde för SOS-studien
(Swedish Obese Subjects) som genomfördes i Göteborg mellan 1987 och 2001.
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Per Sangfält

Alkwin Wanders och Roger Willén

– I denna studie opererades 2010 obesa
patienter, medan 2037 patienter fick en
konservativ behandling, sa Magnus.
– I en uppföljning av dessa patienter
efter 10 år visar det sig att 36% av de
opererade patienterna blev botade från
sin sjukdom, att jämföra med 16% i kontrollgruppen. Det visar tydligt att kirurgi
räddar liv.
Viktnedgång som står sig

Idag görs över 90% av dessa operationer
i Sverige enligt metoden Gastric Bypass
– vilket i korthet innebär att man kopplar
bort magsäcken. 42% av dessa operationer
sker laparaskopiskt, och det är förvånansvärt få komplikationer.
– I vår egen databas här i Uppsala har vi
kunnat konstatera en kraftig viktnedgång
som står sig även efter fem år, berättade
han vidare.
Naturligtvis finns det nackdelar med
operationen.
– Den urkopplade magsäcken går inte
att undersöka – gastroskopet når inte
dit. Dessutom leder den till en förändrad fysiologi i mag/tarmkanalen och till
förändrade matvanor för patienten, sammanfattade Magnus.
I den efterföljande frågestunden och
debatten diskuterades socioekonomiska
faktorer och fetma.
– Amerikanska studier visar att låg
socioekonomisk status ger ökad risk för
fetma, men samtidigt är det så att upp
till 50% av konstaterad övervikt beror på
genetiska faktorer. De människorna tål
helt enkelt inte vårt moderna samhälle.
Vem ska ta bort polypen?

Nästa symposium hade rubriken Den
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Keith D Lindor

komplicerade polypen. Wilhelm Graf, sektionschef kolorektal kirurgi, Uppsala, var
moderator och inledde med att konstatera
att det är just när det handlar om polyper
korsas ofta medicinarnas och kirurgernas
vägar.
P-O Stotzer talade först om slyngning.
– Det är väldig frestande att ge sig på
en polyp när man ser den. Men man bör
fråga sig – ska jag ta bor den, eller ska jag
överlåta det åt någon annan?
– Det kanske är så när det gäller vissa
polyper att man ska låta kirurgen ta bort
den istället för att försöka själv.
Han fortsatte med att redogöra för vad
man ska tänka på om man nu bestämmer
sig för en polypektomi, och även vilka
komplikationer som kan uppstå.
– Det handlar om blödningar, ju större
polyp, desto tjockare kärl, påpekade han.
En stor polyp, hög ålder på patienten
och dåligt rengjord tarm är tre riskfaktorer
för komplicerad blödning. Riskfaktorerna
för perforation är ungefär desamma.
– Tekniken att lyfta med NaCl innan
man slyngar är inte svår att lära sig, men
viktig. Sammanfatningsvis: Överväg
alternativ innan polypektomi, eftersträva
”en bloc” resektion, var familjär med din
metod och undersökning samt följ upp
din patient noga!
Markera med Tippex

Göran Kurlberg, Göteborg, berättade
om TEM (Transanal Endoskopisk Mikrokirurgi) i sitt föredrag.
Göran redogjorde för TEM-tekniken
och de erfarenheter man har från SU/Östra
i Göteborg under perioden 2000–2007.
– Den preoperativa utredningen bör
bestå av palpation, endoskopi, rektalt

Urban Karlbom

ultraljud och eventuellt en tarmfunktionsutredning.
Till dags dato har man utfört 180
ingrepp.
Sist ut i detta symposium var två patologer – Roger Willén och Alkwin Wanders – från Uppsala. De visade polyper och
redogjorde för olika typer, huvudgrupper
och subgrupper. Bilder, tagna med teknik
som möjliggör hög upplösning, visar tydligt såväl kärlutbredning och cancrar.
Ett tips var att man markerar basen på
polypen med Tippex innan preparatet
skickas.
– Vi är beroende av att ni gör det, för
ett säkrare utlåtande.
Första Ulrika Broomé-föreläsningen

Moderator Rolf Olsson, Göteborg, hälsade
Keith D Lindor, Mayo Clinic, USA, välkommen för en State of the Art-föreläsning
om skleroserande cholangit.
Det var den första Ulrika Broomé-föreläsningen, och Rolf inledde med att tala
om Ulrika.
– Det är nu ett år sedan Ulrika avled,
och vi kommer att ha en årlig föreläsning
till hennes minne.
– Eftersom Ulrika var ledande i forskningen på skleroserande cholangit, var det
naturligt inom SILK – när man diskuterade vem som skulle tillfrågas om den första
föreläsningen – att tillfråga Keith Lindor.
Vi är stolta och glada att han accepterade!
Keith sade inledningsvis att han också
var stolt och glad över att vara här, och i sin
föreläsning hade han på sina Powerpointbilder konsekvent kursiverat Ulrikas namn
när författarna till olika studier citerades.
Detta för att visa på hennes stora betydelse
inom området.
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Ulla Johansson och Margareta Öhrvall

Kirurgiska metoder mot analinkontinens

Per-Olof Nyström, Stockholm och Lars
Börjesson, Göteborg, var moderatorer för
ett symposium som hade rubriken Den
läckande sfinktern – nya behandlingsmetoder.
Per-Olof inledde med att berätta om
en remiss han fått. Där stod endast ordet
”analinkontinens”. Han fortsatte med att
beskriva att det är en mycket diversifierad
sjukdom, och han tryckte på vikten av
anamnes.
– Colon och anus står i intim kontakt
med varandra, så är det ett tarmproblem
eller ett sfinkterproblem, frågade han
inledningsvis. Han släppte sedan fram
Urban Karlbom, kolorektalkirurg i Uppsala och ledamot i lokala organisationskommittén. Urban talade om utredning
och behandling vid fekal inkontinens.
Prevalensen är mellan 2–7% för vuxna,
1–2% för barn upp till 7 år samt mellan
10 och 30% för sjukhemspatienter, berättade Urban.
– Analt ultraljud är den enskilt viktigaste undersökningen. Den är lätt att
utföra, och ger en bedömning av interna
och externa sfinktern. Det är lika bra
– eller till och med bättre – än MR, fortsatte han.
Han visade en förteckning över konservativ behandling, där den första punkten
var bulkmedel (Inolaxol och fibrer).
– Det här vad vi vill ska vara gjort, och
bulkmedel ska man dessutom ha använt
sig av en viss tid.
– Det finns många kirurgiska metoder
(sfinkterplastik, gracilisplastik, främre
repair, postanal plastik, ABS m.m.) och
det tyder på att ingen metod är riktigt
bra, konstaterade Urban.
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Marcus Lerch

Gisela Ringström

Han beskrev dock ABS (Artificial
Bowel Sphincter) mer i detalj och ansåg
att metoden har god effekt på inkontinens. Sfinkterplastik har också bra resultat
– 70–80% blir bra. Motsvarande siffra för
ABS ligger på 50–80%.
Nasha/Dx-studie

Wilhelm Graf talade därefter om injektionsbehandling av analkanalen. Det
handlar om att man sätter kvaddlar, och
man har dragit flera lärdomar om detta
från urologin, sa Wilhelm.
Dessa kvaddlar kan vara gjorda av flera
olika material – PTFE, autologt fett,
kollagen och silikon. I Uppsala har man
sedan några år en studie om kvaddlar av
Nasha/Dx – en biokompatibel gel.
– Nasha/Dx är väl dokumenterad vid
urininkontinens. Vi sprutade fyra kvaddlar submucöst på 24 kvinnor under fem
månader. Efter två år upplevde 90% en
förbättring. Endast ett fåtal blev helt kontinenta – men man ska komma ihåg att
med dessa patienter är det så att om de
upplever färre inkontinenstillfällen så är
det en förbättring, påpekade Wilhelm.
– Det är en enkel behandling med
mycket låg morbiditet. I studien har vi
varit försiktiga – inga patienter med IBD
eller med fistlar. Vi har heller inga placebostudier, men vi påbörjar en sådan i
Uppsala nu, avslutade han.

Ervin Toth

Fler än 3 000 patienter i Europa är
behandlade med denna metod. 90% av
dessa upplever att de blivit bättre, fortsatte Claes.
Inklusionskriterierna för behandling
är bl.a. att man har mer än en episod av
inkontinens per vecka, att man har en
”nästan” intakt sfinkter, en misslyckad
konservativ behandling – medicinsk eller
biofeedback – bakom sig samt att man
klarar instruktioner m.m.
Kongeniala missbildningar, rektal
prolaps, kronisk tarmsjukdom och neurologisk sjukdom var några av de exklusionskriterier Claes tog upp.
Det är fyra steg i behandlingen: Först sker
en symptomevaluering och dagbok. Sedan
följer en teststimulering och dagbok.
Claes visade bilder på hur en sådan går
till.
Därefter följer en utvärdering. Man vill
se en 50 procentig förbättring, alternativt
två inkontinensfria dagar i veckan för att
det fjärde steget ska tas – implantation av
permanent elektrod.
En multicenterstudie som publicerades
i The Lancet 2004 omfattade 37 patienter där 34 uppfyllde kriterierna. Efter 24
månader upplevde de en stor förbättring.
En studie på Danderyd omfattade 28
patienter, på 23 av dessa gav metoden en
god eller mycket god effekt.
– På rätt indikation tror jag det här är
en bra metod, summerade Claes.

Utvärdering före behandling

Claes Johansson, Stockholm, berättade
om sakralnervsstimulering för behandling
av anal inkontinens.
– Det är också en metod med mycket
låg morbiditet, konstaterade han inledningsvis.

Ny ordförande i SGF

På eftermiddagen den första kongressdagen var det dags för SGFs årsmöte.
Formalia, som stadgeenlig utlysning av
mötet, fastställande av dagordning etc,
var snabbt avklarade.
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Kassören kunde glädjande nog meddela att ekonomin i föreningen är god.
Ett överskott på två miljoner kronor redovisades, och summan hade ökat med en
miljon kronor under 2006.
Som svar på en fråga, påpekade Christer Staël von Holstein att detta överskott
inte var ett mål i sig, men att det samtidigt
krävdes en kassa för att kunna stå som
garant för en kongress som just Gastrodagarna.
– Jag är imponerad av både verksamhetsberättelsen och ekonomin, sa Stefan
Lindgren, som tidigare varit ordförande
i SGF, och tillade:
– Framför allt av verksamheten. Styrelsen har gjort ett mycket bra arbete!
En stadgeändring stod därefter på
dagordningen. Styrelsen föreslog en förändring av paragraf 1 & 2, som definierar
föreningens mål samt vilka som kan bli
ledamöter i föreningen.
– Syftet med denna förändring är att vi
själva ska kunna bestämma, utan att allt
först måste gå via Läkarsällskapet, förklarade Christer.
Stadgeförändringen fastställdes av ett
enigt årsmöte.
Därefter var det dags att välja ny styrelse.
– Valberedningen har beaktat både
genusperspektivet och specialistperspektivet, förklarade Annika Lapidus från valberedningen.
Till ny ordförande utsågs Henrik Hjortswang. Johan Söderholm föreslogs till ny
vice ordförande, till posten som kassör
Mikael Marschalo samt som ny redaktör för tidningen Leif Törkvist. Samtliga
valdes enhälligt.
Annika Lapidus avgick efter att ha suttit
i valberedningen i tre år, och som hennes
efterträdare valdes Jonas Halfvarson.
Christer, tidigare kassören Lars Börjesson samt SYGs avgående ordförande Arvid
Hamrin avtackades med blommor.
Stipendiater

Årets Bengt Ihre-stipendium delades ut
till Iris Posserud, SU Göteborg. Prissumman är på 100 000 kronor, och Iris var på
plats för att ta emot utmärkelsen. Pengarna ska Iris använda för patofysiologiska
studier vid IBS under en Post-doc vistelse
vid UCLA, Los Angeles.
Olympus-stipendiaten fanns också
på plats för att motta sitt stipendium på
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25 000 kronor. Det gick till Evangelos
Kalaitzakis, också från SU Göteborg.
Prissumman ska gå till vidareutbildning
inom avancerad endoskopi vid St Thomas
Hospital, London.
Astrastipendium på 50 000 kr gick till
Francesca Bresso, KUS/Solna och Basel
Sitohy, Umeå. Francesca fanns på plats
i Uppsala.
Dessutom belönades Ann Kjellin,
KUS/Huddinge, Asfar Rahbar, KUS/
Solna, Anna Wickbom, Örebro och Mara
Cerqueiro, Astrid Lindgrens barnsjukhus,
Stockholm, med 12 500 kronor var ur Astrastipendiet.
Tvillingstudier

Förmiddagen nästa dag ägnades åt IBD.
På morgonen gavs ett satellitsymposium
som tog upp behandling med Anti-TNF
mot Crohns sjukdom. Stefan Schreiber, Tyskland, berättade om de senaste
rönen.
En fråga han fick från publiken handlade om hur länge man behåller patienten
på Anti-TNF. Hur trappar man ner?
– Det gör jag inte, svarade Stefan.
– Jag ger bara Anti-TNF till patienter
som misslyckats med all annan terapi, och
som för första gången tack vare denna
behandling blivit bättre. De får den så
länge de behöver den. Frågan kommer
dock att bli aktuell – när vi går in tidigare i
själva sjukdomsförloppet. Men än så länge
gör vi inte det.
Jonas Halfvarson, Örebro, föreläste
därefter under rubriken Varför uppstår
IBD? Han inledde med att konstatera att
det vet man inte idag.
– Det finns dock teorier: för starkt
immunologiskt svar – som är genetiskt
betingat och där andra miljöfaktorer
spelar in, sa Jonas.
Han fortsatte med att berätta om de
studier på tvillingar som man genomfört
i Örebro, och som rönt stor internationell
uppmärksamhet.
– Vi fann att av de enäggstvillingar som
var sjuka i Crohns, så hade 50% av den
andra tvillingen också utvecklat sjukdomen. Motsvarande siffra för tvåäggstvillingar var 4%.
Därmed kan man visa på ett genetiskt
samband, men endast detta räcker inte för
att förklara varför man blir sjuk. Ytterligare en miljöfaktor måste tillkomma.
– Det stora genombrottet under 2000-

talet var när man kunde identifiera denna
gen. Det visade sig vara en mutation av
CARD 15, NOD 2, fortsatte Jonas.
Störning i bakteriefloran

