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rets stora höjdpunkt för den svenska
gastroenterologin, Gastrodagarna, blev
åter en stor succé! Den lokala organisationskommittén under ledning av Axel Ros
och Christer Grännö kan verkligen känna sig
nöjd med sin insats. Under tre fantastiska dagar
i Jönköping, i utmärkta lokaler och med väldigt fint sommarväder som inramning, kunde vi
njuta av ett riktigt bra program med intressanta
föreläsningar och vetenskapliga presentationer.
Femtiofem abstract hade accepterats till årets
möte och posterutställningen var välbesökt.
Även de praktiska arrangemangen var utmärkta.

Länge skall vi som var där minnas den synnerligen trevliga banketten där underhållningen
med musikgruppen Triple and Touch verkligen
höjde stämningen och bidrog till en minnesvärd kväll. Professor Rune Sjödahl och Professor Curt Einarsson utsågs vid årsmötet till
hedersledamöter i föreningen och hedrades i
samband med banketten för sina viktiga och
bestående insatser för svensk gastroenterologi
genom åren.
Den utsökta maten vid banketten hade kompo-
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nerats av kocken Fredrik Eriksson och recepten
var hämtade ur hans bok ”Mat med magkänsla”
som säljs till förmån för svensk gastroenterologisk forskning genom att 60 kr per såld bok går
oavkortat till den nyinstiftade Mag-tarmfonden.
Försäljningen av boken har gått bra och hittills
har boken inbringat 220 000 kronor till fonden.
Jag vill åter påminna om möjligheten att sälja
boken via våra mottagningar runt om i landet.
Uppgifter om hur man går tillväga finns i detta
nummer av Gastrokuriren. Vi kommer nu även
att bjuda in företag som samarbetspartners till
fonden. Forskning är kostsam och många forskningsprojekt blir inte av eller drar ut på tiden
p.g.a. bristande resurser. Att skriva bra ansökningar för forskningsmedel tar också mycket tid.
Genom att tillsammans bidra med medel till en
nationell Mag-tarmfond kan vi få in tillräckliga
resurser att satsa på lovande projekt för att de
skall kunna drivas på ett framgångsrikt sätt.
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Det är glädjande att arbetsgrupperna som

tillsattes för ett drygt år sedan nu en efter en
blir klara med sina nationella riktlinjer för
handläggning av olika gastroenterologiska tillstånd. På årets Gastrodagar presenterades tre av
riktlinjerna för inflammatorisk tarmsjukdom,
”koloskopisk övervakning av långvarig kolit”,
handläggning av akut svårt skov av ulcerös
kolit” och ”handläggning av perianala komplikationer till Crohns sjukdom”. Presentationerna

Henrik Hjortswang
Ordförande i SGF

av riktlinjerna väckte stort intresse och kommentarerna var många. Dessa tre riktlinjer
presenteras i preliminär form i detta nummer
av Gastrokuriren och kommer även att läggas
ut på vår hemsida med möjlighet för alla att
ge kommentarer innan riktlinjerna slås fast
senare i höst och arbetet med att sprida och
implementera dem runt om i landet tar vid..
Vi räknar med att resterande pågående arbetsgrupper kommer att presentera sina riktlinjer
vid Gastroveckan i Göteborg 2009. Efterhand
som arbetsgrupperna blir klara med sina arbeten kommer nya arbetsgrupper att tillsättas
med målsättningen att presentera sina resultat
på kommande Gastroveckor.
Vid årsmötet upphörde mandatperioden

för Magnus Simrén, som varit föreningens
vetenskaplige sekreterare de senaste tre åren.
Magnus har verkligen bidragit till en god och
kreativ stämning i styrelsen. Som vetenskaplig
sekreterare har han främst lett arbetet med att
förnya och stärka Gastrodagarna, vilket han
lyckats med på ett förnämligt sätt. Det har
varit väldigt roligt och stimulerande att arbeta
med Magnus och jag vill tacka för hans fina
insatser! Även om Magnus lämnar styrelsen så
kommer han i allra högsta grad vara inblandad
i arrangemanget av Gastroveckan i Göteborg,
där Magnus kommer att leda den lokala kommitténs arbete.
Till ny vetenskaplig sekreterare valdes Annika

Bergqvist. Hon lämnade därmed sitt mandat
som hepatologiansvarig. Till ny hepatologiansvarig valdes Per Sangfelt. SEGPs ordförande
Ingrid Karström lämnade ordförandeposten
för SEGP och vi tackar henne för tiden som
adjungerad i styrelsen. Hon efterträds av
Mirjam Bjurek. Jag vill hälsa de nya styrelsemedlemmarna varmt välkomna och ser fram
emot ett fortsatt stimulerande samarbete!
Henrik Hjortswang
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Biologisk behandling vid
inflammatorisk tarmsjukdom
– Erfarenheter från GastroCentrum Medicin,
Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm
Ragnar Befrits, Docent, Överläkare, GastroCentrum Medicin,
Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

Bakgrund

Karolinska sjukhuset (KS) i Solna har
en lång tradition av att behandla inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) alltifrån
Nanna Svartz införande av Salazopyrin
mot ulcerös colit (UC) på 1940-talet.
Ursprungligen togs patienter från alla
delar av Stockholmsregionen och i vissa
fall övriga delar av Sverige emot, men i
dagsläget kommer flertalet av våra patienter från norra delen av Stockholm. Det
ursprungliga patientunderlaget gör att ett
mycket stort antal patienter har kommit
att koncentreras till Karolinska, liksom
det faktum att Astrid Lindgrens barnsjukhus (ALB) ligger strax intill vilket
gör det naturligt att dessa patienter när
de uppnår 18 års ålder överförs till vuxen
gastroenterologi på KS. Incidensen av
IBD framförallt Crohns sjukdom (CD)
förefaller öka enligt flera rapporter (1-4).
Från ALB har en fördubbling av incidensen av CD liksom en ökning av totalincidensen av IBD nyligen rapporterats (5).
I dagsläget behandlas och kontrolleras
c:a 2200 patienter vid GastroCentrum
Medicin Solna med CD eller UC, varav
56% med CD och 44% med UC. Ingen
könsskillnad förekommer. Sjukdomsdurationen uppgår till dags dato i medeltal
till 20 år för bägge sjukdomarna. Utbredning i tarmen framgår av figur 1 och 2.
En majoritet av patienterna befinner sig
i remission med eller utan medicinsk
behandling (fig 3 och 4). Proportionen
opererade är 41% för CD och 14% för
UC vilket är lägre än vad som tidigare
rapporterats från s.k. referral centres. Till
GastroCentrum Medicin KS hör numera
även motsvarande klinik vid Huddinge
sjukhus (HS). Detta medför att den
totala IBD-populationen vid Karolin-

G a s t r okuriren 3 • 2008

ska Universitetssjukhuset utgör närmare
4 000 patienter.
Kolektomifrekvensen vid UC efter 10 år
har angetts till omkring 20% och stiger till
30% efter 25 år (6). Operarationsfrekvensen bland Crohn-patienter varierar mellan
40 och 60% inom 5 år efter diagnos (7-8).
I äldre material rapporteras om mer än
80% efter 13 års duration (9). Ett kliniskt
intryck är att pediatrisk IBD oftare har
ett mer aggressivt förlopp jämfört med
tidigare. Mot bakgrund av detta, liksom
medvetenheten om steroiders negativa
inverkan på längre sikt, har immunosuppressiv behandling alltmer börjat introduceras tidigt i förloppet vid såväl CD som
UC. I början av 80-talet medicinerade
knappt 5% av Crohn-patienterna med azathioprin vilket en bit in på 2000-talet ökat
till närmare 50% (10). Antalet azathioprinbehandlade UC-patienter är betydligt
lägre, men stadigt ökande. Intolerans mot
azathioprinl förekommer hos ca 20% och
omkring hälften av de resterande har ett
otillräckligt svar på preparatet. Trots den
ökade användningen av azathioprin förefaller operationsfrekvensen anmärkningsvärt nog inte ha minskat i motsvarande
omfattning (figur 5) (10), även om en
trend mot en minskad operationsfrekvens
kan ses under de senaste åren.
Biologisk behandling vid IBD