Ett resultat av de genetiska fynd man gjort
är att bakterier åter har hamnat i forskarnas sökarljus.
– Det kan vara så att de påverkar receptorer, alternativt att bakterier fungerar
som antigen, fortsatte Jonas.
Det finns dock många frågetecken
kring bakteriefloran vid Crohns sjukdom.
Många går inte att odla.
– Men man kan se stora skillnader i
floran mellan enäggstvillingar där den ena
tvillingen är sjuk i Crohns. Man måste
vara ödmjuk. Det går inte att säga att det
inte finns en helicobacter pylori när det
gäller IBD. Men idag är det ändå så att
det förefaller som att det är en störning i
den vanliga floran, summerade Jonas.
En kommentar från publiken funderade kring beteckningarna Crohns sjukdom och ulcerös kolit.
– Det är två tillstånd som egentligen
är betydligt flera. Kanske vi i framtiden
borde dela upp dem efter hur de svarar
mot behandling?
Jonas höll med om att denna tanke var
rimlig.
Sjukare patienter hos kirurgen

Urban Karlbom och Tom Öresland,
Göteborg, representerade kirurgerna
under denna förmiddag. Vad återstår för
kirurgen att göra vid IBD? var rubriken på
deras föredrag.
Utvecklingen har inneburit att många
kirurger får mindre att göra rent kvantitativt. Fler patienter blir idag farmakologiskt behandlade. En konsekvens av det är
att de som kommer till kirurgen är sjukare
än tidigare.
Urban redogjorde för erfarenheter från
Uppsala.
– Antalet kolektomier har kraftigt minskat de senaste åren. Idag gör vi mellan tre
och fem per år, sa han.
– När det gäller bäckenreservoarer så är
det ungefär samma antal. Eftersom vi opererar rektalcancer med samma metodik
upprätthålls kompetensen på så sätt, men
vi har större problem med re-operationer
och annan uppföljning, sammanfattade
Urban.
Tom påpekade att kirurgi inte inne-
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Uppsala slott gav banketten en magnifik yttre inramning.

bär ett misslyckande för den medicinska
behandlingen.
– Vi kommer att fortsätta att operera
flera tillstånd för Crohns sjukdom. När
det gäller ulcerös kolit har det egentligen inte skett så stora förändringar – vi
opererar när medicinerna inte hjälper.
Skillnaden ligger i tid: Utvecklingen av
mediciner innebär att det går längre tid
till dess att vi opererar.

Gästerna minglade i anrika och vackert restaurerade lokaler.

I den efterföljande diskussionen ansåg
en debattör att det är anmärkningsvärt att
det i medeltal tar 10 dagar för att komma
till kirurgi från det att man konstaterat
akut kolit som inte svarar på medicin.
Trots att det har visats i många studier,
bl.a. av Travis i Storbritannien, att om
man inte svarar på steroider efter tre dagar,
blir resultatet alltid en kolektomi.
Kapselendoskopi

Behöver koncentreras

Han fortsatte med att påpeka att nästan
hälften av de operationer som utförs sker
på akut indikation.
– När det gäller kontinensbevarande
kirurgi så tar den bort sjukdomen, skyddar patienten mot framtida dysplasier och
ger en god livskvalitet.
Tom refererade till en Göteborgsstudie
som visade på att det inte var någon skillnad i livskvalitet efter 15 år mellan reservoarpatienter och en kontrollgrupp.
– Mellan 60 och 70% av reservoarpatienterna uppfattar sig – efter 15 år – som
friska!
I framtiden kommer kirurgin för ulcerös kolit att bli bättre på att designa rätt
operation för rätt patient, trodde Tom.
– Men vi måste koncentrera kirurgin
på färre händer – alltså på färre centra i
Sverige, tillade han.
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Ett stort antal postrar hade kommit in
till Gastrodagarna, och vi träffade Ervin
Toth, Malmö framför en av de fyra han
presenterade på kongressen.
Ervin arbetar på endoskopisektionen
på MAS, och alla fyra postrarna behandlar
kapselendoskopins värde vid IBS, tumörblödningar, Crohns sjukdom och undersökningar på barn.
– Kapseln har visat sig vara värdefull på
vuxna, men man har inte tidigare undersökt hur den fungerar på barn, berättade
Ervin.
– Vår studie är den första i Skandinavien
– och dessutom en av de mest omfattande
i världen som genomförts på barn.
Slutsatsen i denna studie är att kapselenteroskopi är en säker och kliniskt
värdefull undersökningsmetod och kan
rekommenderas vid utredning av suspekt
tunntarmssjukdom hos barn över 8 år.

– Vår IBS-studie är den första i världen och det har visat att ett fåtal patienter har morfologiska förändringar i stället
för funktionell sjukdom. När det gäller
Crohns sjukdom så har kapseln den
högsta diagnostiska känsligheten jämfört
med andra metoder, konstaterar Ervin.
Skola bättre än skriftlig information

Det var trångt bland postrarna. Vi träffade
även på Gisela Ringström från SU i Göteborg, som var på plats för att presentera
sin poster om en IBS-skola.
Gisela är sjuksköterska, och hon har
tillsammans med en dietist, en sjukgymnast, en psykolog och en gastroenterolog
genomfört studien om huruvida en strukturerad patientutbildning är mer effektiv
än skriftlig patientinformation för patienter med IBS.
– Om kunskapen om sjukdomen ökar,
leder det till att mag/tarmsymptomen
minskar, sa Gisela.
Detta leder i sin tur till att sjukvårdskonsumtionen för mag/tarmsymptom (mätt i
antal besök) också minskar.
– Det handlar om att skapa ett forum
för patienten att diskutera sina symptom,
samt att även få uppleva att det finns fler
som befinner sig i samma situation.
I studien inkluderades 158 personer med
IBS. Dessa randomiserades till patientut-
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bildningen eller till att få en utförlig skriftlig patientinformation. De fem nämnda
yrkesgrupperna träffade dessa patienter i
utbildningen vid ett tillfälle var. Slutsatsen
blev att denna utbildning är mer effektiv
än skriftlig information.

smärtlindring skulle ha en negativ effekt
på pankreatiten.
– Ingen studie har någonsin visat det.
Tvärtom så är morfin som smärtlindring
mycket effektivt, påpekade han.
Intresserad och positiv stämning

Akut pankreatit

På kvällen denna andra kongressdag
var det dags för banketten. Den fick en
mycket ståtlig inramning på Uppsala
slott, som hälsade gästerna med att tindra
vackert i kvällssolen.
I denna magnifika miljö dukades upp
en måltid som väl motsvarade omgivningen. Inte förrän bortåt midnatt var
det dags att bryta upp och gå hem.
Nästa morgon var det dags för den
tredje och sista av de internationella föreläsarna att inta podiet – Dr Marcus Lerch,
Greifswald, Tyskland. Marcus föreläste
om akut pankreatit.
Incidensen för akut pankreatit varierar
mellan 24 till 78 fall per 100 000 personer,
och mortaliteten ligger mellan 5 och 9%.
– Det finns två olika scores, med parametrar, där tre eller fler positiva indikerar
svår sjukdom, sa Marcus.
Han rekommenderade SOFA-score
(Sequential Organ Failure Assessmentscore).
Tveksam till antibiotika

Att se till att återställa vätskebalansen är
den första och viktigaste åtgärden vid akut
pankreatit.
– Att se till att man bibehåller en adekvat intravaskulär volym är oerhört viktigt!
Det kan behövas mer än tio liter, hävdade
Marcus.
Däremot har han blivit tveksam till
antibiotikaprofylax.
– Hade jag hållit det här föredraget för
ett år sedan, hade jag nog rekommenderat
det. Enligt en studie som inte ännu är
publicerad, så har det ingen effekt.
Någon nasogastric tube behövs inte
heller.
– Att låta pankreas ”vila” genom att
inte ge föda genom munnen är obsolet
behandlingsstrategi! Patienten kan äta
på vanligt sätt när den är fri från smärta.
Värdet av s.k. ”pankreasdieter” – smakoch näringsfria – är mycket omdiskuterat
och de är icke evidensbaserade.
Marcus ville passa på att punktera
ytterligare en myt – att morfin som
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Gastrodagarna avslutades före lunch med
ett pass om ovanliga gastro-hepatologiska
sjukdomar.
Vi träffade Per Sangfält direkt efteråt,
och frågade honom hur det kändes just
nu.
– Matt! Ett annat sätt att uttrycka det
är med Linnés ord: Liten, kvick och yr,
svarade Per.
– Det känns som en stor succé. Vi har
fått en varm feedback, det verkar som om
alla har hittat russinen i kakan att ta med
sig hem. Föreläsarna har jobbat hårt, och
det märks.
Linda Christersson på Congrex tycker
att intresset varit fantastiskt.
– Jag tror att mötet har levt upp till
alla förväntningar som varit, alla kategorier har bidragit till att mötet har blivit så
framgångsrikt, fortsätter hon.
Ett totalt deltagarantal på 574 personer,
fördelade på 197 läkare, 248 sköterskor och
129 representanter för industrin borgar för
att hon har rätt. Det är betydligt fler än
vad man hade räknat med.
– Det var ovanligt många som anmälde
sig det allra sista – det var väl det enda
smolket i glädjebägaren: att det blev problem med att få in alla sent tillkomna på
banketten, säger Per.
– Men den största glada överraskningen är den intresserade, positiva
stämningen. Det har varit diskussioner
– otvungna och öppna – mellan publik
och auditorium. Jag måste erkänna att
jag inte riktigt trodde att det skulle bli
det, avslutar Per.
Vi frågar honom vad han och de övriga
i lokala programkommittén ska göra nu,
och svaret blir – otroligt nog – att de
samtliga ska åka iväg till mottagningen
på Akademiska sjukhuset för att jobba
under eftermiddagen.
Vardagen är därmed tillbaka i Uppsala.
Per Lundblad
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att starta kvalitetsregister

Att starta kvalitetsregister
Kvalitetsregister har blivit ett modebegrepp inom den svenska sjukvården.
Allt fler register ser dagens ljus och
samtidigt datoriseras journaler. Varför
inte använda data från journaler i stället för att bygga upp kvalitetsregister
i en parallell organisation?

D

et finns många som förespråkar och många som tvekar
när det gäller kvalitetsregister.
Nationellt kvalitetsregister för Esofagus
och Ventrikelcancer (NREV) är ett relativt nystartat register och som i artikeln
exemplifierar processen att starta ett
kvalitetsregister. NREV är en vidareutveckling av SFÖAKs (Svensk förening
för Övre abdominell Kirurgi) tidigare
två register inom området, nämligen det
forskningsinriktade SECC-registret för
esofagus och cardiacancer och det mer
kliniskt inriktade SWEGIR-registret för
ventrikelcancer. Nedan presenteras kort
de lärdomar och vedermödor registret
haft under uppbyggnadsfasen och det
första året i drift.
Moderorganisation,
styrgrupp och arbetsgrupp

För att över huvud taget kunna starta
ett kvalitetsregister krävs en bakomlig-

gande solid moderförening, i NREVs fall
SFÖAK. Detta är inte bara viktigt för trovärdigheten utan även för kontakter med
kollegor. Sveriges Kommuner och Landsting, som tillsammans med Socialstyrelsen
beviljar medel till landets kvalitetsregister, har dessutom som krav att registret
ska ha en solid förankring inom professionen för att få tilldelat medel. Det kan
vara klokt att låta moderorganisationen
utse en styrgrupp och en förberedande
arbetsgrupp till registret för att engagera
och sprida arbetsbördan inom landet. Vår
styrgrupps första uppgift blev att skriva
ett policydokument för att definiera och
begränsa registrets omfattning och att ta
itu med definitionen av registervariabler.
Styrgruppen beslöt att registret ska kunna
hantera såväl kliniska kvalitetsregisterdata,
som forskningsdata och klinikspecifika
data. Vi beslöt även att försöka organisera
ett vetenskapligt möte varje år.
Registrera vad?

Den grupp som sammanställer registervariablerna bör naturligtvis ha goda
insikter i ämnet, men också kunna
avgränsa registrets omfattning. Denna
del av registerarbetet kan ta ganska lång
tid och det kan vara klokt att ha med en
företrädare för andra register för att få
tips och idéer. Arbetsgruppen bör inte

Figur 1. Registerformulär och Livskvalitetsformulär i NREV.
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vara alltför stor, men regelbundet återkoppla till hela styrgruppen. I vårt register tog denna process över ett år, men vi
var då relativt eniga om vad som skulle
registreras. Det hela slutade med att vi
beslöt oss för att ha tre registerformulär
och ett livskvalitetsformulär. Det första
formuläret speglar utredningsprocessen
och utmynnar i terapibeslut och om
terapibeslut tagits av en multidisciplinär grupp eller av enskild läkare. Det
andra formuläret berör behandlingen och
det tredje formuläret uppföljning efter
behandling (Figur 1).
Data och datakvalitet

Arbetet med definitionen av registervariablerna utgör den mest väsentliga delen av
registerarbetet och principen ’garbage in
– garbage out’ gäller fullt ut. Varje register
har naturligtvis sina problem att bena upp
och det är svårt att ge entydiga rekommendationer. Några synpunkter kan ändå
vara av värde. Ge alltid en så noggrann
definition som möjligt av varje variabel.
Man kan exempelvis i finstil text intill
varje variabel ge en kort förklaring av vad
som menas. Allt kan missförstås! Använd
kryssrutor och flervalslistor där det går.
Använd så lite fritext som möjligt. Bilder
underlättar och ger ett ledigare intryck,
lathundar uppskattas. Se till att formu-

Figur 2. Exempel på elektroniskt respektive pappersformulär i NREV.
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lären får en trevlig grafisk utformning
och inte ser ut som en deklarationsblankett. Slutanvändaren måste få ett positivt
intryck av blanketten och mycket arbete
måste läggas ned för att förenkla ifyllandet, annars blir datakvaliteten undermålig
och svarsfrekvensen låg (Figur 2). Eftersom de data som läggs in i våra journalsystem inte möter ovan nämnda krav på
datavalidering, kan man inte från dagens
elektroniska journaler överföra data till
kvalitetsregister. Det omvända, att med
automatik få data från ett kvalitetsregister att lagras i en elektronisk journal, är
på gång.
Drift

Driften av registret är väsentligt. Det
måste finnas en väl förankrad organisation
som sköter driften på såväl nationell som
regional nivå, samt på klinik eller motsvarande. Det finns hjälp för denna typ av
verksamhet via s.k. nationella kompetenscentra samt landets onkologiska centra (se
faktaruta). Den organisation man vänder
sig till bör klara av hantering av både pappersformulär och elektroniska formulär,
samt ha kompetensen att validera data.
Då NREV inkluderar diagnostik och
behandling av cancer vände vi oss av
naturliga skäl till Onkologiskt Centrum
(OC). Landets onkologiska centra håller
på att bygga upp en IT-plattform kallad
INCA (Informationsnätverk för cancerforskning), som är ett informations- och
ärendehanteringssystem för bl.a. kvalitetsregister. Då INCA-plattformen är
kopplad till befolkningsregistret och cancerregistret garanteras datakvalitén och
förenklar den obligatoriska canceranmälan betydligt. INCA vann för övrigt pris
för bästa Business Intelligence-lösning på
Microsoft .NET Award 2006.
OCs organisation mötte alla våra krav
på datasäkerhet med drift inom sjunet,
PUL-hantering, statistiskbearbetning,
rapporthantering m.m. OC är organiserat
i sex regioner och onkologiskt centrum
i Umeå har huvudansvar för driften av
nationellt kvalitetsregister för esofagus och
ventrikelcancer. För att få lokal förankring
har vi upprättat skriftliga kontrakt med
verksamhetschefer där dessa garanterar att
namngivna kontaktläkare och sjuksköterskor ser till att data matas in. Onkologiskt
centrum i sin tur kontrollerar gentemot
cancerregistret att samtliga patienter som
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är aktuella blir inrapporterade till registret. Om inte så skett skickas förfrågan ut
till respektive klinik.
Datavalidering

En av de mest centrala men också svåraste
frågorna för ett register är datavalidering.
I NREV har vi försökt bygga bort valideringsproblem i formulären genom att i så
stor utsträckning som möjligt ha färdiga
förval. Då NREV startade 1 januari 2006
var ännu inte INCA i drift, utan vi var
hänvisade till pappersblanketter. Oavsett
pappers- eller elektroniska blanketter
krävs att man definierar ett minimidataset för att godkänna en inrapporterad
patient. Denna process är en kompromiss mellan delvis ifyllda formulär och
OC-personalens nit att få in kompletta
data från inrapporterande enhet. För att
över huvud taget få in data har vi valt
att i början ha lite mer tolerans mot ej
optimalt ifyllda formulär, men kommer
efter hand att öka kraven på kompletta
data. Efter ca 1 års inkörningsperiod med
pappersblankett enbart, ser vi nu fram
emot att kunna införa den elektroniska
registreringen på INCA-plattformen. Då
vi rättat en del fel i formulären under
första årets drift, har vi har beslutat att
begränsa förändringar för datavariablerna
i formulären till en gång om året. Samtliga OC har på sina hemsidor NREVs
registerblanketter och livskvalitetsformulär för nedladdning.

Utdata

Registret har som mål att varje år avrapportera och få in synpunkter vid den årligen återkommande kirurgveckan. I NREV
har vi valt att, förutom årsrapport, skriva
rapporter till varje verksamhetschef som
skriftligen åtagit sig att registrera från sin
enhet. Vi kommer även, då INCA-plattformen tagits fullt i drift, att låta varje inrapporterande enhet ha full tillgång till egna
inrapporterade data med möjlighet att själv
ladda ned data för bearbetning då dessa
blivit validerade och lagts in i det nationella
registret. Vi kommer till en början att ange
jämförande data på nationell och regional
nivå. För att undvika underrapportering av
bl.a. komplikationer har registret beslutat
att först då en solid professionell förankring
av registret skett, släppa data för enskilda
kliniker. Inom INCA kommer en portal att
byggas dit professionen, pressen, allmänhet
och myndigheter kan vända sig för olika
sammanställningar.
Sammanfattningsvis kan man säga att

processen att starta ett kvalitetsregister är
långt mer mångfacetterat än vad jag till
en början trodde. Under resans gång träffar man många trevliga och kompetenta
människor utan vars insatser det inte blivit
något register. Det är alltså värt mödan!
Jan Johansson, MD, PhD
Department of Surgery
Lund University Hospital
jan.johansson@med.lu.se

Nationella kvalitetsregister
Samarbetspartner för uppbyggnad och drift av kvalitetsregister:
Onkologiskt centrum
Nationella Kompetenscentra:
UCR – Uppsala Clinical Research and Registry Center
NKO – Nationellt Kompetenscentrum för Ortopedi
Eye-Net Sweden
Den utmärkta skriften Handbok för start av kvalitetsregister som är framtagen av
Eye-net finns att gratis ladda ned från:
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/130149B4-93E2-4CB3-8BB0-D9084F201E37/0/
EyeNetSweden.pdf
Websidor:
Socialstyrelsen:
http://www.socialstyrelsen.se/Amnesord/halso_sjuk/Kvalitetsregister/kva000.htm
Sveriges kommuner och landsting:
http://www.skl.se/lopsedel.asp?C=3441
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Nationellt kvalitetsregister
för inflammatorisk tarmsjukdom
Bakgrund och syfte

Variabelinnehåll

Kronisk inflammatorisk tarmsjukdom är
ett växande hälsoproblem. Sjukdomarna
förekommer idag hos en halv procent av
befolkningen och med stigande förekomst
beräknas någon gång på 2000-talet cirka
1% av befolkningen lida av kronisk inflammatorisk tarmsjukdom. Sjukdomarna
saknar kausal behandling och kräver livslång övervakning och behandling. Patienter med inflammatorisk tarmsjukdom blir
föremål för avancerade behandlingar som
kan vara behäftade med allvarliga sidoeffekter i form av läkemedelsbiverkningar
eller kirurgiska komplikationer. Det rikstäckande register som nu befinner sig i en
uppbyggnadsfas ger möjlighet att värdera
stora patientgrupper avseende dessa oönskade effekter. Registret ger också möjlighet att för studier rekrytera ett större antal
patienter tillhörande särskilda undergrupper av sjukdomarna än vad enskilda centra
förmår. Det nationella registret utgör
vidare ett underlag för epidemiologiska
studier som tidigare saknats.

Styrgruppen har indelat registret i tre
nivåer. Anslutna kliniker kan välja nivå
utifrån egna behov där nivå A som miniminivå innebär registrering av mycket
basala epidemiologiska data årsvis, nivå
B dessutom registrering av basala resultat
parametrar och nivå C en möjlighet att
mycket detaljerat registrera behandlingar
och resultat i varierande och flexibel
omfattning. Enskilda enheter har här
möjlighet att fritt välja detaljnivå. Nivå C
kommer att finnas i flera olika former. Den
första C-modulen blir det Göteborgsbaserade Kolitregistret, vilket nu håller på att
knytas datatekniskt till det övriga registret. När denna modul sjösatts kommer tre
nya moduler att påbörjas, en för kirurgisk
behandling för Crohns sjukdom, en för
surveillance och en för klassifikation av
IBD (enligt Montreal). Därutöver kan
även framtida studieprotokoll läggas in
som C-moduler i registret för att underlätta registrering och analys.
Variabler som registreras på nivå A och
B är specifik diagnos (ulcerös kolit, Crohns
sjukdom, obestämbar kolit, kollagen kolit,
lymfocytär kolit samt övrig IBD), basala
diagnosdata, genomgången operation,
mottagnings- eller slutenvårdsbesök,

Täckningsgrad & årsvolym

Registret befinner sig i en uppbyggnadsfas
där anslutning av kliniker engagerade i
vården av patienter med inflammatorisk
tarmsjukdom pågår. Uppskattningsvis
skulle mer än 50 000 personer kunna
omfattas av registret om samtliga patienter
i landet inkluderades, idag finns knappt
3 100 patienter inregistrerade. Barnmedicinska, gastroenterologiska och/eller
kirurgiska kliniker vid 38 sjukhus har idag
uttryckt intresse för registret och många
har påbörjat sina registreringar, även om
endast ett fåtal kliniker har kommit så
långt att en stor andel patienter registrerats, se tabell 1.
Tabell 1
De tio sjukhus som idag registrerat flest
patienter i SWIBREG:
Linköping, Norrköping
SU Östra, SU Sahlgrenska
Örebro, Uppsala
Trollhättan, Uddevalla
Västervik, Kalmar
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operation abdominellt eller perianalt,
specificerad läkemedelsbehandling, sjuk
skrivning, livskvalitet enligt Short Health
Scale samt hos barn och tonåringar tillväxtparametrar.
Inrapportering

Registret finns tillgängligt på Internet.
Registrering förväntas ske kontinuerligt
lokalt vid deltagande enheter med inrapportering via landstingens Sjunet till central enhet.
Återkoppling

Rapporter sker årligen tillbaka till deltagande kliniker och anslagsgivare. Data
från den egna kliniken återförs i identifierbart skick och från riket som helhet
i icke identifierbart skick. Diagram 1–3
visar diagnosfördelning och utbredning
för patienter i SWIBREG till och med
april 2007. Den relativt stora gruppen där
diagnos saknas utgörs av patienter som
förts in ”bakvägen” från lokala register in
i SWIBREG och som kompletteras efter
hand.
Förbättringsresultat

Eftersom rekrytering av kliniker med
anslutning till registret på allvar inletts

Diagnosfördelning
Ulcerös kolit

17%
0%
1%

Crohns sjukdom

1%
44%

2%

Obestämbar
kolit
Lymfocytär kolit
Kollagen kolit

35%

Övrig IBD
Diagnos saknas i
SWIBREG

Diagram 1. Diagnosfördelning hos patienter registrerade i SWIBREG till och med april 2007.
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Utbredning Crohns sjukdom

Utbredning Ulcerös kolit
3%

5%

Extensiv/total kolit

26%

35%

Extensiv/total kolit
back-wash ileit K51.1
Proktit K51.2

14%

Tunntarm K50.0
Kolon K50.1

20%

Klassisk ileocekal K50.8
25%

Vänstersidig kolit K51.3
Annan utbredning K51.8

4%

Tunntarm och kolon, ej klassisk
utbredning K50.8
Utbredning oklar K50.9

15%

1%
20%

11%

Utbredning oklar K51.9
Ubredning ej

Diagram 2. Sjukdomsutbredning vid ulcerös kolit

under 2006 kan några förbättringsre
sultat ännu inte påvisas. Registret kan
på sin enklaste nivå ge upplysning om
huruvida insjuknandetal för de olika dia
gnosgrupperna varierar i landet. Möjlighet till samkörning med andra register
som dödsorsaksregistret och cancerre
gistret finns där viktiga epidemiologiska
data kan inhämtas. Nationella skillnader
i behandlingstradition vad rör medicinsk
respektive kirurgisk vård kan detekteras.
Uppgifterna kan relateras till välbefinnande
enligt ett validerat index respektive sjuk
skrivningstal och i slutänden leda till ett
förändrat behandlingsmönster av godo
för patienten. Information rörande behov

Ubredning ej angiven
21%

Diagram 3. Sjukdomsutbredning vid Crohns sjukdom

av inneliggande vård respektive frekvensen öppenvårdsbesök kan på samma sätt
avslöja regionala skillnader som kan vara
resultatet av givna behandlingar.