Anti-TNF (infliximab, IFX) introducerades i mitten av 90-talet i första hand mot
reumatisk sjukdom med anmärkningsvärt goda resultat. Det föreföll rimligt
att prova denna substans även mot IBD.
Först ut var Targan och medarbetare 1997
(11). 108 patienter med aktiv CD randomiserades till singelinfusion av IFX 5, 10,
20 mg/kg eller placebo. Efter 12 veckor

hade 41% svarat i 5 mg gruppen (lägre
siffror för 10 och 20 mg) jämfört med 12%
efter placebo. Responders lottades till IFX
eller placebo under 1 års uppföljning där
signifikant fler IFX-patienter behöll sin
remission. Dessa resultat konfirmerades
snart av andra betydligt större placebokontrollerade studier (ACCENT I och
II) (12,13). Behandlingen var signifikant
överlägsen placebo och resulterade i c:a
60% respons och drygt 30% remission
efter 1 år med underhållsbehandling var
8:e vecka. Positiva resultat noterades även
vid fistulerande CD både i dessa studier
och i andra (14). Senare studier (15) visade
att IFX även hade effekt vid kronisk terapiresistent UC (ACT I och ACT II). Här
inkluderades medelsvårt sjuka patienter
som sviktat på traditionell behandling
med 5-ASA, 5-ASA+steroider, steroider
med eller utan samtidig immunosuppression. Frågan om IFX som rescue-behandling vid akut fulminant UC med hotande
colektomi undersöktes i en svensk multicenterstudie av Järnerot och medarbetare (16). Studien fick avbrytas i förtid
på grund av rekryteringsproblem och
inkluderade endast ett femtiotal patienter
jämfört med planerade 150. Patienter randomiserades till singel infusion IFX eller
placebo vid uteblivet svar på iv steroider
efter dag 3. Signifikant färre var opererade efter 3 månader i IFX-gruppen (29%)
jämfört med placebogruppen (67%). Tre
postoperativa komplikationer inträffade,
samtliga hos placebobehandlade patienter. Uppföljningsdata efter 2 år påvisar
kvarstående signifikant skillnad mellan
grupperna (17). Studien har trots sin litenhet fått stor genomslagskraft och innebär att det sannolikt blir svårt att avstå
från IFX-behandling vid akut svår colit,
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Figur 1. Utbredning – Crohn’s sjukdom
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Figur 2. Utbredning – Ulcerös colit
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Figur 3. Sjukdomsaktivitet – Crohn’s sjukdom
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Figur 4. Sjukdomsaktivitet – Ulcerös colit
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i första hand UC men även obestämbar
colit och troligen även akut Crohn colit
utan steroidsvar. IFX har nu indikationen
CD, fistulerande CD och kronisk UC.
Sedan en tid finns ytterligare ett antiTNF-preparat på marknaden, adalimumab (ADA), som godkänts för luminal
CD och dessutom kan ges subcutant.
Såväl effektiv induktionsbehandling som
underhållsbehandling har visats för ADA
i flera kontrollerade studier (18,19,20). En
tredje anti-TNF-substans, certolizumab,
som kopplats till en PEG-molekyl för
att ge en gynnsammare frisättningsprofil, har ännu inte godkänts av europeiska
(EMEA) eller svenska läkemedelsmyndigheter. Flera andra biologiska substanser
med annan verkningsmekanism än antiTNF har provats, men med mer tveksam
effekt eller ogynnsam biverkningsprofil.
Natalizumab, som hämmar adhesionen
mellan vita blodkroppar och receptorer i
kärlväggen (lymfocyte trafficking), visade
sig ha god effekt vid CD och multiple
scleros (MS) med resultat jämförbara
med IFX. Tyvärr rapporterades 3 letala
fall av progressiv multifokal encephalopati (2 MS, 1 CD) och preparatet är ej
godkänt i Sverige för CD, men används



i ökande omfattning vid MS. Anti-sense
oligonucleotide mot adhesionsmolekyler
som ICAM 1 och intracellulära inflammationsmediatorer, som NF-kappa B, har
i placebokontrollerade studier däremot
inte gett säkerställd effekt. Andra biologiska substanser har prövats men senare
övergetts (IL-10, anti-CD3). Motsatsen
till immundämpande behandling, det vill
säga immunstimulerande behandling i
form av epidermal growth factor har även
studerats vid CD, men utan övertygande
resultat. Studier med anti-IL11/IL23 och
anti-INFγ har visat uppmuntrande resultat vid CD men finns ännu endast tillgängligt för klinisk forskning (21).
I slutet av 90-talet behandlades de
första patienterna vid Karolinska med
IFX. Indikationen var alltid aktiv CD,
med eller utan fistlar, som trots steroider
eller immunosuppression eller på grund
av intolerans mot dessa medel, uppvisade
påtaglig sjukdomsaktivitet och där kirurgi
av olika skäl inte var aktuellt. Patienter
med kombinationen IBD och Bechterew/annan arthralgi ingick också i denna
målgrupp för anti-TNF-behandling. Speciellt Bechterewpatienterna upplevde en
uttalad förbättring av behandlingen och

Bechterew utgör idag en egen indikation
för IFX. Behandlingsstrategi vid CD kvarstår i stort sett oförändrad i Sverige med
tillkomst av indikationen kronisk terapiresistent UC där traditionell behandling
med 5-ASA, steroider eller immunosuppression ej givit önskat resultat, samt
”rescue”-behandling vid akut colit. Förespråkare för den s.k. top down-modellen
med initial anti-TNF-behandling har hittills inte fått något större gehör i Sverige,
möjligen med undantag för svår aggressiv
CD hos barn.
I en tidig studie (1999–2001) av 217 IFXbehandlade IBD-patienter i Sverige med
hög medelålder och stor co-morbiditet
redovisades en hög komplikationsfrekvens
med allvarliga opportunistiska infektioner
och hög mortalitet (22). Senare studier
har inte kunnat bekräfta detta. Multivariat analys från mer än 5000 patienter i
ett säkerhetsregister i USA (TREAT) där
hälften av patienterna fått IFX visar att
endast steroidbehandling och narkotiska
analgetika faller ut som signifikanta riskfaktorer för sådana komplikationer inklusive mortalitet (23). Preliminära data från
ett liknande register i Europa (ENCORE)
bekräftar detta (24). En ökad infektions-

G a s t r ok u r i r e n 3 • 2008

biologisk behand ling vid idb

Erfarenheter från Karolinska

Till dags dato har omkring 250 patienter (90% CD) behandlats med IFX. Den
gängse behandlingsrutinen har varit
induktionsbehandling vecka 0, 2 och 6
med 5 mg/kg kroppsvikt som infusion
under 2h utan rutinmässig premedicinering; om någon form av infusionsreaktion ges dock Betapred 4 mg iv och/eller
Tavegyl per os/iv före en eller flera av
följande infusioner. Efter infusion nr 2
eller 3 görs en utvärdering av behandlingssvaret. Klinik, lab-prover inklusive faecalt
calprotectin och endoskopi utgör idag de
viktigaste redskapen för denna bedömning. Patienter som bedöms ha svarat blir
föremål för underhållsbehandling var 8:e
vecka med årlig utvärdering.
Vid UEGW i Paris 2007 rapporterade
vi om antalet CD-patienter med IFX som
underhållsbehandling under tiden 1999–
2007 som svarat initialt på induktionsbehandling och som behandlats minst 1 år. 61
patienter (42 M, 19 K) med en medianålder av 35 år samt en median sjukdomsduration på 7 (0–44) år vid behandlingsstart.
Väl motsvarande vår behandlingsstrategi
hade 71% immunosuppression och 59%
steroider vid behandlingsstart. 36 procent
hade fistulerande sjukdom och 11% pelvospondylit. Totalt gavs 1099 infusioner
motsvarande 15 (6–41) per patient. Patienterna har följts i 37 (13–100) månader och
enstaka patienter, således numera i mer
än 9 år. Behandlingen behövde avbrytas
endast hos 5 (1 upprepad infusionreaktion,
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% of Patients With Immunomodulators

Figur 5. Cumulative Use of Immunomodulators in 5 Different Cohorts
50
40
30
P <0.0001

20
10
0
0

12

24

36

Month After Diagnosis
78-82 N=223

83-87 N=330

88-92 N=480

93-97 N=530

98-02 N=335

Cosnes J, et al. Gut. 2005;54(2):237-241.

Figur 6. Cumulative Need for Intestinal Resection in Different Cohorts
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risk torde dock föreligga och TBC är ett
problem framförallt i länder med normalt
förekommande hög frekvens av TBC (t.ex.
Östeuropa, Asien). Numera är TBC-screening med lungröntgen och PPD obligat i
Sverige, liksom även screening för hepatit
B inför eventuell anti-TNF-behandling.
Inget fall av TBC i samband med antiTNF-behandling eller annan allvarlig
opportunistisk infektion har diagnosticerats vid Karolinska under de 10 år som
behandlingen pågått. Ett fall av reaktiverad hepatit B har påträffats. Farhågor om
postoperativa komplikationer hos tidigare
IFX-behandlade patienter har senare inte
besannats (25). Någon ökning av antalet
maligniteter hos IFX-behandlade har inte
kunnat påvisats i stora säkerhetsregister
från såväl USA som Europa.
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1 suspekt meningit, 2 kirurgi,1 lungcancer). Tre patienter i remission valde själva
att avbryta behandlingen och har därefter
följts i 8, 17 och 60 mån utan återfall. Steroider kunde seponeras helt hos 69% och
reduceras hos de resterande till en medeldos av 5 mg prednisolon. Terapisvikt var
sällsynt; doseringsintervallet minskades
och dosen ökades episodiskt hos endast
5 respektive 3,7% gick till kirurgi, vilket
internationellt är en låg siffra. Gruppen
IBD-patienter som blir aktuella för underhållsbehandling med anti-TNF (såväl IFX
som ADA) ökar stadigt och uppgår till c:a
110 patienter vid Karolinska (Solna + HS)
fördelat på 80 IFX och 30 ADA.
En minskad infusionstid har varit ett
önskemål från såväl patienter som sjukvårdspersonal. Alla IFX-patienter som
genomgått 4 komplikationsfria 2h-infusioner får sedan mars 2005 IFX under 1
h utan rutinmässig premedicinering eller
observation efter avslutad infusion. 68
patienter har hittills erhållit sammanlagt