Startår:

2005, Stöd från SKL/SoS:2002 resp. 2005
Huvudman: Östergötlands läns landsting
Kompetenscentrum: Ej ansluten
Öppenhet på kliniknivå: Nej

Registrets hemsida:

https://qibd.lio.sjunet.org/qibd (OBS! Endast
nåbar via landstingsanslutna datorer.)
För att ansluta till registret:

Ta kontakt med registerhållare Peter
Andersson eller Pär Myrelid, Kirurgiska
klinken, Universitetssjukhuset, Linköping, Telefon: (+)46 (0) 13-223606 eller
221581. e-post: peter.andersson@lio.se,
par.myrelid@lio.se, swibreg@lio.se

Styrgrupp:

Sven Almer, Peter Andersson
Ragnar Befrits, Anders Ekbom
Henrik Hjortswang, Annika Lapidus
Stefan Lennerbrant, Eva Lindberg
Jonas Ludvigsson, Lars Lööf
Tor Melin, Pär Myrelid
Örjan Norrgård, Hans Strid
Jörgen Tholstrup, Curt Tysk
Tom Öresland

Årets stipendiater
Resestipendiater (Gastrodagarna 2007)
5.000 kr:
Arman Jafarian Lari, Norrtälje Sjukhus
Charlotte Höög, Södersjukhuset, Sthlm
Iris Posserud, SU/Sahlgrenska, Gbg
Antal Bajor, SU/Sahlgrenska, Gbg
Björn Lindkvist, SU/Sahlgrenska, Gbg
Jenny Gunnarsson, Mora lasarett
Jerker Wiksten, Hudiksvalls sjukhus
Ann-Sofie Jansson Rehnberg, KUS/Solna
Soo Aleman, KUS/Solna
Anna Wickbom, USÖ, Örebro
Bengt Ihrestipendiat 100.000 kr:
Iris Posserud, SU/Sahlgrenska, Göteborg.
Patofysiologiska studier vid IBS – post-docvistelse, UCLA, Los Angeles, USA
Olympusstipendiat 25.000 kr:
Evangelos Kalaitzakis, SU/Sahlgrenska, Göteborg: Vidareutbildning inom avancerad endoskopi, St Thomas Hospital, London, UK
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Astrastipendiater 50.000 kr:
Francesca Bresso, KUS/Solna. ”UDCA chemoprevention of IBD associated cancer: evaluation of molecular determinants and their
clinical application”
Basel Sitohy, Umeå. ”The role of lymphocytes
and defensins in the pathogenesis of IBD”

Iris Posserud

Astrastipendiater 12.500 kr:
Ann Kjellin, KUS/Huddinge. ”Prediktorer för
postoperativa besvär efter refluxkirurgi”
Afsar Rahbar, KUS/Solna. ”Studies on the role
of human cytomegalovirus infection in the
pathogenesis of IBD”
Anna Wickbom, Örebro. ”Fortsatt epidemiologisk studie av kollagen och lymfocytär colit
i Örebro 2005–2008”
Mara Cerqueiro, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm. ”Utredning utan tunntarmsbiopsi vid celiaki hos barn”

Evangelis Kalaitzakis
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jean-frédéric colombel

Jean-Frédéric Colombel
– vill lära av reumatologer
Professor Jean-Frédéric Colombel, Lille,
Frankrike, var en av de internationellt
ryktbara föreläsarna som gästade Gast
rodagarna i Uppsala.

I

egenskap av nyvald ordförande för
SGF presenterade Henrik Hjortswang Professor Colombel som är
en av Europas ledande auktoriteter inom
Crohns sjukdom (CD).
Jean-Frédéric Colombel är idag vicepresident i ECCO (European Crohn’s and
Colitis Organization). Han talade under
rubriken Management of Crohn’s disease.
Today and tomorrow.

Professor Colombel diskuterade strategier kring den traditionella behandlingspyramiden. Han funderade på om tiden
nu var mogen för att vända upp och ned
på densamma – således en tidig aggressiv
behandling med biologiska terapier mot
inflammation i stället för ”step up” för att
om möjligt tidigt bryta en accelererande
inflammatorisk kaskad. Detta alternativ
har fått fler och fler förespråkare.
– Troligen är vi inte redo för det ännu
– kostnader och problemen med infektioner, framför allt TBC, är inte fullt lösta.
Däremot pekade han på vikten av att
upptäcka sjukdomen i tid, och såg reumatologin som ett föredöme.

Värt att prova olika Anti-TNF preparat

I sin föreläsning pekade han på vikten av
att anta patientens perspektiv. Patienterna
vill undvika kirurgi och stomi vid CD,
konstaterade han inledningsvis
– Men tala också om för patienten att
CD ofta är en progredierande sjukdom.
– Andelen som går till kirurgi är till slut
ändå konstant hög.
Steroiders allvarliga bieffekter är väl
dokumenterade. Anti-TNF-behandling
med Infliximab har visat sig vara ett värdefullt behandlingsalternativ – men inte
verksamt för alla.
– Om man initialt inte har respons på
eller haft infusionsrelaterade biverkningar
på Infliximab kan det vara lönt att prova
Adalimumab, vilket nu godkänns för
behandling av CD i Europa och visat sig
effektivt i fall där Infliximab ej lämpat
sig.
– Det kan mycket väl vara så att om
inte en anti-TNF-behandling fungerar,
så gör en annan det!
Vill vänta med att vända pyramiden

De olika anti-TNF-preparaten Infliximab, Certolizumab och Adalimumab är
till olika grad humaniserade. Infliximab
baseras på 75% humant genom, Certolizumab – som förväntas godkännas inom
kort – består till 95% samt Adalimumab
som är till 100% humaniserat.
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Reumatologer visar vägen

Efteråt fick Gastrokuriren en pratstund
med Professor Colombel, och vi bad
honom utveckla tanken med reumatologer som föredömen för behandling av
Crohn’s sjukdom.
– Reumatologer vill undvika att leder
och benvävnad förstörs – för när det väl
har skett är det för sent, svarar han.
– Därför har de utvecklat ett index
som de använder för att kunna följa sina
patienter, och med hjälp av detta index
kan man sätta in rätt behandling i tid – för
att förhindra att benvävnad förstörs. Vi
behöver ett liknande index för IBD – för
att förhindra icke reversibel tarmskada!
– Vi är sent ute med detta viktiga
arbete, men det har påbörjats och har en
god progress.
Professor Colombel understryker vikten
av att kunna monitorera IBD, för att på
så sätt kunna använda sig av ”step-up”eller ”top down”-strategi för en optimerad
individuell behandling av patienten.
– Vi kan inte längre låta våra patienter
stå på steroider under flera år med svåra
biverkningarna som följd.
Måste bli observanta på annat

Ett alvarligt problem med de nya immunoreglerande läkemedlen är risken för
svåra, potentiellt letala infektioner

Jean-Frédéric Colombel

– Men det gäller för gastroenterologer
att medvetandegöra sig om detta faktum.
Vi är helt enkelt inte vana att titta efter
infektioner – de hör inte normalt till en
gastroenterologs verksamhetsfält. Det gäller
helt enkelt att vi blir observanta på det!
Han berättar vidare att det första han
gör idag då han möter en ny patient med
CD, är att ge denne sitt visitkort.
– Där står mina nummer, så de kan
ringa till min mottagning och få kontakt
när något nytt inträffar med sjukdomen.
En av hundra kan förväntas få IBD

Anti-TNF-preparaten är här för att
stanna, tror han.
– Det är helt klart så att vi kommer att
få se dem användas allt mer i framtiden.
Och det bästa är – som jag påpekade tidigare – att om en av dem inte visar sig ha
effekt, då kan man pröva ett annat med
god förhoppning om effekt.
Professor Colombel påpekar att IBD
närmar sig en epidemisk sjukdom.
– I Europa idag räknar man med att
en person av hundra kommer att drabbas
under sin livstid. Därför gäller det att vara
alert – på tecken av sjukdomsaktivitet,
och identifiera dessa patienter så tidigt
som möjligt för aktiv behandling.
Han summerar sina råd till kollegorna
i Sverige så här:
– Behandla aggressivt, och med en kombination av olika terapier. Var dessutom
observant på eventuella sidoeffekter!
Per Lundblad
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årsmötes protokoll 2007

Årsmötesprotokoll  2 maj 2007 Atrium Konferenscenter, Uppsala
§1.
Ordförande Christer Staël von Holstein öppnade mötet.
§2.
Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.
§3.
Dagordningen fastställdes.
§4.
Christer Staël von Holstein valdes till mötesordförande och Magnus Simrén till mötessekreterare.
§5.
Till justeringspersoner valdes Stefan Lindgren
och Åke Danielsson.
§6.
Årsmötesprotokollet från den 5 maj 2005
genomgicks och lades till handlingarna.
§7.
Verksamhetsberättelse från 2006–2007 upplästes av vetenskaplige sekreteraren Magnus
Simrén. Verksamhetsberättelsen godkändes
och lades därefter till handlingarna.
§8.
Rapport från facklige sekreteraren Ulla Johansson angående arbetet med att ta fram ny mål-

beskrivning för specialistutbildningen i Medicinsk
gastroenterologi och hepatologi.

§10.
Revisionsberättelsen upplästes.

e) Till ny redaktör för Gastrokuriren valdes Leif
Törkvist.
f ) Facklige sekreteraren Ulla Johansson kvarstår. Hennes mandatperiod går ut 2009.
g) Hepatologiansvarig Annika Bergkvist kvarstår. Hennes mandatperiod går ut 2009.
h) Endoskopiansvarig Per-Ola Park kvarstår.
Hans mandatperiod går ut 2009.
i) Vetenskaplige sekreteraren Magnus Simrén
kvarstår. Hans mandatperiod går ut 2008.

§11.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för sitt arbete
under verksamhetsåret.

§14.
Till revisorer omvaldes Robert Stig och Urban
Karlbom.

§12.
Förslag till nya stadgar för SGF godkändes av årsmötet.

§15.
Till ny valberedning valdes Stefan Lindgren
(sammankallande), Göran Curlberg och Jonas
Halfvarson.

§9.
Kassören Lars Börjeson rapporterade om föreningens ekonomi. Föreningens ekonomi är mycket
god, huvudsakligen beroende på intäkter från
Nordiska Gastromötet i Västerås 2006 och UEGW
i Köpenhamn 2005.

§13.
Val av ny styrelse.
a) Till ny ordförande valdes Henrik Hjortswang.
Hans mandatperiod går ut 2009.
b) Till ny vice ordförande valdes Johan Söderholm.
Hans mandatperiod går ut 2009.
c) Till ny kassör valdes Mikael Machado. Hans mandatperiod går ut 2010.
d) Till ny SYG-ledamot valdes Jenny Gunnarsson.

§16.
Mötesordföranden Christer Staël von Holstein
förklarade årsmötet avslutat.
Uppsala 2 maj 2007
Mötessekreterare: Magnus Simrén
Justeras: Åke Danielsson
Stefan Lindgren

ny ordförande i sgf

sgfs styrelse 2007

Ny ordförande i SGF

Henrik Hjortswang
Vice ordförande
EM-kliniken, Universitetssjukhuset,
581 85 Linköping
Tel 013-22 21 30 (sekr)/013-22 20 00 (vx)
Henrik.Hjortswang@lio.se

SGF har fått en ny ordförande – Henrik
Hjortswang från Linköping.

H

enrik är till vardags verksam
på Endokrin- och mag/tarmmedicinska kliniken på sjukhuset i Linköping. Sedan 2004 är han
verksamhetschef.

Johan D. Söderholm
Vice ordförande
Colorektalsektionen
Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
Tel: 013-223546, Fax: 013-223570
johda@ibk.liu.se

Inriktningen klar från början

Henrik studerade medicin i Lund och
Malmö, och var klar 1993. Till Linköping kom han efter att ha gjort sin AT
1995. Redan då hade han siktet inställt
på internmedicin med gastroenterologi.
– Jag fastnade för det redan under
mina medicinstudier, berättar han för
Gastrokuriren.
– Kombinationen av lever och mag/
tarm, endoskopi och möjligheten att
komma väldigt långt själv med diagnostik
via endoskopiska metoder lockade mig.
Dessutom har jag alltid varit intresserad
av inflammatoriska sjukdomar.
Stort förtroende

Redan år 2000 blev Henrik chef för mag/
tarmmottagningen, och nu är han alltså
verksamhetschef för hela enheten. Hur
fördelar han sin tid mellan administrativt
arbete och kliniskt arbete?
– Ungefär 50–50, svarar han.
Förra året valdes Henrik in i styrelsen
som vice ordförande. Innan dess var han
vanlig medlem i föreningen.
– Det känns väldigt ärofullt för mig att
bli ordförande. Det är ett stort förtroende
man har visat mig!
Arbetsgrupper

Henrik avser att bygga vidare på den stabila verksamhet och den goda ekonomi
som den förra styrelsen skapat.
– Det handlar bl.a. att se till att de
arbetsgrupper vi tillsatt för att skapa
nationella riktlinjer – det rör sig totalt
om 14 grupper – kommer i mål och kan
presentera vad de kommit fram till på
kommande Gastrodagar och Riksstämman.
– Det är viktigt att deras skrivningar
får konsensus och implementeras i svensk
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Magnus Simrén
Vetenskaplig sekreterare
Sektionen f gastroenterologi & hepatologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Tel 031-342 63 89
Magnus.simren@medicine.gu.se

gastroenterologi. Därför måste de
sedan följas upp med information och
utbildning på regional nivå.
Bredden belönande

Idag är Henrik 40 år, och han har
fyra barn – två flickor och två pojkar.
Familjen har därför en given och viktig
plats för honom på fritiden. Otroligt
nog säger han att det händer att han
ändå har tid att ägna sig åt ett av sina
andra stora intressen – att spela golf.
Gastrodagarna är en stor succé,
anser Henrik.
– Det är helt fantastiska dagar –
både utbildningsmässigt och socialt.
För mig som är intresserad av IBD var
naturligtvis torsdag förmiddag extra
givande.
– Men det är bredden som är så bra:
Man får även lyssna på sådant som
man normalt inte tar del av på en stor
kongress. Här är det ett program som
man följer hela tiden.
Henrik pekar på det synnerligen
stora intresset som Gastrodagarna i
Uppsala rönt hos sina kollegor.
– Väldigt många av de svenska medicinska gastroenterologerna är här!
Naturligtvis är det sådant som gläder
en nybliven ordförande.
Per Lundblad

Mikael Machado
Kassör
Mag-tarmcentrum
Ersta Sjukhus
Box 4622, 116 91 Stockholm
Tel. 08-7146500
Mikael.Machado@erstadiakoni.se
Jenny Gunnarsson
Ledamot (ordförande i SYG)
Medicinkliniken, Mora Lasarett
792 30 Mora
Tel 0250-493000 vx
jenny.gunnarsson@ltdalarna.se
Ulla Johansson
Facklig sekreterare
Kirurgmottagningen,
Hudiksvalls sjukhus,
82481 Hudiksvall,
Tel 0650-92 000
ulla.m.johansson@lg.se
Annika Bergquist
Hepatologisansvarig
Karolinska Univ.sjukhuset, Huddinge,
141 86 Stockholm
Tel 08-58 58 00 00
Fax 08-58 58 23 35
annika.bergquist@ki.se
Per-Ola Park
Endoskopiansvarig
Kir Klin. SU/Östra
416 85 Göteborg
Tel 031-3434000
per-ola.park@vgregion.se
Leif Törkvist
Redaktör och webbmaster
Gastrocentrum, kirurgi
Karolinska Univ.sjukhuset, Huddinge,
141 86 Stockholm
Tel 08-58586939
leif.torkvist@ki.se
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Immunologi för gastroenterologer
Workshop/Kurs
Immunologi för gastroenterologer – steg 1

Workshop/Kurs
Immunologi för gastroenterologer – steg 2

för medicinare/kirurger inom specialiteten gastroenterologi

för medicinare/kirurger inom specialiteten gastroenterologi
som deltagit i steg 1/grundkurs 2005/2006

Kursen hålls i samarbete mellan Ersta sjukhus,
Mag-tarmcentrum och UCB Nordic A/S.
Kursen är IPULS-godkänd
Föreläsare:
Helena Erlandsson Harris, Karolinska Institutet, Stockholm
Lena Öhman, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet
Stefan Lindgren, Universitetssjukhuset MAS, Malmö
Datum: 14 november 2007, klockan 09.00–16.00
Plats: Clara Eckerströmssalen, Ersta konferens & hotell,
Erstagatan 1 K (ingång via valvet), Södermalm, Stockholm
Sista anmälningsdag: 26 oktober 2007.
Begränsat deltagarantal.