465 stycken 1h-infusioner utan tecken på
ökad infusionsproblematik eller minskad
effekt. Dessa data kommer att presenteras
vid DDW i San Diego 2008.
ADA har nyligen godkänts för behandling av luminal CD varför endast ett
mindre antal patienter hittills behandlats
vid KS. Möjligheten att ge substansen
subcutant i öppen vård är tilltalande.
Preparatet tas av patienten själv varannan
vecka, det vill säga med kortare doseringsintervall än vid IFX-behandling. Dosen är
ej kroppsviktsanpassad. Rutindos är 80
mg initialt följt av 40 mg varannan vecka.
I svårare fall ges 160 mg initialt. 26 patienter har hittills behandlats vid KS. Dessa
har varit anti-TNF-naiva eller haft terapisvikt eller intolerans mot IFX. Resultaten är jämförbara med IFX. Långtidsdata
med ADA saknas för närvarande.
Säkerhetsaspekter

Under snart 10 års användning har ingen
mortalitet förekommit vid KS i samband
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med anti-TNF-behandling. Tre cancerfall har påträffats. Ett malignt lymfom i
rektum efter en singelinfusion av IFX. Ett
malignt melanom i vänster tumme samt
ett fall av lungcancer. Infusionsreaktioner
är vanliga och uppgår till 10–20% om alla
grader inkluderas, men är mer sällan av
allvarlig natur och kan vanligen kontrolleras med ändrad dosering/infusionstakt
och/eller premedicinering med Betapred 4
mg iv. Tre fall av allvarlig ”delayed hypersensitivity reaction ” med cirkulationspåverkan har inträffat. Inga opportunistiska
infektioner (TBC, Pneumocystis etc.)
har inträffat, men två pneumonier, tre
Herpes zooster, en pyelonephrit och en
toxisk hepatit.
Kliniska problem
med anti-TNF-behandling

När skall behandling med anti-TNF
påbörjas vid IBD? Monoterapi alternativt kombinationsbehandling? Hur skall
behandlingseffekten utvärderas? När kan
behandlingen avslutas? Terapisvikt med
anti-TNF?
En europeisk multicenterstudie nyligen
publicerad i Lancet (27) ger stöd för initial anti-TNF-behandling vid nydiagnosticerad CD. 133 patienter randomiserades
till kombinationsbehandling med IFX +
immunosuppression eller steroider följt av
immunosuppression och IFX efter behov
(”step up”). Remissionsfrekvensen efter
1år var 62% respektive 42% i de två grupperna (p<0.02). Ingen kirurgi och inga
steroider förekom i gruppen med kombinationsbehandling. Initial behandling
med anti-TNF har även föreslagits för
att om möjligt påverka naturalförloppet
såsom är fallet vid rheumatisk sjukdom,
men säkra data för att så är fallet även
vid IBD saknas. Tidigare ansågs kombinationsbehandling med immunosuppression minska risken för antikroppsbildning
som annars kunde ge upphov till infusionsreaktioner och möjligen sämre effekt.
Senare studier har dock inte kunnat påvisa
någon skillnad mellan kombinationsterapi
och monoterapi vad gäller behandlingseffekt, och den kliniska betydelsen av antikroppsbildning är oklar (28). En allvarlig
oftast letal biverkan (hepatospleniskt Tcells lymfom) beskrivet hos ett drygt tiotal
unga oftast manliga CD-patienter med
kombinationsbehandling (IFX + immu-
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Figur 7. Infliximab: Endoscopic Evidence of Rapid Mucosal Healing
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Courtesy of P. Rutgeerts, 2002

nosuppression) har väckt frågan om det
lämpliga i långvarig sådan behandling.
På många håll, främst i USA men även
från pediatriker i Sverige, rekommenderas
utsättning av immunosuppression efter
6 månaders kombinationsbehandling.
Trots det ovan sagda torde den dominerande uppfattningen bland svenska gastroenterologer och hos undertecknad vara
att anti-TNF i första hand blir aktuellt
vid terapisvikt eller intolerans mot traditionell medicinsk behandling, och där
kirurgi inte är lämplig. Frågan om antiTNF alltid bör ges tillsammans med övrig
immunosuppression är inte slutgiltigt
avgjord; resultaten från SONIC-studien
kommer förhoppningsvis att ge svar på
denna fråga. I denna studie randomiserades 600 patienter till monoterapi
med immunosuppression eller IFX eller
kombinationen av dessa. Response och
remission efter 6 månader utgör primära
endpoints. Preliminära resultat väntas till
UEGW hösten 2008.
Utvärdering av behandlingsresultatet
bör ske kontinuerligt omfattande klinisk
bedömning, lab-prover samt även endoskopi. Många CD-patienter uppvisar dock
ingen CRP-stegring (i studier närmare
50%) och CRP är därför inte till någon
hjälp för att bedöma terapisvaret. Hos
dessa är faecalt calprotectin till stor hjälp
såväl vid beslut om behandling som kontroll av effekten (29). ”Mucosal healing”
efter anti-TNF har starkt prognostiskt
värde för fortsatt remission och rekommenderas från flera håll vid utvärdering av
behandlingsresultatet (30-31) (figur 7).

Behandlingen bör avbrytas om ingen
effekt ses efter 2–3 infusioner eller vid
sekundär terapisvikt där intervallminskning och/eller dosökning inte givit
önskat resultat. Vid sekundär terapisvikt
rekommenderas även en omvärdering av
patientens symtomatologi. Beror symtomen verkligen på ökad inflammatorisk
aktivitet? Samtidig IBS förekommer ej
sällan hos IBD-patienter . Postoperativa
strikturer ger ofta buksmärtor och ökade
diarréer, men kan knappast förväntas
svara på anti-TNF-behandling; detsamma
gäller postoperativ gallsaltinducerad
diarré. När skov trots allt anses föreligga
kan annan anti-TNF-substans prövas, för
närvarande ADA med uppnådd remission i c:a en tredjedel (32). Byte i andra
riktningen torde ge samma resultat men
finns ännu ej studerat. Betydligt svårare
är att besluta om avbrott i behandlingen
hos patienter i remission. Normaliserad
endoskopi liksom lågt calprotectin kan ge
stöd för ett sådant beslut. Vid KS försöker
vi öka doseringsintervallet successivt före
eventuell utsättning. Den optimala tidpunkten för detta är oklar men efter 1 års
behandling har föreslagits från bl.a. Leuvenkliniken. Den uppenbara frågan är om
patienten då skall behandlas med immunosuppression som underhållsbehandling
eller kan klara sig utan behandling, det
vill säga har naturalförloppet påverkats i
positiv riktning? Studier om detta saknas
för närvarande för IBD, men data från
reumatologin antyder att en tredjedel
klarar sig utan recidiv efter avslutad antiTNF-behandling (33).



biologisk behand ling vid idb

Framtidsperspektiv

Biologisk behandling av IBD har kommit
för att stanna och sannolikt får vi se en
ökning under de närmsta åren till kanske
5–10% av CD-population och 5% för UC.
En viktig aspekt, framför allt vid CD och
även svår kronisk UC, är att inte glömma
bort kirurgisk behandling. En begränsad
klassisk ileocekal resektion, som är en
enkel och säker operation, ger ofta en
recidivfrihet på mer än 10 år (8). Ileoanal
anastomos med tunntarmsreservoir ger
ofta ett utmärkt funktionellt resultat med
hög livskvalitet vid UC.
Säkerhetsdata vid anti-TNF-behandling är hittills inte alarmerande, men
kräver noggrann uppmärksamhet och
uppföljning under betydligt längre tid än
de drygt 10 år som hittills stått till vårt förfogande. Minskat behov av sjukhusvård
och kirurgi har visats för CD-patienter
som uppnått remission efter IFX-behandling, liksom bibehållen arbetsförmåga
och allmänt förbättrad livskvalitet (34).
Bibehållen arbetsförmåga och utebliven
sjukskrivning innebär naturligtvis stora
kostnadsbesparingar eftersom nedsatt
arbetsförmåga och sjukskrivning otvivelaktigt utgör de största indirekta kostnaderna för samhället vid CD. Kostnaden
för anti-TNF-behandling går ej helt att
bortse ifrån, men studier pågår som visar
att kostnader för ett levnadsår med god
livskvalitet samt minskat resursutnyttjande av sjukvården talar för kostnadseffektivitet (35).
Den exakta immunologiska verkningsmekanismen för såväl IFX som ADA är
inte känd i detalj. Studier av s.k. regulatoriska T-lymfocyter ( Treg) under och efter
IFX- eller ADA-behandling pågår i ett
samarbete mellan Karolinska Sjukhuset
och Södersjukhuset (36). Målet är att hitta
markörer för responders respektive nonresponders för att möjliggöra en bättre
selektion av lämpliga patienter och avstå
från behandling hos andra. I framtiden
blir det allt viktigare att hitta indikatorer
för att kunna avsluta behandlingen utan
försämring och recidiv hos patienten.
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Gastrodagarna 2008 i Jönköping
Visserligen var det bara början av maj,
men det var snarast försommar som
rådde under de tre dagar som det
viktigaste mötet för svensk gastroenterologi avhölls vid Elmia konferens i
Jönköping.