Kursen hålls i samarbete mellan Ersta sjukhus,
Mag-tarmcentrum och UCB Nordic A/S.
Kursen är IPULS-godkänd
Föreläsare:
Helena Erlandsson Harris, Karolinska Institutet, Stockholm
Lena Öhman, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet
Stefan Lindgren, Universitetssjukhuset MAS, Malmö
Per Hellström, Karolinska Institutet, Stockholm
Datum: 2 oktober 2007, klockan 09.00–16.00
Plats: Andrummet, Ersta konferens & hotell,
Erstagatan 1 K (ingång via valvet), Södermalm, Stockholm
Sista anmälningsdag: 15 september 2007. Begränsat deltagarantal.

Anmälan: sker via Ersta sjukhus hemsida – www.erstasjukhus.se

Anmälan: sker via Ersta sjukhus hemsida – www.erstasjukhus.se

Kontaktperson: chefsekr. Maria Carlsson, tel 08-714 61 93
E-post: maria.carlsson@erstadiakoni.se

Kontaktperson: chefsekr. Maria Carlsson, tel 08-714 61 93
E-post: maria.carlsson@erstadiakoni.se

Avgift: 1500:- (inkluderar kaffe, frukt samt lunch).

Avgift: 1500:- (inkluderar kaffe, frukt samt lunch).

Program:

Program:

09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.30 Introduktion
Henry Nyhlin, Ersta sjukhus, Stockholm

09.30 Introduktion
Henry Nyhlin, Ersta sjukhus, Stockholm

09.40 Basal immunologi
Helena Erlandsson Harris, Karolinska Institutet, Stockholm
10.20 Paus
10.30 forts
Helena Erlandsson Harris, Karolinska Institutet, Stockholm
11.15 Paus
11.30 Basal gastroenterologisk immunologi
Lena Öhman, Sahlgrenska Akademin, Göteborg

09.40 Resumé: Basal immunologi
Helena Erlandsson Harris, Karolinska Institutet, Stockholm
10.00 Paus
10.05 Fördjupning basal immunologi
Helena Erlandsson Harris, Karolinska Institutet, Stockholm
10.45 Paus
11.00 Pågående forskning
Helena Erlandsson Harris, Karolinska Institutet, Stockholm
11.20 Paus

12.10 Paus

11.30 Resumé: Basal gastroenterologisk immunologi
Lena Öhman, Sahlgrenska Akademin, Göteborg

12.20 forts.
Lena Öhman, Sahlgrenska Akademin, Göteborg

12.00 Paus

13.00 Lunch
14.00 Gastroenterologisk klinisk erfarenhet
Stefan Lindgren, Universitetssjh, MAS, Malmö

12.05 Fördjupning Basal gastroenterologisk immunologi
Pågående forskning
Lena Öhman, Sahlgrenska Akademin, Göteborg
13.00 Lunch

14.45 Kaffe och kaka

14.00 Klinisk gastroenterologisk immunologi
Stefan Lindgren, Universitetssjh, MAS, Malmö

15.00 Diskussion
Moderator Henry Nyhlin – panelföreläsare

14.40 Kaffe och kaka

16.00 Avslutning

14.55 Aktuella biologiska terapiformer
Per Hellström. Karolinska Institutet, Sthlm
15.40 Paneldiskussion och avslutning
Moderator Henry Nyhlin – panelföreläsare
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Planera och boka resan
på Internet
Del 2

I den här andra och avslutande delen tittar vi närmare på
vad som står till buds om man tänker sig att resa utanför
Sverige.
Ryanair – lågprisflygets pionjärer

Ryanair är flygbolaget som på bara ett par år lyckades vända upp
och ned på hela branschen. Det var de som på allvar lanserade
lågprisflyget och fick miljontals människor att, istället för att gå
till en resebyrå, boka sina biljetter själva via Internet.
Företaget hanterar all sin biljettförsäljning utan mellanhänder,
och enda sättet att boka är att gå till deras webbsida med adressen www.ryanair.com, alternativt ringa till deras reservation
service (och då få betala en avgift per minut för samtalet).
Det senare alternativet är ingen större idé – man måste ändå
gå till webbsidan för att finna telefonnummer och öppettider.
Dessutom är det endast på nätet som man kan köpa de riktigt
billiga biljetterna, s.k. Web fares.
Företaget tar extra betalt för all service – även för att checka in
resväskan. De har ofta kritiserats för att de inte räknar in skatter
och avgifter i det biljettpris man annonserar. Men det är enkelt
att ta reda på det när man går till webbsidan. Man får alltid reda
på totalpriset för resan innan man bokar sin biljett.
Totalt trafikerar företaget när denna text skrivs 436 rutter i
sammanlagt 24 länder. I Sverige har man trafik från Stockholm,
Göteborg och Malmö. Tilläggas bör att det är från Skavsta
flygplats utanför Nyköping, samt från Västerås, som Stockholmstrafiken bedrivs – alltså c:a 10 mil från staden.
Det är vanligt att Ryanair inte trafikerar de stora, etablerade
flygplatserna, utan av kostnadsskäl väljer andra. Dessa kan ligga
längre bort från själva resmålet, men det finns alltid transport
att tillgå på dessa flygplatser.
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Resa till London

Vi ska beskriva hur man söker och bokar en resa från Göteborg
till London. Därför beger vi oss till startsidan som ser ut så
här:
Vi ser endast en del av sidan. Om den inte är på svenska, kan
man med på bocken till höger om
rullmenyn som finns i det blå fältet
uppe till höger på sidan.

I det blå vågräta fältet finns ytterligare
ett antal flikar som man kan klicka på
för att få mer information. Men vi ska
gå till den lodräta gula meny som vi
finner i vänstra delen av sidan.
Först får vi markera om det är en
enkel- eller tur/returbiljett vi vill boka.
Ett klick på den lilla trekanten direkt
till höger om ordet Avreseort ger oss alla
de flygplatser som bolaget har avgångar
ifrån. De presenteras i alfabetisk ordning.
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Vi markerar Göteborg (City) och sedan klickar vi på Resmål.
Nu kommer endast de orter som Ryanair trafikerar direkt från
den flygplats vi markerat ovan att finnas tillgängliga i rullmenyn.
Vi markerar London (Stansted). Det är i parentesen efter resmålet som vi ser vilken flygplats vi kommer att landa på.
Därefter är det bara att fylla i önskade datum och antal passagerare. När det är klart klickar vi på Sök efter flyg (röd knapp)
under våra inställningar. Nu kommer vi till en ny sida:

För att kunna köpa dessa biljetter måste vi också kryssa i
att vi har läst Ryanairs villkor. Klickar man på ordet villkor i
den gula rutan kan vi läsa dessa.

För att få följa med planet krävs också giltig fotolegitimation
(pass går naturligtvis bra, och är ändå ett krav för vår tripp
till London).
När vi bockat för att vi tagit del av och
godkänt villkoren så klickar vi på Bekräfta
flyg.
Resväskan kostar extra

Det finns tre avgångar att välja på för utresan på tisdagen och
tre för hemresan på fredagen. Och det är billigt! Fyra av dessa
sex avgångar har ett biljettpris på 13 (!) kronor per väg! Men,
som vi redan påpekat, då ingår inte skatter och avgifter.

Nu är vi framme vid den sista sidan. Om vi redan nu vet att
vi ska ha bagageväskor som vi vill checka in med oss, är det
billigare att betala för dessa redan nu. Observera också att
Ryanair automatiskt lägger till en reseförsäkring på priset. Ofta
är det så att man har en fullgod sådan i sin hemförsäkring – de
flesta svenskar behöver antagligen inte teckna en sådan. Det
är enkelt att ta bort den: Markera Reseförsäkring behövs inte i
menyn där man markerar vilket land man bor i.

Totalpris

Vi bestämmer oss för att resa ut kl. 15:25 och hem kl. 12:05
(alternativen i mitten här ovanför), så vi markerar dessa med
ett klick i cirkeln direkt till höger om flygplanet.

Nu blir flygsymbolen gul, och vi rullar nedåt på sidan för att
leta rätt på länken Välj och fortsätt.
Klicka här. Obs: Man har inte
beställt/bokat någon resa i och med att man klickar här!
En ny sida öppnar sig nu. Längst upp finner vi en sammanställning där vi ser vilka avgångar vi valt. Under denna finner
vi till vänster en rubrik där det står Prissättning:
Här får vi totalpriset
för varje biljett. På utresan tillkommer alltså
skatter och avgifter på
sammanlagt 219 kronor
och på hemresan tillkommer 357 kronor.
Längst ned hittar vi
den totala flygkostnaden – för denna fyradagarsresa i London
belöper den sig alltså
till 602 kronor (utan
incheckat bagage).
Man måste genomföra betalningen med sitt kreditkort – och
för denna transaktion tar kortföretaget några tior. Det är alltså
en avgift som tillkommer som inte står med här.
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En resväska med maximalt 15 kg vikt kostar 112 kronor att
boka. Vi får även – utan kostnad – ha med oss handbagage
med en maximal vikt på 10 kg. Tänk på att maximala måttet
för handbagaget är 55cm x 40cm x 20cm – är väskan större än
så är man tvungen att checka in den på flygplatsen.
Vårt totalpris för resan är nu uppe 602 + 112 kronor = 714
kronor. Det som återstår för oss nu är att rulla nedåt på denna
sida och fylla i våra kreditkortsuppgifter. När
det är gjort klickar vi på länken Fortsätt
längst ned på sidans högra hörn.
Nu sker själva köpet, och det tar en liten stund. Det är
viktigt att man inte avbryter eller går bakåt i webbläsaren
medan man väntar. När det är klart kommer en ny sida med en
bekräftelse upp. Den kan man skriva ut och spara – det viktiga
är det bokningsnummer man fått. Man får också en bekräftelse
sig tillsänd på den e-postadress man uppgett vid köpet.
Bokningsbekräftelsen är det bevis man själv har om att man
betalt och bokat sin resa. Den kommer normalt inte att efterfrågas vid incheckningen – man är registrerad på sitt namn på
det plan man bokat på. Vid incheckningen måste man alltså
med fotolegitimation bevisa att man har just det namn som
resan är bokad för.
Kom i tid!

En mycket viktig detalj är att man noga ger akt på vilken
tid man ska befinna sig vid incheckningen. Ryanair stänger
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incheckningen ungefär en trekvart innan avgång – och kommer
man för sent så kommer man alltså inte med.
Det beror på att man – av kostnadsskäl – använder sig av
samma personal som sköter incheckningen till att ta emot de
passagerare som kommer med det plan som vi ska resa ut med.
Så se till att vara på flygplatsen i tid.
Ryanair är en s.k. ”point to point airline”. Det betyder att de
för varje tur endast tar ansvar för att man kommer från punkt
A till punkt B. I klartext innebär det att de inte fördröjer en
avgång för att vänta in ett försenat anslutningsflyg.
Man måste alltså hämta ut sitt bagage och checka in igen
om man ska byta flighter på vägen. Därför bör man ha gott
om tid mellan ankommande och avgående flyg – minst tre
timmar, helst mer.
Varje delsträcka man vill flyga får alltså bokas separat precis
på samma sätt som vi beskrivit här ovan. Från London Stansted
har Ryanair c:a 75 andra destinationer i Europa. Från Stockholm
och Göteborg finns det även dagliga turer till Frankfurt (Hahn
– som alltså inte är samma som den stora reguljära flygplatsen
i Frankfurt) och därifrån kan man sedan flyga vidare till 40
destinationer i Europa.
I resans pris ingår ingen förtäring ombord. Det serveras visserligen kaffe, smörgåsar, drinkar och snacks, men man får
betala för allt.
Det är alltså billigt – vi gjorde en jämförelse på samma Londonresa på www.sas.se och där skulle den i Economy-alternativet (jämförbart, ingen förtäring ombord ingår i priset) kostat
1 400 kronor. Skillnaden är att vi då landar på Heathrow-flygplatsen och har c:a 15 min resa med snabbtåg in till Londons
centrum. Från Stansted tar snabbtåget c:a 40 min.
Frågor och svar

Man kan ändra sin bokning online fram till 12 timmar innan
det första flyget avgår enligt tidtabell. Om det är mindre än
12 och mer än fyra timmar innan avgång enligt tidtabell, kan
man ändra sin bokning genom att kontakta sitt lokala Ryanairbokningskontor i mån av deras öppettider.
Flygdatum, -tider och -rutter kan ändras i mån av tillgång
mot betalning av en aktuell ändringsavgift på £17/€25 per
person/flyg i en riktning via www.ryanair.com eller £30/€45 per
person/flyg i en riktning om ändringen görs via ett av Ryanairs
bokningskontor (i mån av kontorets öppettider), samt eventuell
mellanskillnad i pris mellan det ursprungliga totala priset som
betalats och det lägsta totala priset som är tillgängligt vid ändringstillfället. Priser som endast är avsedda för Internet- eller
webbokning är inte tillgängliga vid ändringar som görs via ett
bokningskontor.
Har man bokat en riktigt billig resa som i vårt Londonexempel har man alltså egentligen inga stora pengar att tjäna på
att göra ändringen.
Informationen här ovan finner man på startsidan under fliken
Resefrågor.