D

et var gastroenterologisektionerna vid medicin- och kirurgklinikerna på Länssjukhuset
Ryhov som stod värd för mötet.
Vid invigningen hälsade verksamhetschef Axel Ros samtliga välkomna, och passade på att presentera en del av personalen
som dagen till ära lämnat sjukhuskorridorerna och sina vita uniformer. Istället var
dessa utbytta mot limegröna tröjor, och
personalen fungerade som värdar under
Gastrodagarna och servade med allting
– från garderoben till att fungera som
värdinnor/värdar med uppgift att hjälpa
besökare att hitta rätt.
SGFs ordförande Henrik Hjortswang
tog därefter över och konstaterade att årets
program var synnerligen inspirerande.
Hans inledningsanförande fick därefter
en mer dämpad ton, då Henrik talade
om nyligen avlidne Rolf Olsson, och
han sammanfattade dennes betydelse
för svensk gastroenterologi. Anförandet
avslutades med att samtliga i auditoriet
ställde sig upp och ägnade en tyst minut
för Rolf.
Ingen IBD i Afrika

Själva programmet inleddes med årets
Ulrika Broomé-föreläsning. Den handlade om vätskeansamling i buken, ascites,
som kan ge njurpåverkan och som – om
den blir infekterad – kan skapa stora problem.
Rubriken var Modern treatment of ascites
and hepatorenal syndrome, och den hölls av
Vicente Arroyo från Barcelona.
Programmet fortsatte på infektionstemat. Näste föreläsare var Gunnar Holmgren, som till vardags är verksam på
Infektionskliniken på Ryhov.
Även Gunnar höll sitt anförande på engelska – dels för att han är född i Zambia av
svenska föräldrar och är läkarutbildad där

G a s t r okuriren 3 • 2008

Henrik Hjortswang och Christopher Williams

och därmed ser det som sitt första språk
– men även för att en kollega därifrån som
befann sig i publiken skulle kunna följa
med under föreläsningen.
– Det som är intressant med gastroenterologi är de stora regionala skillnader
man upplever, förklarade Gunnar.
Han exemplifierade med att han själv
aldrig sett ett enda fall av Crohn’s sjukdom eller ulcerös kolit under alla år han
varit verksam som läkare i Afrika. Gunnar
tror det beror på de stora skillnader i den
kost som många människor har där.
– Vi kan dock se att t.ex. hemorrojder,
IBS och tjocktarmscancer har en ökande
incidens i de områden som går över till en
mer västinfluerad livsstil, fortsatte han.

– Det beror på att man äter ganska
sällan, och när man gör det så äter man
väldigt mycket och då gärna kost med
mycket fibrer, konstaterade Gunnar.
Det var några av de kirurgiskt inriktade problemen. Även bland de medicinska han radade upp fanns det en objuden
gäst högst upp på listan – inälvsparasiter
(helminths).
Abdominell TB är ett annat stort problem. Gunnar uppmanade till att man
alltid ska vara vaksam för sjukdomen när
man har patienter som kommer från endemiska länder.
– Så jag vill göra en parafras på Shakespeare och säga: ”TB or not TB – that is the
question”, avslutade Gunnar sin mycket
uppskattade föreläsning.

Objudna gäster

Därefter gick Gunnar över till att beskriva
abdominella problem – kirurgiska och
medicinska – som han hade sett i Afrika.
Han påpekade att de utmaningar man
står inför där är stora, på grund av brist
på resurser.
Det handlade om spolmask (ascaris)
som lever i tunntarmen, och som kan medföra akut mekanisk förstoppning. Man har
även en hög incidens av tarmvred.

Ovanliga sjukdomar

Professor Janne Björkander, Linköping,
talade om hereditära febrar.
– Det är viktigt att man har dessa i
åtanke, även om de inte är särskilt vanliga i Sverige. De är därför lätta att missa,
påpekade han inledningsvis.
Familjär medelhavsfeber (FMF) är vanligast, med cirka 100 kända fall i Sverige
varav 37 i Västra Götaland. Symptom är
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hudrodnad på underben, ankel och fot
samt – när det gäller GI – steril peritonit
och förstoppning.
– Det är klinik som gäller vid diagnostik. Patienten klagar ofta på smärtor från
mage, leder eller hud och har en rektal
temperatur på över 38 grader, berättade
Janne.
Han fortsatte med TNF-receptor-associerat periodiskt syndrom (TRAPS). Även
där kan GI-symptomen vara peritonit och
förstoppning – men också diarré.
Publiken fick se bilder på hereditärt
angioödem (HAE). Det finns över 100
HAE-patienter i Sverige.
– Det finns ingen patient i Sverige med
HAE som inte har ont i magen. En stor
del av dessa är nydebuterade – det är inte
alltid föräldrarna känner till att de bär på
sjukdomen, konstaterade Janne.
En andra titt

Från dessa ganska ovanliga sjukdomar,
övergick eftermiddagsprogrammet till att
handla om endoskopi. Per-Ove Stotzer,
Göteborg, inledde en interaktiv session
om modern teknik för utredning av gastrointestinal blödning.
Per-Ove konstaterade att upprepad
skopi ger nya fynd i 10–33% av fallen.
– Man kan missa saker, fast man gjort
en gastroskopi. Det finns flera orsaker till
det – en ovan skopist, olyckliga omständigheter, det kan vara svårt att se eller
man kanske inte känner igen de fynd man
gör. Det kan därför löna sig att göra om
en gastroskopi – eller kanske låta någon
annan göra om den, sa han.
Under sessionen drog man flera fallbeskrivningar, och under presentationen
av dessa stannade man upp flera gånger
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och lät publiken via mentometrar rösta på
olika alternativ för att gå vidare.
Olika personer presenterade olika tekniker. Charlotte Höög, Stockholm, talade
om tunntarmsendoskopi.
– En ”second look” som Per-Ove var
inne på, är mycket viktigt, ansåg även
Charlotte.
Hon tillade att det även är bra med en
”second thought”. Vid tolkning av oklart
kapselfynd är det viktigt att konsultera
kollegor och även att verifiera med ballongenteroskopi eller peroperativ enteroskopi, summerade Charlotte.
– Och kom ihåg: Vid kapselretention
har man hittat det problem man letar efter,
påpekade hon.
Ballongenteroskopi

Per-Ove kom tillbaka och talade om de
erfarenheter av dubbelballongenteroskopi
man har på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg
– Tunntarmsröntgen är en usel metod
att hitta patologi. Man lyckas endast i
10–20% av fallen, och dessutom ger man
strålning till patienten. Push-enteroskopi
har vi på SU nästan mönstrat ut, eftersom
det är så jobbigt för patienten, berättade
han.
Alltså återstår ballongenteroskopi. PerOve visade upp utrustningen på bild, och
förklarade hur den fungerar.
– Genomlysning är nästan alltid ett krav
när man går bakvägen, dock inte alltid om
man går peroralt, fortsatte han.
Resultaten är goda. Man når hela tunntarmen i 33–45% av fallen och får diagnostik i 72–83%.
– Man får gå båda vägarna, och då går
man andra gången fram till en bläcktatu-

Per-Ove Stotzer

ering man satte när man gick den första.
Tidsåtgången brukar ligga på mellan
70 och 90 minuter peroralt och 90–110
minuter analt. Indikationer för DBE är
blödning, Crohn’s sjukdom, tumör, malabsorptionssyndrom eller främmande
kropp.
En fråga från publiken var hur Per-Ove
såg på länssjukhus kontra universitetssjukhus när det gäller tunntarmsendoskopi.
– Kapselendoskopi kommer på länssjukhusen – den finns där i vissa fall
redan. När det gäller DBE är jag mer
tveksam. Jag vill dock inte säga att det
inte ska finnas på länssjukhus, men det
bör ha en stor volym, svarade Per-Ove.
Han avslutade med att hävda att en
obskyr blödning är en ofullständigt utredd
blödning.
– Med de metoder vi har till vårt förfogande idag, tycker jag man kan säga det!
Spred ljus

Mer om endoskopi: The future of colonoscopy is bright var rubriken för den föreläsning som Christopher Williams från
London höll på mötets sista dag. ”One
of the leading endoscopists in the world”,
sa Henrik Hjortswang när han introducerade honom.
Christopher började med en exposé
över endoskopins historia.
– Problemet när man ska undersöka
colon är att sprida ljus, inledde han och
fortsatte med att beskriva hur man 1806
använde sig av stearinljus när man tittade
in i colon på lik.
Han fortsatte med att redogöra för olika
landvinningar inom området och hur han
själv blev intresserad och utförde sin första
undersökning redan 1972.
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– Sedan dess har jag utfört fler än 35 000
koloskopier, och jag har räknat ut att jag
därmed totalt färdats i mer än 50 km tarm,
sa Christopher som visade sig vara i besittning av en god dos brittisk humor.
Med hjälp av flera filmer visade han
sedan olika tekniker vid skopering. Hela
tiden återkom han till att man måste vara
försiktig och inte glömma patienten – att
man måste vara ”kind” och ”gentle”.
Han demonstrerade också med bilder
och filmer olika hjälpmedel att träna upp
sig på, och konstaterade att kvaliteten på
simulatorer hela tiden blir allt bättre och
mer realistisk.
Framtiden är alltså ljus för koloskopin,
ansåg Christopher.
– Vi kommer troligen att se en explosion i antalet koloskopier, avslutade han.
Tre kvalitetsregister

Det allra sista symposiet handlade om
kvalitetsregister. Till vilken nytta är de?
Axel Ros inledde med att påminna om
Hälso- och Sjukvårdslagens 31:a paragraf:
Inom hälso- och sjukvård skall kvaliteten i
verksamheten systematiskt och fortlöpande
utvecklas och säkras.
– Detta har nu förtydligats av Socialstyrelsen, och det är det som ligger bakom
det ökande intresset för kvalitetsregister,
trodde han.
– Det finns idag 47 nationella kvalitetsregister. Utgör dessa lösningen på det
uppdrag som vi har fått av lagstiftarna?
Och hur använder vi dessa register, frågade Axel.
Därmed lämnade han över ordet till
Lars Enochsson, Stockholm, som berättade om GallRiks – det nationella kvalitetsregistret för gallsten. Han berättade att
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man registrerar kolecystektomier, och man
följer upp efter 30 dagar och 6 månader.
– Vi registrerar även ERCP – annars får
vi ingen fullständig bild. Men det gör vi
endast efter 30 dagar, förklarade han.
Antalet registreringar i Gallriks ökar
varje år: 2005 var det 1219, 2006 7 641 och
år 2007 fanns det 8 800 registreringar.
Jan Johansson från Lund tog över och
berättade om NREV som uttytt står för
Nationellt kvalitetsregister för Esofagus
och Ventrikelcancer.
Registret startade 2004, och det är
meningen att alla med esofagus- eller ventrikelcancer – oavsett behandling – ska
med. Data i NREV registreras vid utredning, vid behandling och vid utvärdering/
uppföljning. Täckningsgraden i riket för
2006 låg på 65%.
Per Myrelid, Linköping, avslutade med
att presentera SWIBREG – ett nationellt
register för IBD. Upplägget av detta register är i tre olika nivåer – eller moduler,
som Per kallade dem för.
Modul A innehåller nationellt basala
epidemiologiska data, modul B kvalitet
och uppföljning och slutligen i modul C
finns det möjlighet att skapa egna lokala/
regionala register.
I nuläget finns det 6 754 patienter registrerade, och 15 (av 24) sjukhus har en omfattande registrering.
Lägger ribban

Avslutningsvis talade Agneta Andersson
från SKL om vikten med att jobba med
kvalitetsregister. Hon påpekade att ett
sytematiskt förbättringsarbete är omöjligt
utan resultatmätning.
– Ett kvalitetsregister är ett patientfokuserat system för uppföljning av behandlings-
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resultat som löpande visar vad hälso- och
sjukvården åstadkommer, konstaterade hon
också.
Mats Bojestig, Linköping, som tillsammans med Axel Ros var moderator, liknade kvalitetsregister vid ribban när man
tävlar i höjdhopp.
– Vi tycker om att redogöra för vad vi
gör – men inte för resultatet av vad vi gör.
När man ser att dessa resultat är olika, vill
vi gärna skylla på att det är fel på data.
Men det är nog så att vi är olika bra – och
det måste vi börja brottas med!
– Egentligen vore det lika naturligt
att man löpande har en uppföljning av
kvalitet och resultat som vi idag har på
ekonomin, summerade Mats.
Därmed var den sista sessionen på Gastrodagarna till ända.

Vill locka fler kirurger

Vi frågade Henrik Hjortswang om hans
uppfattning om 2008 års kongress.
– Det har varit tre fantastiska dagar,
med genomgående mycket fina föreläsningar, ansåg Henrik.
– Uppslutningen har också varit imponerande god – precis som i Uppsala förra
året. Både det vetenskapliga programmet
och de sociala aktiviteterna har legat på
en hög nivå och varit trevliga. Den kliniska ”hands-on”-nivån har stimulerat till
diskussion.
Johan D Söderholm, vice ordförande i
SGF, håller med.
– Jag har haft kul. Bra program, bra
muntliga presentationer och fria postrar.
Dessutom har det varit en väldigt hög
standard på gästföreläsarna.

Johan anser att SGFs styrelse måste
jobba för att locka fler kirurger till mötet
i framtiden.
– Det är dock en utmaning – det är inte
lätt att konkurrera med kirurgveckan!
– Men vi har många gemensamma problem som kräver att vi har gemensamma
konferenser med möjlighet till diskussioner om olika behandlingsalternativ, konstaterade Henrik avslutningsvis.
Per Lundblad

Kurs i Lund
Operativ övre gastrointestinal endoskopi
12–14 november 2008 eller 11–13 mars 2009
Kursen har en praktisk inriktning och tar upp följande moment:
Dag 1 & 3: Teoretisk genomgång av operativ endoskopi vid övre gastrointestinal blödning,
benigna polypösa tumörer, achalasi, strikturer samt anläggande av perkutan endoskopisk gastrostomi. Principerna för endoskopisk mucosaresektion samt endoskopisk palliation vid cancer i
form av tumörreduktion, blodstillning och stentbehandling.
Dag 2: Hands-on-träning på sövda grisar med bland annat endoskopisk gummibandsligatur,
argonplasmakoagulation, injektionsbehandling med adrenalinlösning, Histoacryl och fibrinlim,
clipsbehandling, endoskopisk ballongdilatation, perkutan endoskopisk gastrostomi, endoskopisk polypektomi och anläggande av esofagusstent.

Observera Goda basala kunskaper i OGD-skopi är
en förutsättning för deltagande!
För ytterligare information och anmälan kontakta:
Christer.staelvonholstein@skane.se

Välkommen med Din anmälan!
Christer Staël von Holstein, kursledare

Sponsorer
Olympus, Boston Scientific
Kungshusen Medicinska AB,  Baxter Medical AB
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”PSC-IBD” – en egen diagnostisk entitet
Associationen mellan inflammatorisk
tarmsjukdom (IBD) och primär skleroserande cholangit (PSC) är välkänd.
Ca 5% av patienter med IBD har PSC
och upp till 80% av PSC-patienterna
har samtidig IBD, framför allt ulcerös
colit. Orsaken till denna association är
okänd. En hypotes är att bakterier eller
toxiska metaboliter transporteras via
portacirkulationen, genom den inflammerade tarmslemhinnan, och triggar
ett immunsvar i levern hos genetiskt
predisponerade individer.

I

BD-sjukdomen diagnostiseras i allmänhet före PSC, men kan debutera
samtidigt med eller efter PSC-diagnos.
IBD vid PSC har särskilda karakteristika:
Patienterna har ofta en låg sjukdomsaktivitet med lite symptom. Den inflammatoriska utbredningen är nästan alltid total,
men fläckvis utbredning är vanlig med
inflammation framför allt i högercolon
med back wash ileit och sparad rectum.
Det är vanligt att patienterna växlar diagnos över tid mellan ulcerosa, Crohncolit
och ospecifik colit. Man har därför börjat
tala om ”PSC-IBD” som ett eget begrepp.
Eftersom förloppet av IBD är symptomfattigt, underskattas ofta IBD-förekomst
och duration vid PSC och IBD kan aldrig
uteslutas hos en PSC-patient med mindre
än att en komplett coloskopi med biopsier
genomförts.
Patienter med ”PSC-IBD” löper en särskilt

förhöjd risk för utveckling av colorectal
dysplasi/cancer. Prevalensen colorectal
cancer vid IBD allmänt har rapporterats till knappt 4%. I en metaanalys som
inkluderar 11 studier och mer än 16 000
patienter med IBD har visat att PSCpatienter löper en ca 5 gånger ökad risk för
colondysplasi/cancer jämfört med leverfriska UC-patienter (OR 4.79, 95% CI
(3.58–6.41), Soetniko, et al). Surveillence
med regelbunden coloskopi rekommenderas därför. Orsaken till den förhöjda
cancerrisken vid ”PSC-IBD” är inte känd.
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Det har spekulerats att den minskade gallsyreutsöndringen och den proportionellt
högre andelen sekundära gallsyror vid cholestatisk leversjukdom är en orsak. Stöd
för denna hypotes är att patienter med
”PSC-IBD” drabbas av dysplasi/cancer
framför allt i högercolon och att behandling med ursodeoxycholsyra (UDCA) i
ett par studier har visat viss skyddande
effekt. Efter levertransplantation kvarstår
risken för colorektal cancer och utveckling
av coloncancer kan påverka långtidsöverlevnaden. Detta understryker vikten av
fortsatt coloskopi surveillence även efter
en levertransplantation. IBD debuterar
ibland först efter en levertransplantation
och vissa IBD-patienter får en aggressivare colit efter transplantationen trots
immunsuppressiv behandling. Behandling med tacrolimus har i några studier
förknippats med ökad inflammatorisk
aktivitet i colon.
Behandling av ”PSC-IBD” skiljer sig inte

från IBD-behandling hos leverfriska.
Eftersom sjukdomsaktiviteten är låg är
diarré sällan ett stort problem. Vid diarréproblematik är det viktigt att tänka på

att PSC-patienter har en förhöjd risk
också för celiaki och att steatorré kan
förekomma sekundärt till kronisk pancreatit eller hyperbilirubinemi hos denna
patientgrupp.
Sammanfattningsvis kännetecknas ”PSC-