Genom att klicka på den kan man få svar på många av de
frågor man kan ha inför resan.
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Andra lågprisbolag

Det finns flera andra lågprisflyg som man endast kan boka på
Internet. De fungerar i princip på samma sätt som vi redogjort
för här, och deras allmänna villkor är jämförbara.
Ett av de största är EasyJet som man finner på www.easyjet.
com. De opererar dock inte från Sverige – närmaste flygplatsen
de trafikerar är Köpenhamn – men från London Stansted har
de 25 olika destinationer. Totalt trafikerar de 258 rutter mellan
68 europeiska flygplatser.
Wizzair (www.wizzair.com) flyger till Warzawa och Budapest från Göteborg, till Budapest, Gdansk, Katowice, Kaunas,
Poznan och Warszawa från Stockholm Skavsta och till Gdansk,
Katowice, Budapest och Warszawa från Malmö. Om vi byter
vår Londonresa mot en till Budapest istället (Gbg–Budapest,
samma datum hem, dock ut på måndag 3/9 istället, eftersom
de inte har någon avgång på tisdag) blir totalpriset 543 kronor
för en tur/returbiljett, för att ta ett exempel.
Obs: Alla prisexempel i denna artikel gäller när denna text
skrives i motten av mars. Priserna ändras hela tiden, och som
regel blir de dyrare ju närmare avresedatum man bokar. Det
lönar sig alltså att vara ute i god tid!
Danska Sterling har billiga resor till 16 olika destinationer
utanför Sverige från Stockholm och sex olika från Göteborg.
Man hittar dem på adressen www.sterling.dk
En lågprislinje till Tyskland är www.germanwings.com. Det
har trafik till Köln/Bonn och Berlin från Stockholm (Arlanda).
Totalt trafikerar de drygt 50 flygplatser.
Sök hotell

Ryanair har direktlänkar till hotell och hyrbil direkt på sin
hemsida. De samarbetar med Herz när det gäller hyrbilar, och
de erbjuder konkurrenskraftiga priser.
Men man kan naturligtvis själv söka sin övernattning på
nätet. Det finns ett otal olika hemsidor som sammanställer
erbjudanden. Enklast att söka bland dessa är att använda sig
av en sökmotor som t.ex. Google.
Vi skrev sökningen london hotel i Google och så här ser första
resultatsidan ut:

I det översta fält med blå bakgrund, samt i den högra spalten på sidan finner vi sponsrade länkar – dvs. företag som har
betalat för att de ska komma upp när man skriver just denna
sökning.
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Det är ju inget fel i detta – man kan t.ex. jämföra med Gula
Sidorna, där också företag betalar för en annonsplats under ett
visst uppslagskriterium.
I vänsterspalten, under den blåskuggade rutan, hittar vi det
vanliga sökresultatet, och vi kan klicka på länkarna där. Vi
testar dock den översta i raden av sponsrade länkar till höger
om sökresultatet – Hotels.com.
Nu förflyttas vi till deras hemsida, och här är redan resmålet
London ifyllt eftersom vi når den via Googles sökning.
Här fyller vi i datum för ankomst
och utcheckning. Vi kan också ange
hur många rum vi behöver och hur
många vuxna som ska bo i rummet.
Observera att det ofta är så att det
är två vuxna per rum som är förvalt
– i just det här fallet var det så. Man
ändrar enkelt på det genom ett klick
på länken Change.
När allt är rätt ifyllt klickar vi på OK-knappen.
Vi kommer nu till en resultatsida där flera hotell visas. Vi
får reda på vad varje natt kostar – det kan vara olika beroende
på veckodag – och även ett genomsnittligt dygnspris för just
vår vistelse.
Priserna varierar efter standarden på hotellen. Här ser vi ett
av budgetalternativen:

Det är ett trestjärnigt hotell, centralt beläget på paradgatan
The Strand.
I den här rutan får vi en kort beskrivning – ett klick på länken
mer… så kan vi läsa den fullständiga versionen. Vi har också
en länk för hotellinformation.
I det priset vi ser här ingår inte skatter och serviceavgifter.
För att se dessa klickar vi på den gröna länken Välj mitt i rutan
och på den sida vi då kommer till klickar vi på Boka
Den sida vi då hamnar på fungerar precis som hos lågprisflygbolagen. Till vänster på sidan finns en sammanfattning av
vad vi beställt, och även de kostnader som tillkommer. Vi får ett
totalpris på – i detta fall – 3 370 kronor (ett enkelrum, ankomst
4/9 och avresa 7/9). Det innebär ett totalpris på 1 170 kr per
dygn. Hotels.com innehåller naturligtvis hotell i alla priskategorier – även exklusiva och därmed betydligt dyrare.
Och det finns som vi konstaterat en uppsjö liknande sidor på
Internet. De fungerar i allmänhet ungefär på samma sätt.
Köp teaterbiljett

På samma vis kan vi göra om vi vill beställa biljetter till ett
evenemang. I ett tidigare nummer av Gastrokuriren beskrev vi
ticnet.se och nämnde då även deras internationella motsvarighet
ticketmaster.com.
Skriver man in deras adress i webbläsaren kommer vi till den
amerikanska startsidan. Till höger långt upp på sidan kan vi
klicka på International och sedan på länken United Kingdom
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i menyn. Här kan vi sedan söka bland biljetter till olika evenemang i Storbritannien.
Till vänster en bit ned på sidan vi då
kommer till kan vi kryssa i att vi t.ex.
vill söka bland teaterpjäser som spelas
i London under tre månader framöver.
Det finns naturligtvis en mängd olika
alternativ att välja bland när man ställer
in denna sökning.
Vi är intresserade av biljetter till musikalen Mamma Mia, så
vi markerar Musicals och sedan Select Date range i rutan nederst.
Vi förflyttas då direkt till en ny sida.

Eftersom vi kommer att befinna oss i London fr.o.m. 4/9 och
7/9 markerar vi att vi är intresserade av föreställningar 4–6/10.
Sedan klickar vi på Search.
Nu kommer vi till en ny sida där vi kan se samtliga musikaler
som spelas i London under dessa dagar. I förteckningen letar
vi upp Mamma Mia:

Här ser vi en föreställning som ges på tisdagen. Musikalen ges
på Prince of Wales Theatre, och ett klick på namnet i länken
för oss till en sida med information om var den ligger, karta
över platserna i lokalen, hur man tar sig till teatern m.m. För
att köpa biljetter klickar vi på länken Find tickets.
Här markerar vi att vi vill ha två biljetter, och vi kan genom att klicka på
bocken till höger i rullmenyn se vad de
olika priserna för dessa är. Alla priser är
för en biljett.
Längre ned kan man markera att man
vill ha Best available (bästa möjliga) biljetter, och i vår sökning
gör vi just det. Man kan inte beställa specifika platser, utan
måste godta teaterns egen gradering om hur bra platserna är.
När vi markerat detta, klickar vi på länken Look for tickets
längst ned i rutan. Det kan hända att vi kommer till en mellansida där vi ska skriva in ett ord som vi ska skriva av från
en bild. Detta är till för att förhindra att man maskinellt låter
beställa ett stort antal biljetter. Proceduren garanterar att det
är en fysisk person som sitter vid datorn och utför en manuell
beställning.
Nu söker hemsidan efter biljetter. Vi kunde i vår sökning få
biljetter i den dyraste kategorin, och – som vanligt – är inte
avgifter inräknade i priset. När vi utför själva beställningen ser
vi att de i detta fall är 2£ per biljett. Priset blir alltså 54,50£
per styck.
Därefter ska vi välja om vi vill ha biljetterna skickade per post
till vår hemadress, eller hämta dem i biljettkassan på teatern.
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Det sista alternativet fungerar alldeles utmärkt, men då ska
man ha med sig en utskrift av den bokningsbekräftelse man
får vid köpet samt det kreditkort vi använde vid betalningen
här på hemsidan.
Här tillkommer också en avgift – i detta fall ytterligare 2,25£
– men denna täcker hela ordern och kostnaden får alltså delas
på antalet biljetter. Om man t.ex. beställer två biljetter blir det
alltså 1,125£ per biljett. Totalpris för vår biljett är alltså (avrundat) 57£.
Det betyder att vi köpt biljetter till ett pris som är 4,50£
högre än om vi köat upp oss vid biljettkassan i London. Eftersom denna och många andra av Londons teaterföreställningar
är utsålda långt i förväg, är det en mycket rimlig kostnad. De
flesta andra agenturer som köper upp biljetter i förväg till de
populära evenemangen – som t.ex. resebyråer – arbetar oftast
med betydligt större prispåslag än så.

en bra resurs när man snabbt vill veta exakt hur många svenska
kronor ett belopp i en annan valuta motsvarar.
På startsidan ställer man sig på fliken Valuta med musmarkören, och väljer sedan Valutaomvandlaren och klickar på den.

Nu kommer vi till en sida där vi kan skriva in beloppet, och
sedan välja vilken valuta vi vill växla till. Så här såg resultatet
för 57 brittiska pund ut 14/3 2007:

Sök biljetter via sökmotor

Naturligtvis kan man söka efter biljetter direkt via Google – en
sökning på söksträngen tickets mamma mia london genererar
många träffar. Vi testade några av dessa, och lyckades hitta
biljetter till samma dag som ovan – men de visade sig vara flera
hundra kronor dyrare.
Men om det är utsålt på det datum man önskar, kan det
vara en bra idé att söka biljetter på det här sättet – eftersom
det kan finnas biljetter som dessa agenturer köpt upp i förväg.
Tänk bara på att göra en kritisk granskning av den webbsida
som tillhandahåller dem – finns det t.ex. ett telefonnummer?
Kommer man fram om man ringer detta nummer?
Ännu mer misstänksam ska man vara om man köper biljetter i andra hand av en privatperson på någon auktionshemsida
som t.ex. Ebay. Vi rekommenderar att man tar kontakt med
säljaren innan köpet genomförs. Risken finns att man råkar ut
för bedragare – men naturligtvis fungerar det dock bra för det
mesta. Men räkna med betydligt högre priser.
Vad kostar det i svenska kronor?

Därför är det även här bäst att vara ute i god tid.
Priset för vår resa till London blir totalt 714 kronor för flygbiljetten, 3 370 kronor för tre nätters hotell, enkelrum (om man är
två som delar på ett rum blir det betydligt billigare), och 787
kronor för en biljett till Mamma Mia på bra plats. Det ger ett
totalpris på 4 871 kronor.
Kostnaden för biljetten i svenska kronor har vi kommit fram
till genom att använda Forex hemsida, www.forex.se. Det är

Till sist: Vart man än ska resa är det ett bra tips att skriva in
namnet på den ort/stad man ska bege sig till som ett enda ord
vid en sökning i en sökmotor.

Bland de första resultaten finner man för det mesta en officiell
sida med turistinformation. Där kan man klicka vidare för att
få reda på allt ifrån till hur kommunikationerna fungerar till
var museerna ligger och vilka öppettider de har.

Det har blivit enklare – och betydligt billigare – att resa tack
vare Internet.

Per Lundblad
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Bästa medlem!
Just hemkommen från Gastrodagarna i
Uppsala, full av intryck, en härlig känsla.
Jag känner mig upprymd och glad, för allt
var så bra. Ni ska ha ETT STORT TACK,
ni som arrangerat det här.
Det vetenskapliga programmet var
varierat och bra upplagt. Jag plockade ut
de presentationerna som intresserade mig
mest. Maria Castedal, som pratade om akut
leversvikt, var den mest fängslande talaren,
tycker jag .
Studiebesöket var intressant och välbesökt och samtidigt fick vi en promenad
genom det vårfagra Uppsala.
Abstracten hade en bra placering och jag
tror att många var där och diskuterade med
författarna. De bästa fick också presentera
sina bidrag muntligt.
Det sociala programmet med välkostmottagning i Vinterträdgården var uppskattat.
Vi minglade runt, tittade på utställningen
och pratade med nya och gamla vänner.
Kongressbanketten hölls på det anrika
slottet. Där var det vackert dukat för närmare 500 gäster, god mat, rolig underhållning och senare dans. Vi hade kul.
Jag tycker också att utställarna hade bra
platser och programmet var upplagt så att vi
hade tid att gå runt och titta, diskutera och
få med ett och annat hem till arbetet.
Du kan hämta föreläsningar på www.
gastrodagarna.se
Vår förening hade också årsmöte. Styrelsen sitter kvar nästan intakt, endast vice ordförande avgick. Det var ju egentligen tänkt
att hon skulle bli ordförande nu, men hon
tackade nej till den posten. Som vice valdes
Eleonor Johnsson, Ersta, in. Ordförande,
sekreterare och ledamot fick väljas om.
Eleonor började arbeta som sjuksköterska på Ersta år 2000. Hon arbetar med
endoskopi och mag-tarmpatienter. På sin
fritid tycker hon om att vara på landstället
på Väddö, sjunga i kör och spela tennis.
Protokollet från årsmötet kan du läsa hår
i tidningen och verksamhetsberättelsen och
kassörens rapport finns på vår hemsida.
Nästa år är det Jönköping som står som
värd.
Vi i styrelsen önskar att ni alla ska få en
härlig sommar och en skön semester, att ni
ska besöka era smultronställen och minnas
dem länge.
Styrelsen i SEGP
Mirjam Bjurek
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segps styrelse 2007
Ordförande:
Ingrid Karström
Endoskopienheten
Centralsjukhuset, Kristianstad
Tel: 044-13 12 31
Fax: 044-13 12 55
ingrid.m.karstrom@skane.se

Vice ordförande:
Eleonor Johnson
Endoskopienheten
Ersta sjukhus
Box 4622, 116 91 Stockholm
Tel: 08-7146309
Fax: 08-7146668
eleonor.johnson@erstadiakoni.se
Sekreterare:
Mirjam Bjurek
Endoskopimottagningen
Kärnsjukhuset
541 85 Skövde
Tel: 0500-432 540
Fax: 0500-432 962
mirjam.bjurek@vgregion.se
Kassör:
Agneta Schedin
GastroCentrum Medicin, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
Tel: 08-51770302
Fax. 08-17733 12
agneta.schedin@karolinska.se
Ledamot:
Susanne Lord
Kirurgoperation
Södersjukhuset
118 83 Stockholm
tel: 08-6162374
Fax: 08-6162460
suzanne.lord@sodersjukhuset.se
Ledamot:
Mona Olofsson
Endoskopimottagningen
Avesta Lasarett
mona.e.olofsson@ltdalarna.se

Immunologi
för sjuksköterskor
Workshop/Kurs
Immunologi för sjuksköterskor
verksamma inom medicinsk/kirurgisk
gastroenterologi
Kursen hålls i samarbete mellan Ersta sjukhus,
Mag-tarmcentrum och UCB Nordic A/S.
Föreläsare:
Carina Andersson, Ersta sjukhus, Stockholm
Helen Larsson, Ersta sjukhus, Stockholm
Helena Erlandsson Harris, Karolinska Institutet, Sthlm
Lena Öhman, Sahlgrenska Akademin, Gbg Universitet
Datum: 24 september 2007, klockan 09.00–16.00
Plats: Cederschiöldsalen, Ersta konferens & hotell,
Erstagatan 1 K (ingång via valvet), Södermalm, Sthlm
Sista anmälningsdag: 31 augusti 2007.
Begränsat deltagarantal.
Anmälan: sker via www.erstasjukhus.se – Ersta sjukhus
hemsida.
Kontaktperson: chefsekr. Maria Carlsson, tel 08-714 61 93
E-post: maria.carlsson@erstadiakoni.se
Avgift: 1500:- (inkluderar kaffe, frukt samt lunch).
Program:
09.00 Registrering, kaffe och smörgås
09.30 Introduktion
Henry Nyhlin, Ersta sjukhus, Stockholm
09.40 Klinisk verksamhet och behov av
immunologisk kunskap
Carina Andersson och Helen Larsson, IBD-ssk, Ersta sjukhus
10.10 Paus
10.20 Basal immunologi
Helena Erlandsson Harris, Karolinska Institutet, Stockholm
11.00 Paus
11.15 Basal immunologi forts.
Helena Erlandsson Harris, Karolinska Institutet, Stockholm
12.00 Paus
12.10 Basal immunologi forts.
Helena Erlandsson Harris, Karolinska Institutet, Stockholm

TACK
till Olympus som sponsrar vår förening.
Styrelsen i SEGP

SADE-stipendium
Glöm inte att söka!
Sista ansökningsdag är
31 oktober 2007.

13.00 Lunch
14.00 Basal gastroenterologisk immunologi
Lena Öhman, Sahlgrenska Akademin, Göteborg
14.45 Kaffe och kaka
15.00 Basal gastroenterologisk immunologi forts.
Lena Öhman, Sahlgrenska Akademin, Göteborg
16.00 Avslutning
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Reseberättelse från Svenska Gastrodagarna i Uppsala

J

ag anlände på onsdagen till ett småkallt
Uppsala! I år började SEGP sitt program
med ett studiebesök på endoskopienheten på Akademiska sjukhuset. Studiebesöket
där var säkert intressant och givande, men
för mig som arbetar inom gastroenterologi
som forskningssjuksköterska var intresset
större för SGFs föreläsningar. Ulrika Brooméföreläsningen om Primär skleroserande
cholangit med den internationellt mycket
framstående föreläsaren Keith D Lindor,
Mayo Clinic, USA, var givetvis mycket
intressant. Därefter SILK-symposium om
Cirroskomplikationer hos patienter aktuella för levertransplantation där ämnen
som cirkulatorisk dysfunktion, bakteriell
peritonit, hepatorenalt syndrom och andra
infektioner, togs upp. Mycket givande. På
kvällen var det välkomstmingel i Atriums
Vinterträdgård där det serverades god mat
och dryck i goda vänners lag.
Torsdagens föreläsningar för endoskopias-

sistenter/sjuksköterskor berörde även här
ämnen som jag valde bort. Jag, med flera
sjuksköterskor, lyssnade på SGFs föreläs-

ningar om inflammatoriska tarmsjukdomar.
Överläkare Jonas Halfvarsons föreläsning
om ”Varför uppstår IBD?” var mycket
intressant. ”Vad som återstår för kirurgen att
göra vid IBD” var ett annat tänkvärt ämne.
Frans Bárány-föreläsningen om ”Crohns
sjukdom, idag och imorgon”, med den
internationellt mycket framstående Jean
Frederic Colombel, Lille, Frankrike, var
fantastiskt bra! Därefter var det dags för de
muntliga presentationerna av abstracts där
bl.a. ämnen som ”Hypnosterapi vid IBS”,
”Högdos Ursodeoxycholsyra vid PSC och
ulcerös colit och risken för utveckling av
colorektal dysplasi och cancer”, ”Kolektomi två år efter behandling med infliximab eller placebo för akut ulcerös kolit”
presenterades. En god lunch intogs och
därefter fanns möjligheten att mingla runt
i läkemedelsindustrins utställningslokaler.
På eftermiddagen var det ett givande SILKSymposium om ”Kronisk Hepatit”. Tyvärr
låg detta samtidigt som ”Akut leversvikt”
med Maria Casterdal ifrån Göteborg på
SEGPs program. Detta framfördes mycket
bra och Maria fick oss alla på gott humör,

ämnet till trots! Torsdagens föreläsningar var
nu slut och vi fick en stunds vila på hotellet
innan det var dags för kvällens bankett på
Slottet. Slottet var som lovat putsat och det
serverades god mat, goda viner och senare
på kvällen även dans. Mycket trevligt!
Fredagens SEGP-program var intressant.

Sjuksköterskan Gunilla Strand, från Ersta,
berättade om sin utbildning till skopist och
om hur hennes arbetsdag såg ut. Roligt att
höra att det även hade visat sig i hennes
lönekuvert! Därefter fortsatte Gunilla att
prata om den utbildning som idag pågår
av sjuksköterskor till skopister på Ersta.
Mycket intressant! Sist på dagens program
var det minisymposier om kapselendoskopi
och dubbelballongendoskopi (DBE) med
Mikael Wagner, Uppsala, och P-O Stotzer,
Göteborg, som var utmärkta. Dessa dagar
har varit mycket intressanta och givande och
jag tackar SEGPs styrelse för stipendiet som
gjorde det möjligt för mig att närvara vid
årets ”Nya Gastrodagar”!
Ann Tornberg, Sjuksköterska
Universitetssjukhuset i Lund

Protokoll från SEGPs Årsmöte i Uppsala 2007-05-03
§ 1. Mötet öppnades av ordförande Ingrid
Karström och alla hälsades välkomna.
Catarina Karlsson, Olympusstipendiat, berättade om sin resa till London.
§2. Medlemmarna godkände kallelsen.
§ 3. Medlemmarna godkände dagordningen.
§ 4. Ingrid Karström valdes till mötets ordförande. Mirjam Bjurek valdes till mötets
sekreterare.
§5. Till justeringsmän av årsmötets protokoll
valdes Catarina Lundell och Ulrika Dovner.
§ 6. Medlemmarna godkände föregående
årsmötesprotokoll.
§ 7. Ingrid Karström läste upp verksamhetsberättelsen för 2006; (bilaga 1).
§8. Kassör Agnetha Schedin redovisade kassarapporten, (bilaga 2).
§9. Revisorerna Monica Bohman Galiamoutsa
och Inger Löfberg har inte funnit anledning
till anmärkning och tillstyrker att årsmötet
godkänner resultaträkning och balansräk-
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ning samt beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för det gångna året, (bilaga 3).
§ 10. Ansvarsfrihet för styrelsen bifölls av
medlemmarna.
§ 11. Medlemsavgiften förblir 200 kr/år.
§ 12. Det har ej inkommit några frågor eller
skrivelser till styrelsen under året.
§ 13. Val av styrelsemedlemmar
I tur att avgå;
Ordförande Ingrid karström
Vice ordförande Annika Olsson
Sekreterare Mirjam Bjurek
Ledamot Mona Olofsson
Åsa Gillstring, valberedningens sammankallande, lade fram valberedningens förslag och
styrelsens sammansättning blev:
Ordförande:
Ingrid Karström
ssk
1 år omval
Vice ordförande:
Eleonor Johnsson ssk
2 år nyval
Sekreterare:
Mirjam Bjurek
ssk
2 år omval
Kassör:
Agnetha Schedin ssk
1 år omval

Ledamot:
Mona Olofsson
Ledamot:
Suzanne Lord

usk

2 år omval

usk

1 år omval

§14. Val av revisorer
Inger Löfberg och Monica Bohman Galiamoutsa.
§15. Val av valberedning
Sammankallande
Åsa Gillstring
2 år omval
Helena Lucas
2 år omval
Yvonne Rudebou 2 år nyval
§16. Ingen rapport från ESGENA har inkommit.Ny representant eftersökes.
§17. Inga övriga frågor
§18. Svenska Gastrodagarna blir i Jönköping
7–9 maj 2008, med årsmöte 8 maj.
§19. Mötet avslutas av Ingrid Karström.
Vid protokollet
Mirjam Bjurek
Protokollet justeras
Catarina Lundell, Ulrika Dovner
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svenska polyposregistret

Svenska polyposregistret
Gastrocentrum medicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Svenska polyposregistret

Svenska polyposregistret upprättades
på 1950-talet av Dr Tor Alm. Syftet var
framförallt att förebygga kolorektalcancer genom att se till att patienter med
risk för familjär adenomatös polypos
(FAP) erbjöds utredning och behandling.
Registret är nationellt, och sedan början
av 1990-talet datoriserat. Verksamhetens
huvudsakliga målsättning är att kartlägga
utbredningen av FAP i Sverige genom att
fortlöpande samla in information om personer med sjukdomen. Svenska polyposregistret omfattar ca 2 500 personer från 190
släkter. I Sverige finns det ca 320 identifierade personer som lever med sjukdomen,
motsvarande en prevalens av 35/100 000
invånare.
Registret erbjuder hjälp med släktutredningar som syftar till att identifiera
personer i riskzonen för FAP; tillhandahåller information om sjukdomen till
sjukvårdpersonal, patienter med FAP
och deras anhöriga samt utför genetisk
utredning och uppföljande endoskopiska
undersökningar. Svenska polyposregistret
fungerar även som bas för forskning och
utvecklingsarbete kring FAP. Verksamheten omfattar också en öppenvårdsmottagning där 25% av alla patienter med FAP i
Sverige kontrolleras.
Familjär Adenomatös Polypos (FAP)