IBD” av milt förlopp, lång preklinisk fas,
total utbredning framför allt med högersidig inflammation och backwash ileit,
sparad rectum och en förhöjd risk för
colorectal cancer. Surveillence med årliga
coloskopier rekommenderas på grund av
den höga cancerrisken.
Referenser:
U Broomé, A Bergquist. Primary Scklerosing
Cholangitis, Inflammatory Bowel Disease, and
Colon cancer. Semin Liv Dis 2006;26,31-41.
Soetikno RM, Lin OS, Heidenreich PA, Young
HS, Blackstone MO.Increased risk of colorectal neoplasia in patients with primary sclerosing
cholangitis and ulcerative colitis: a meta-analysis.
Gastrointest Endosc. 2002 Jul;56(1):48-54.
Annika Bergquist,
docent, överläkare,
Karolinska Universitetssjukhuset,
Huddinge

SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGsspalt
Vi kan glädjas över att även i år haft tre mycket lyckade Gastrodagar, den här gången i Jönköping. Frånsett många intressanta
föreläsningar och trevliga sociala arrangemang innebar det även
att SYG, som sig årligt bör, fått en uppdatering av styrelsen.
Arvid Hamrin och Jerker Wiksten avgick och jag vill passa på att
tacka dem för samarbetet under året. Nya i styrelsen är kassör AnnSofie Backman, Stockholm, sekreterare Karolina Sjöberg, Göteborg,
samt ledamöterna Anna Granzelius, Falun och Ragna Alfredsson,
Trollhättan. Det är med stor glädje jag ser fram emot kommande
SYG-arbete, i en styrelse som jag både hoppas och tror kan komma med många nya
synpunkter och infallsvinklar om hur vi ska få vår förening att utvecklas.
Slutligen vill jag önska er alla en riktigt trevlig sommar!
Jenny Gunnarsson, ordförande SYG
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Verksamhetsberättelse för SGF 2007–2008
Under det gångna året har Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse bestått
av Henrik Hjortswang, ordförande; Johan
Söderholm, vice ordförande; Magnus Simrén,
vetenskaplig sekreterare; Mikael Machado,
kassör; Ulla Johansson, facklig sekreterare;
Annika Bergquist, hepatologiansvarig; PerOla Park, endoskopiansvarig; Leif Törkvist,
redaktör för Gastrokuriren; Jenny Gunnarsson, SYG-ledamot.
Styrelsen har haft sex protokollförda möten
under verksamhetsåret. Fyra av dessa har ägt
rum under 2007: ett i anslutning till Gastrodagarna i Uppsala 5 maj, ett telefonmöte 5 september, ett internat i Täby 30 september – 1
oktober och ett styrelsemöte i samband med
Riksstämman i Stockholm 28 november, samt
två under 2008: ett telefonmöte 16 januari
och ett styrelsemöte i Stockholm 10 mars.
Föreningens aktiviteter har rapporterats i fyra
ordinarie nummer av Gastrokuriren samt på
hemsidan. Inför årets Gastrodagar har liksom
ifjol ett extra nummer av Gastrokuriren utgivits. Hemsidan har under det gångna året
fortsatt att uppdateras av redaktören i samarbete med Mediahuset.
Styrelsen har arrangerat sektionens riksstämmoprogram för år 2007. Föreningen hade
tre övergripande sektionssymposier med
titlarna: ”Endoskopi i allmänläkarens tjänst”,
”Alkohol och leversjukdom”, samt ”Dyspepsi

och reflux – en SBU-rapport”. Bengt Ihreföreläsare var Professor Peter Whorwell från
Manchester, Storbritannien, som föreläste om
hypnoterapi vid mag-tarmsjukdomar. Föreningen hade ingen abstractverksamhet. P.g.a.
sjunkande antal åhörare vid SGF:s program
under de senaste årens möten har styrelsen
beslutat att ej anordna eget program vid riksstämman 2008.
Ett flertal stipendier har utdelats under året
via SGF:s försorg.
Under året har en utbildningskommitté
under ledning av den facklige sekreteraren fortsatt att arbeta med uppdatering av
målbeskrivningen för gastroenterologutbildningen i Sverige och denna beräknas
vara färdig under 2008. Styrelsen har också
under ledning av den facklige sekreteraren
tagit fram av ett utbildningsprogram för
ST-läkare inom Gastroenterologi och detta
kommer att påbörjas under 2009 med 2–4
kurser per år.
För att förbättra utbildning och utveckling
inom endoskopi i Sverige har styrelsen tillsatt
ett endoskopiutskott, som kommer att aktivt
arbeta med dessa frågor. Utskottet kommer
att ledas av den endoskopiansvarige ledamoten i SGF:s styrelse.

rologi – Magtarmfonden. Denna har lanserats
under 2008 med annonsbilaga i dagspressen
och inslag i TV. En kokbok för mag-tarmsjuka
har tagits fram, och huvuddelen av intäkterna
från försäljningen av denna går till Magtarmfonden. Olika sponsorpaket för fonden har
framarbetats av styrelsen för SGF. En styrelse
för fonden har utsetts.
Årets Gastrodagar arrangeras i Jönköping
med samma upplägg som fjolårets Gastrodagar i Uppsala med ett sammanhållet program
under 2 ½ dagar med kliniska symposier och
abstract-verksamhet. Fr.o.m. mötet i Göteborg
2009 kommer det ordinarie programmet att
utökas med en dag till 3 ½ dagar. Bengt Ihreföreläsningen flyttas från Riksstämman till
Gastrodagarna fr.o.m. 2009.
Under året har arbetet fortsatt inom de 14
arbetsgrupper som tillsatts med mål att
arbeta fram nationella policydokument för
handläggning av olika gastroenterologiska
och hepatologiska sjukdomstillstånd. Dessa
policydokument kommer att presenteras i
Gastrokuriren, på Gastrodagarna och andra
lämpliga möten. De första grupperna presenterar sina policydokument vid årets Gastrodagar.

MAGNUS SIMRÈN

SGF:s styrelse har i samarbete med Abbott
initierat en forskningsfond inom Gastroente-

Vetenskaplig sekreterare
Svensk Gastroenterologisk Förening
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årsmötes protokoll SGF
sgfs styrelse 2008

Svensk Gastroenterologisk Förening
Swedish Society of Gastroenterology

Årsmötesprotokoll
Tid: 7 maj 2008 kl.17.05–18.00
Lokal: Elmia Konferenscenter, Jönköping
§1.
Ordförande Henrik Hjortswang öppnade
mötet.
§2.
Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.
§3.
Dagordningen fastställdes.
§4.
Henrik Hjortswang valdes till mötesordförande och Magnus Simrén till mötessekreterare.
§5.
Till justeringspersoner valdes Hans Strid och
Marie Carlson.
§6.
Årsmötesprotokollet från 2 maj, 2007 genomgicks och lades till handlingarna.
§7.
Verksamhetsberättelse från 2007–2008 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 målbeskrivning för specialistutbildningen
i Medicinsk gastroenterologi och hepatologi,
samt initiering av tillhörande utbildningsprogram i SGF:s regi.
§9.
Kassören Mikael Machado rapporterade om
föreningens ekonomi. Föreningens ekonomi
är fortsatt mycket god.
§10.
Revisionsberättelsen upplästes.
§11.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för sitt
arbete under verksamhetsåret.
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§12.
Val av ny styrelse:
a. Till ny vetenskaplig sekreterare valdes
Annika Bergkvist. Hennes mandatperiod går
ut 2011.
b. Till ny hepatologiansvarig valdes Per
Sangfelt. Hans mandatperiod går ut 2011.
c. Ordförande Henrik Hjortswang kvarstår.
Hans mandatperiod går ut 2009
d. Vice ordförande Johan Söderholm kvarstår. Hans mandatperiod går ut 2009.
e. Kassör Mikael Machado kvarstår. Hans
mandatperiod går ut 2010.
f. Facklige sekreteraren Ulla Johansson
kvarstår. Hennes mandatperiod går ut 2009.
g. Endoskopiansvarig Per-Ola Park kvarstår. Hans mandatperiod går ut 2009.
h. SYG-ledamot Jenny Gunnarsson kvarstår.
i. Redaktör för Gastrokuriren Leif Törkvist
kvarstår
§13.
Till revisorer omvaldes Robert Stig och Urban
Karlbom. Till revisorssuppleant valdes Henrik
Siman.
§14.
Till ny valberedning valdes Göran Curlberg
(sammankallande), Jonas Halfvarsson och
Per-Ove Stotzer.
§15.
Övriga frågor. Curt Einarsson och Rune Sjödahl föreslog som nya hedersledamöter i SGF,
vilket godtogs av årsmötet.
§16.
Mötesordföranden Henrik Hjortswang förklarade årsmötet avslutat.
Jönköping 7 maj 2008
Magnus Simrén
Mötessekreterare
Justeras:
Hans Strid, Marie Carlson

Henrik Hjortswang
Ordförande
EM-kliniken, Universitetssjukhuset,
581 85 Linköping
Tel 013-22 21 30 (sekr)/013-22 20 00 (vx)
Henrik.Hjortswang@lio.se
Johan D. Söderholm
Vice ordförande
Colorektalsektionen
Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
Tel: 013-223546, Fax: 013-223570
johda@ibk.liu.se
Annika Bergquist
Vetenskaplig sekreterare
Karolinska Univ.sjukhuset, Huddinge,
141 86 Stockholm
Tel 08-58 58 00 00
Fax 08-58 58 23 35
annika.bergquist@ki.se
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)
Sektionen f gastroenterologi & hepatologi
Medicinkliniken Sahlgrenska Univsjh
413 45 Göteborg
info@syg.se

Ulla Johansson
Facklig sekreterare
Kirurgmottagningen,
Hudiksvalls sjukhus,
82481 Hudiksvall,
Tel 0650-92 000
ulla.m.johansson@lg.se
Per Sangfelt
Hepatologiansvarig
Institutionen för medicinska vetenskaper,
Infektionssjukdomar
Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
Tel: 018-611 56 72
Per.Sangfelt@medsci.uu.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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Simon Travis i Oxford
– ordförande i ECCO SciCom, och drivande kraft
bakom deras konsensus vid IBD
Dr Simon Travis, DPhil FRCP, Clinical
Director of Gastroenterology and
Endoscopy, vid John Radcliffe Hospital
i Oxford är känd över hela världen
som ett av de ledande namnen när det
gäller behandling av IBD.