FAP är en sjukdom som bland annat
yttrar sig som talrika polyper med cellförändringar (adenom) i kolon, rektum
och duodenum vilka löper stor risk att
med tiden övergå i cancer. Polypernas
antal kan variera från ett hundratal till
flera tusen. Sjukdomen ärvs autosomalt
dominant, vilket innebär att barn till en
förälder med FAP har 50% risk att ärva
anlaget. På 1980-talet identifierades den
s.k. APC-genen som, om den är skadad,
ger upphov till sjukdomen och idag har
man hittat mutationer i APC-genen hos
80% av släkterna i Sverige. I dessa famil-
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jer kan man med ett blodprov fastställa
diagnos. För patienter med risk för FAP
tillhörande familjer där mutation inte är
funnen ställs diagnos med hjälp av koloskopi. FAP anses ha 100% penetrans, vilket
betyder att har man ärvt anlaget utvecklar
man också sjukdomen [1]. Ytterligare en
gen associerad med polypos identifierades
i början av 2000-talet, den s.k. MYHgenen. Vid mutationer i MYH-genen är
risken för att ärva anlaget 25% om man har
en förälder med sjukdomen. Sjukdomsförloppet tycks vara något mildare med
högre insjuknandeålder och färre polyper (än vid mutationer i APC-genen) och
brukar benämnas MAP (MYH-associerad
polypos) [2]. Behandlingen är dock densamma oavsett vilken gen som ger upphov
till sjukdom.
Profylaktisk operation utförs vanligtvis
i 18–20 års ålder [3]. Profylaktisk kirurgi
innebär att kolon opereras bort (kolektomi). Det två vanligaste operationsmetoderna är ileorektalanastomos (IRA) och
anläggande av bäckenreservoar (pouch).
Oavsett kirurgisk metod krävs ett livslångt endoskopiskt kontrollprogram för
alla patienter, då det finns en kvarstående
risk för polyputveckling i andra delar av
mag- tarmkanalen [1, 5]. Risken för att
patienter ska behöva genomgå ytterligare
operationer (anläggande av bäckenreservoar eller ileostomi) på grund av polyper
eller cancer i den kvarvarande ändtarmen
är ungefär 70% [1]. Det finns även risk för
ytterligare operation på grund av polyper
eller cancerutveckling i tolvfingertarmen.
Vid 60 års ålder har ca 15% av patienterna
opererat bort tolvfingertarmen. Utan uppföljning och profylaktisk kirurgi skulle
dödligheten i gastrointestinal cancer vara
i det närmaste total och hälften av patienterna skulle dö i cancer före 50 års ålder
[1,4].
Patienter med FAP är vanligtvis symptomfria innan de opereras men rapporterar en hel del funktionsförsämringar

efter kirurgi. Patienter med bäckenreservoar rapporterar ökat antal avföringar
per dag, läckage, svårigheter att urskilja
gas från avföring, sår vid ändtarmsöppningen samt symtom på tarmvred (ileus)
[3,5]. Oavsett operationsmetod rapporterar ett stort antal patienter att de efter
operation avstår från viss mat för att må
bra [5].
Polyposmottagningen

Patienterna är till största del boende i
Stockholms län men även patienter från
övriga delar av landet är välkomna för s.k.
’second opinion’, genetiskt vägledarsamtal eller för mer kontinuerlig endoskopisk uppföljning. Patienterna kallas till
ett planerat läkar- och sjuksköterskebesök
per år, ansvarig överläkare är Jan Björk.
Mottagningens mål är god kontinuitet
och hög tillgänglighet, därför ansvarar
sjuksköterskan för bokning och kallelser till alla läkar- och sjuksköterskebesök
samt endoskopiska undersökningar. Telefonen är öppen måndag till fredag under
kontorstid och det går även att kontakta
polyposmottagningen via e-post.
Det endoskopiska kontrollprogrammet
för patienter med FAP varierar beroende
på typ av operation från var sjätte månad
till vart tredje år. Av erfarenhet vet vi att
de endoskopiska undersökningarna är
förenade med oro och obehag. Genom
att det i princip alltid är samma läkare
som utför undersökningarna assisterad av
sjuksköterskan som ansvarar för registret,
är följsamheten till kontrollprogrammet
hög. Patienterna uppskattar att få träffa
samma personer varje gång, då det skapar
trygghet. För att bibehålla den goda följsamheten till endoskopiska kontroller
läggs också stor vikt vid flexibla lösningar.
Genom att ansvarig sjuksköterska ombesörjer bokningar och kallelser finns stort
utrymme för egna önskemål vad gäller
dag och tid för undersökning och typ av
laxering.
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svenska polyposregistret

Forskning och utvecklingsarbete

Få vetenskapliga studier gällande psykosocial hälsa hos patienter med FAP finns
publicerade. Det har dock rapporterats
att oro över framtida hälsa, skuld över
att överföra sjukdomen till sina barn och
förändrad kroppsuppfattning till följd av
operation är sjukdomsrelaterade aspekter angelägna för patienter med FAP [6].
För att få utökad kunskap om vilka områden i livet som patienter med FAP (efter
kirurgi) anser påverkas, startades projektet ”Att leva med familjär adenomatös
polypos (FAP)” (2005), i samarbete med
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.
Tre fokusgruppsintervjuer har genomförts
med syfte att ge patienterna möjlighet att
diskutera; fritt men med en semistrukturerad intervjuguide som stöd, de aspekter av livet som man anser påverkas av
FAP. Patienterna från polyposregistrets
öppenvårdsmottagning inbjöds att delta.
14 patienter mellan 28 och 67 år deltog,
av dessa var sex opererade med IRA, fyra
hade pouch och fyra var stomiopererade.
Resultatet av fokusgruppsintervjuerna
visade tio områden i livet av betydelse för
patienter med FAP; oro, socialt liv, val av
utbildning och arbete, risken att föra sjukdomen vidare till sina barn, förändrade
mat- och avföringsvanor, upplevelser av
det endoskopiska kontrollprogrammet,
relationen till sjukvårdspersonal, berättelser om sjukhusvistelsen vid första
operation, erfarenheter av andra manifestationer av sjukdomen (desmoider) samt
kunskapsdiskussioner om FAP.
Två av dessa områden kommer att
presenteras här; oro och erfarenheter av
det endoskopiska kontrollprogrammet.
Flera orsaker till oro diskuterades; oro för
försämrad hälsa, framtida cancer och att
behöva genomgå ytterligare operationer.
Oro relaterad till sjukvården diskuterades.
En patient sa så här:
”… ja när lappen (kallelsen till undersökning) kommer hem, då kan jag få en
tår ibland…”
Att träffa sjukvårdspersonal som inte
har kunskaper om FAP samt att inte
ha tillgång till specialistsjukvård kvällar
och helger (då polyposmottagningen är
stängd) är också förenat med oro och
otrygghet. En patient beskrev hur hon
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känner det när hon kommer till akuten
med symtom på tarmvred och hon träffar sjukvårdspersonal som inte känner till
sjukdomen:
”…dom förstår inte vad den här sjukdomen är... jag blir jätteirriterad på det,
dom begriper ingenting, säger bara att jag
ätit fel mat...”.
Man uttryckte också oro för andra
familjemedlemmar med FAP och deras
framtida hälsa. Känslor av bitterhet och
orättvisa uttrycktes också, en patient
beskrev det så här:
”… ibland kan man känna sig bitter
över att man är så bunden till toaletten och
sådana saker...”.
Men även strategier för att motverka
oro diskuterades, så som; att tänka att
man kunde ha haft en värre sjukdom, att
hitta positiva saker i livet och att skaffa sig
faktakunskap om sjukdomen.
De erfarenheter från de endoskopiska
undersökningarna som diskuterades var
negativa upplevelser av de laxerande förberedelserna. En patient beskrev det så
här: ”... bara att tänka på det (laxermedel)
gör mig illamående...”.
Även obehagliga upplevelser av gastroskopiundersökningarna diskuterades,
vilket enligt vissa patienter har en tendens
att bli värre ju fler undersökningar man
varit med om. En patient beskrev hur han
upplevde sin första gastroskopiundersökning:
”... jag gjorde min första gastroskopi förra
året, det var det mest vidriga jag varit med
om...”.
Resultatet från fokusgruppsintervjuerna

visar att det är många områden i livet som
är påverkade hos patienter med FAP efter
kirurgi. Då patienter med FAP kommer
så ofta som var sjätte månad för endoskopiundersökning under hela sitt liv är de
mest frekventa besökarna på våra endoskopimottagningar. Det innebär antagligen att det är personalen på endoskopin
som dessa patienter oftast träffar. Mötet
på endoskopimottagningen är ofta kort
och effektivt och det är inte säkert att
man i detta korta möte uppfattar patientens oro. Genom att se till patienternas
behov av individuella lösningar vad gäller
val av preparat för laxering, val av tider
för undersökning samt tillgång till indi-

viduellt anpassade och utprovade doser
av avslappnande mediciner under undersökning, kan undersökningsproceduren
underlättas för patienterna. Vilket i förlängningen kan hjälpa till att upprätthålla
en god följsamhet till det endoskopiska
kontrollprogrammet. Detta är av största
vikt eftersom regelbundna endoskopiundersökningar är nödvändiga för att i tid
identifiera och behandla förstadium till
olika typer av cancer i mag-tarmkanalen
och därmed förebygga förtidig död till
följd av FAP.
Resultatet från fokusgruppsintervjuerna kommer att ligga till grund för en
studie som vänder sig till samtliga patienter i polyposregistret och som syftar till
att utvärdera hälsorelaterad livskvalitet,
vårdtillfredsställelse och sjukdomsuppfattning.
Kaisa Fritzell
leg. sjuksköterska
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SYGsidor SYGsidor SYGsidor SYGsidor SYGsidor SYGsidor SYGsidor
Ny vår, ny SYG-styrelse!

5th ECCO course on IBD

Med våren i olika stadier i vårt avlånga land,
sker nu många förändringar ute i naturen. Vi
i SYG bör ju inte vara sämre, så vad kan passa
årstiden bättre än att presentera en ny styrelse?
I samband med Gastrodagarna i Uppsala
hölls årsmöte. Arvid Hamrin avtackades som
ordförande och tillträder nu istället posten
som sekreterare. Nya i styrelsen är Jerker Wiksten, kassör, och jag, Jenny Gunnarsson, som
övertar ordförandeskapet. Jag är ST-läkare på
medicinkliniken i Mora, och ser under kommande år fram emot att få fördjupa mig mer
såväl inom den kliniska gastroenterologin,
som i SYGs arbete.
Ännu är planerna för verksamheten kommande SYG-år bara i sin linda, men många
idéer finns och förhoppningsvis kommer vi
få ett år med mycket aktiviteter och engagemang från medlemmarna – för det är ju vi alla
som gör föreningen till vad den kan vara!
Till sist vill jag uppmuntra er alla att gå ut
och njuta av vårsolen
när ni kan, den här
tiden är kort och det
finns få saker som gör
mer för humöret!

Om du som ST-läkare inom gastroenterologi
eller nybliven specialist vill förbättra dina
kunskaper inom IBD och dessutom knyta
kontakter med kollegor runtom i Europa så
kan ECCOs kurs i inflammatorisk tarmsjukdom
vara ett bra alternativ. Kursen hålls varje år i
anslutning till ECCO-mötet.

Väl mötta framöver!
Jenny Gunnarsson
Ordförande SYG

Två läkare från varje land bjuds in och ECCO
står för kurs- och konferensavgift samt boende.
I år representerades Sverige av undertecknad
samt Agnieska Wagner från Blekinge. Kursen
och efterföljande konferens hölls i natursköna
men tyvärr regniga Innsbruck, Österrike.
Under en och en halv dag höll meriterade
europeiska föreläsare föredrag och seminarier
om allt inom IBD, från några inledande föreläsningar i raskt tempo om patofysiologi och
genetik vid IBD, till mer djuplodande föredrag
om utredning och behandlingar av ulcerosa
och Crohn i alla dess former. T.ex. så pratade
Alistair Forbes från London om verkningsmekanismer och indikationer för nuvarande
läkemedel och Gert Van Asshe från Leuven
höll ett seminarium om potentiella framtida
läkemedel, givetvis då mycket om antikroppar. Pia Munkholm från Köpenhamn höll ett
uppskattat seminarium om IBD vid graviditet

Kurs i
Neurogastroenterologi

Håll utkik!
Logi under kursen kommer att kunna erbjudas till den som önskar.
Planera inför hösten.
Välkomna!
Greger Lindberg och Per Hellström
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I de diskussioner
som stundvis uppstod framgick det
att såväl utrednings- och behandlingstraditioner kan skilja sig mellan olika länder
i Europa, en viktig kunskap. Jag blev också
intresserad av att lära mig mer om ultraljudsundersökning av tunntarmsförändringar vid
Crohns sjukdom av trevliga norska kollegor.
Det kom även till min insikt att vår egen variant av kontroller vid azathiopinbehandling
har låg evidensgrad.
ECCO 2007 var en lärorik kurs som givit många
uppslag.
Så, håll utkik efter framtida kurser i ECCOs regi.
Dessa rekommenderas varmt.
Nils Nyhlin
ST-läkare
Medicin kliniken
Universitetssjukhuset Örebro, USÖ

Sophiahemmet/Karolinska arrangerar

IBD Workshop
– immunomodulation
in chronic active IBD

Karolinska Universitetssjukhuset,
Huddinge
Planera för höstkurs!
Enheten för neurogastroenterologi och motilitet kommer att
erbjuda kurs i kliniska undersökningsmetoder och riktlinjer för
behandling av motilitetsrubbningar och dess konsekvenser vid en
Sverige-gemensam kurs den 8–9 november 2007. Kursen ger en
fullständig genomgång av de fysiologiska regleringsmekanismer
som ligger tillgrund för bedömning av motilitetsrubbningar. Kliniska tillämpningar avseende utredning och behandling diskuteras
i fallbeskrivningar.
Kursen innehåller motilitetsfokuserade ämnen såsom metoder för
registrering, nya peptidhormoner och transmittorer, esofagus, ventrikel, tunntarm, colon och ano-rektala sjukdomar.
Ny annonsering kommer att ske i nästa nummer av Gastrokuriren.
Då kommer också anvisningar för anmälan.

och amning, något
som det inte så
sällan dyker upp
frågor kring i vardagens mottagning.

7 september 2007
Victory Hotel, Gamla stan, Stockholm
Programpunkter:
•

Aktuell IBD-epidemiologi.
Ibsen-studien – vad har den lärt oss?

•

5-ASA – när och hur ska det användas?
Skydd mot malignitet?

•

How to make the most of immunomodulators in IBD.

•

Anti TNF – ten years on

•

Future developments/trends

•

Disputation 2006; ”Kan vi påverka livskvalitet med
alternativ terapi?”

•

Workshop

För mer information kontakta Prof. Robert Löfberg,
IBD-enheten, Sophiahemmet.
Kursavgift: 1 100 kr exkl. moms.
Mötet är IPULS-godkänt och sponsras av Schering-Plough.
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