H

an är ordförande i sektionen
för IBD i British Society of
Gastroenterology, författare till
organisationens Guidelines for the IBD från
2004 och medlem av Council of the British Society of Gastroenterology.
Dessutom är Dr Travis ordförande i
European Crohn’s and Colitis Organisations (ECCO) vetenskapliga kommitté
SciCom, och han har sammanställt deras
konsensus för Crohn’s sjukdom och ulcerös kolit.
Gastrokuriren for till Oxford för en
intervju med honom.
Forskat i Arktis och på Mount Everest

Dr Travis är en spännande och dynamisk
person att samtala med. Han är en utpräglad ”doer”, helt inriktad på klinisk forskning, samtidigt som han med avundsvärd
självklarhet rör sig i den internationella
akademiska miljö som utgör basen för all
forskning.
Hans bakgrund är också spännande.
Dr Travis lät sig som ung enrolleras i den
engelska marinen – Royal Navy – och det
var på deras bekostnad som han sedan
läste medicin.
– Jag älskade medicin direkt, förklarar
han.
– Det var kombinationen av vetenskap och den personliga kontakten med
patienter som jag fortfarande finner så
tilltalande.
Efter studierna och en kort sejour
på en intensivvårdsenhet i London, var
det sedan dags för den unge Dr Travis
att kliva ombord på ett av Royal Navys
fartyg. Under tre och ett halvt år var han
Commando Medical Officer, en period
som medförde flera tuffa uppdrag.
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– Vi forskade bl.a. på förfrysning och
extrema temperaturer i Arktis under en
sjumånadersperiod, minns han.
– Jag testade på mig själv och andra
frivilliga, och vi bodde i bivacker och hål i
snön i flera omgångar i 40 graders kyla.
Dessutom är Dr Travis en entusiastisk
bergsbestigare. På Mount Everest har han
visat med försök – bl.a. på sig själv – att
kroppens förmåga att ta upp kolhydrater
minskar med hela 20% på 5000 meters
höjd.
Europeisk konsensus

Efter att ha lämnat den engelska marinen, var Dr Travis först inriktad på att
studera kardiologi, men han ändrade sig
och blev gastroenterolog – ett val han
aldrig ångrat.
– Gastroenterologi är ständigt fascinerande. Det är ett ämne som utgör ett
gränssnitt mellan evidensbaserad medicin och kunskapsbaserad kirurgi, och
det kräver även praktiska färdigheter och
handlag, förklarar han.
Via posten som ordförande i sektionen
för IBD i British Society of Gastroente-

rology, fick han uppdraget att ta fram
guidelines för behandling av IBD i Storbritannien. Det ledde i sin tur till att han
blev involverad i den då nybildade organisationen ECCO, och via dem fick han
kontakt med Professor Eduard F Stange
i Tyskland.
– Vi började arbeta med att förverkliga
en vision som den nya organisationen satt
upp: En europeisk konsensus, först för
Crohn’s sjukdom och sedan för ulcerös
kolit, fortsätter Dr Travis.
Arbetet med dessa, är något som han
idag blickar tillbaka på med stor tillfredsställelse.
– Det var mycket intressant och gav
ett stort utbyte. Det tog oss genom olika
språkbarriärer, kulturer och skänkte en
insikt i det arbete som utförs av kollegor i
olika länder – samt insikt i de utmaningar
som dessa ställs inför, anser han.
Kvantifiera åsikter

Dr Travis är mycket språkintresserad, och
han har försökt att utreda vilken form
ordet konsensus ska ha i plural på engelska. Det visade sig inte så enkelt att slå fast,
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och till slut engagerade han en språkprofessor i Oxford för att avgöra det hela.
– Denne kom i sin tur fram till att pluralformen är ”best avoided”, skrattar han.
Men pluralformen behövs, eftersom
det idag föreligger två stycken – en för
Crohn’s sjukdom och en för ulcerös kolit,
precis som planerat.
– Idén att åstadkomma en europeisk
konsensus för IBD föddes 2004. Avsikten
var att få en gemensam överenskommelse
som omfattade hela Europa. ECCO upplevde vid den tiden svårigheter med att
uppnå en gemensam behandlingsstrategi
i enskilda länder, förklarar Dr Travis.
– Guidelines finns det många av, och
det råder ofta delade meningar om dem.
Men Professor Stange kom med ett genidrag: Vi skulle formalisera en process för
att åstadkomma en hållbar överenskommelse. Den skulle vara så formell att man
kan skriva stort K på konsensus som den
leder fram till. Handfasta bevis saknas ju
ofta, så vi skulle alltså försöka att kvantifiera åsikter.
Olika arbetsgrupper

Denna formaliserade process skedde i fem
steg. Idag arbetar man med kommande
konsensus enligt samma mönster.
– Det första steget bestod av en systematisk genomgång av litteraturen. Det
arbetet utfördes av 14 grupper, där varje
grupp hade ett särskilt ämne att studera.
– I det första arbetet – konsensus om
Crohn’s sjukdom – satte vi ihop grupperna
nationellt. Det var inte det ideala tillvägagångssättet, men ECCO var fortfarande
en mycket ung organisation på den tiden.
Vi ändrade på det nästa gång – arbetet
med ulcerös kolit – då vi satte ihop dessa
ämnesgrupper internationellt i stället.
Arbetsgruppen skulle också gradera
de bevis man fann vid litteraturgenomgången enligt CEBMs skala (Centre for
Evidence Based Medicine i Oxford).
– Dessa arbetsgrupper producerade
ett frågeformulär med kliniskt relevanta
frågor som de sedan skickade till alla medlemmar i konsensuspanelen. För arbetet
med Crohn’s bestod denna panel av 59
personer – för ulcerös kolit hade de utökats till 71.
Skrivs gemensamt vid ett tillfälle

Nästa steg var att arbetsgrupperna skrev
ett första utkast till ett uttalande om det
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Simon Travis på sin klinik som – naturligtvis – heter Truelove Ward.

ämne de fått sig tilldelat, i vilket de också
graderade bevisnivån och skrev koncisa
svar på de kliniska frågorna.
– Dessa utkast presenterades sedan av
ordföranden i varje grupp vid ett långt
maratonsammanträde där hela konsensuspanelen var närvarande. Det resulterade
naturligtvis i långa debatter vid sammanträdet.
– Därpå skrevs – vid samma sammanträde – hela det slutliga konsensusdokumentet i realtid ! För att ett beslut
om en skrivning skulle uppnås, krävdes
att 80% av deltagarna ställde sig bakom
den. Därför fick varje ord – till och med
enskilda prepositioner – betydelse när det
hela vägdes ihop.

Sätta konsensus i kontext

Denna slutskrivning som sker med samtliga närvarande var alltså det tredje steget.
Det fjärde bestod i att skriva den åtföljande texten – att sätta konsensus i ett
sammanhang. Det var en uppgift som
gick till Simon Travis.
– Orsaken till det att det var en person
som utförde det arbetet var att på så sätt
ge texten en kontinuitet. Att uppdraget
att redigera den föll på mig var ganska
naturligt – eftersom den skulle författas på engelska var det lämpligt med
en person som har just engelska som
modersmål.
– Men jag måste erkänna att jag då inte
insåg omfattningen av uppgiften, tillägger han.

Ristat i sten

Fördelen med detta förfarande – att skriva
i realtid – är flera, påpekar Dr Travis.
– Det innebar att alla närvarande ”ägde”
den slutliga skrivningen. Dessutom så
eliminerade det allt inflytande av åsiktsstarka enskilda individer, samt naturligtvis
allt inflytande från industrin.
Han fortsätter med att förklara att hela
denna process också ledde till många nya
insikter och ny kunskap.
– Den skrivning som blev den slutliga i
ECCOs uttalande vid detta sammanträde
är ristade i sten! Ingen kan ändra på det.
När det gäller industrin, så fick de kontrollera slutresultatet rent faktamässigt, men de
hade ingen påverkan på själva innehållet.

Stort intresse

Det femte och sista steget i processen var
att publicera hela texten.
– Vi kontaktade GUT, och det visade
sig att de inte ville ha 14 olika rapporter.
Därför smälte vi ihop dem till följande
tre delar:
1: Definitioner och diagnoser.
2: Rådande handläggning – vid aktiv
sjukdom, övervakning och kirurgi.
3: Speciella situationer – postoperativt,
profylax, pubertet m.m.
– Publiceringen skedde som en särskild
bilaga till GUT, och det blev en stor succé.
Det var de tre mest nedladdade dokumenten från GUTs server under 2007!
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simon travis i oxford

Idén att åstadkomma en europeisk konsensus för IBD föddes 2004.
Avsikten var att få en gemensam överenskommelse som omfattade
hela Europa. ECCO upplevde vid den tiden svårigheter med att uppnå
en gemensam behandlingsstrategi i enskilda länder

Det är ett omfattande dokument: Den
sammanlagda textmassan är på 738 sidor
och består av 38 000 ord. Den innehåller sammanlagt 111 ”ECCO Statements”
på olika aspekter av handläggningen av
Crohn’s sjukdom.
Den egna tidskriften

Det var alltså historien om ECCO konsensus för Crohn’s sjukdom.
Omedelbart efteråt drog man igång
ett arbete med en konsensus om ulcerös
kolit, och nu hade man alltså etablerat
riktlinjerna för hur denna process skulle
bedrivas.
– I Kanada har man intresserat sig för
hur vi gjorde, och de har fullt ut anammat
den process vi tog fram – för det arbete
de där har startat för att komma fram till
nationell konsensus, avslöjar Dr Travis.
Som vi redan påpekat utökade man
antalet medlemmar i panelen, och satte
samman de olika grupperna med deltagare från olika länder denna gång. Dessutom valde man en annan tidskrift för
publiceringen.
– Vi bestämde oss för att vi denna gång
skulle använda vår nystartade tidskrift
JCC. (Journal of Crohn’s and Colitis). En
av orsakerna till det beslutet var naturligtvis att det kändes naturligt att publicera
i vår egen tidskrift. En annan orsak var
att texten på så sätt fritt blev tillgänglig
för alla via vår webbsida www.ecco-ibd.
eu. GUT kräver som bekant att man är
prenumerant för att man ska kunna ladda
ner artiklar från deras server.
– Dessutom ombesörjer förlaget Elsvier
att texten kommer att bli översatt till olika
europeiska språk. Det är en lång process
med dessa översättningar också. ECCOs
agent Vereint kommer att genomföra kontroller av resultatet, innan dessa översättningar publiceras.
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Två nya och en uppdatering på gång

ECCO bildades officiellt år 2001, och
organisationen omfattade då utsedda
representanter från 14 länder.
Sedan dess har den haft en mycket
snabb framgång och tillväxt. Antalet
medlemsländer är nu uppe i 30, och idag
är det möjligt att på individuell basis bli
medlem i organisationen.
Dr Travis håller med om att historien
om deras båda konsensus, speglar ECCOs
egen korta, men framgångsrika, historia.
– Ja, absolut. Och precis som fallet var
med ECCO, så var det flera som hyste
tvivel om att vi skulle lyckas. Kan det låta
sig göras? Det visade sig att det kunde det,
slår han fast.
– ECCO kopplar ihop gastroenterologer i Europa – man lär helt enkelt känna
varandra!
Arbetet med två nya konsensus är redan
igång – en för opportunistiska infektioner
vid IBD och en för tunntarmsendoskopi
vid IBD. Den förstnämnda är snart klar,
och kommer att presenteras vid UEGW
i Wien till hösten.
– I Wien kommer vi också att presentera
en revision av vår konsensus för Crohn’s
– en uppdatering. Inför denna uppdatering har vi öppet annonserat efter bidrag
på vår webbsida, berättar Dr Travis.
Ett gränssnitt
för utveckling och forskning

Vid ECCOs konferens i Lyon i år, valdes
Dr Travis från att varit medlem i deras
vetenskapliga kommitté, SciCom, till
ordförandeposten i densamma. Det är ett
uppdrag som han är mycket stolt över.
– Det är en av de viktigaste kommittéerna inom ECCO. Den ansvarar för
ECCOs program vid UEGW, för programmet vid ECCOs egen kongress, ska
underlätta vetenskaplig forskning samt

ansvarar för ECCO Fellowships and
Grants. Vi ska också ge yttranden och
råd vid vetenskapliga prövningar, förklarar han.
Det är ett omfattande arbete som tar
mycket tid i anspråk – och Dr Travis
arbetar fortfarande kliniskt i Oxford. Vi
frågar vad det är som driver honom att
även lägga ner så mycket tid på SciCom.
– Just när det gäller att utse våra Fellowship and Grants, samt när vi inrättar
kliniska prövningar och tillsätter olika
grupper – då får man en möjlighet att
tänka utanför de vanliga ramarna, svarar
han.
– Dessa ramar sätts ju normalt av den
industriellt finansierade forskningen. Så
att på europeisk nivå ha ett forum som
tänker utanför dessa ramar är viktigt för
mig!
– De senaste åren har inneburit en
explosiv utveckling av nya läkemedel för
IBD. Jag ser på SciCom som ett gränssnitt
mellan utvecklingen av nya läkemedel
och kliniska forskare, avslutar Dr Simon
Travis i Oxford och hastar vidare till en
föreläsning han ska hålla för en grupp
medicinstuderande i den gamla brittiska
universitetsstaden.
Per Lundblad
Fotnot
I ECCOs tidning ECCO News har Simon
Travis skrivit mer ingående om organisationens konsensus om CD och UC. I nr
1/07 finner man hans text om ulcerös
kolit och i nr 2/07 texten om Crohn’s
sjukdom. Bägge dessa tidningar kan man
läsa på Internet. Adressen är:
www.mediahuset.se/Ecconews
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Koloskopisk övervakning av
långvarig kolit
Rekommendationer från arbetsgruppen inom Svensk Gastroenterologisk Förening
Deltagare:
Anders Ekbom Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Ragnar Befrits Karolinska Universitetssjukhuset Solna,
Per Karlén Södersjukhuset, Robert Löfberg Sophiahemmet, Urban Sjöqvist Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge,
Jörgen Rutegård Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, Åke Öst Aleris Medilab, Adj Jan Lindberg Örnsköldsviks Sjukhus
Sammankallande Erik Hertervig, Lunds Universitetssjukhus

Det finns ingen stark evidens för att
koloskopisk övervakning de facto förlänger överlevnaden. Det starkaste
indiciet på att så ändå skulle vara fallet
utgörs av en fall-kontrollstudie från
Stockholm-Uppsala där man finner
en påtaglig reduktion av mortaliteten
som dock inte når signifikans [1]. Det
finns flera okontrollerade material
från olika centra som visar att koloskopisk övervakning går att genomföra
med hög compliance och med ringa
KRC-mortalitet samt att majoriteten
av patienterna kan förbli oopererade.
Värdet av koloskopisk övervakning är
sålunda nästan uteslutande baserat på
observationella studier. Prospektiva
randomiserade studier kommer inte att
låta sig göras av framför allt etiska men
även logistiska skäl. Evidensen bakom
arbetsgruppens rekommendationer är
därför i allmänhet låg. Evidensnivån är
graderad efter SBUs riktlinjer.

länder (8 poolade studier) var cancerrisken drygt hälften så stor som i England och USA. Från St Mark´s i England
publicerades nyligen data från det största
och prospektivt längst följda material
som genomgått koloskopisk övervakning.
Kolorektalcancer-incidensen i detta ”tertiärcenter” var 2.5% vid 20 år och 7.6%
vid 30 års sjukdomsduration [3] vilket är
klart lägre siffror än andra tidigare tertiärcenter studier. I studien konstateras att
cancerincidensen sjunker över tiden. Två
nyligen publicerade populationsbaserade
studier rapporterar ingen eller lätt ökad
risk för KRC [4, 5]. Aktuella data från
Sverige som undersökt incidens och mortalitet från 1965–2002 visar, till skillnad
från St Mark’s, att kolorektalcancer-incidensen är oförändrad över tiden, men att
mortaliteten i KRC reducerats med 75%
(Söderlund, in press). Detta kan tyda på
att man vid koloskopisk övervakning ändå
upptäcker cancer i tidigare skede, med
åtföljande bättre prognos.

1. Hur hög är
cancerrisken och dödligheten?

2. Riskfaktorer

Patienter med ulcerös kolit (UC) har
en ökad risk att drabbas av kolorektal
cancer (KRC). Det är däremot omdiskuterat hur stor denna risk är. Det är svårt
att dra några entydiga slutsatser från de
studier som publicerats beroende på ett
flertal faktorer. Studier på sjukhusbundna
material har generellt högre siffror än rent
populationsbaserade studier. I den största
sammanställningen som gjorts på området, en meta-analys av 116 studier, angavs
cancerrisken vid ospecifik UC till 2% vid
10 år, 8% vid 20 år och 18% vid 30 års
sjukdomsduration [2]. I skandinaviska

2.1 Sjukdomsduration: patienter med
lång sjukdomsduration har en ökad
risk för KRC jämfört med bakgrundsbefolkningen (Evidensstyrka 3)
Sjukdomdurationen är en tydlig oberoende riskfaktor. När det gäller debuten finns det ingen enhetlig definition.
Många studier använder datum för endoskopisk diagnos, men man bör försöka
bestämma debut efter det första skovet
med en längre period av blodtillblandad
avföring. Risken för KRC börjar bli större
än hos bakgrundspopulationen vid 8–10
års sjukdomsduration. En screeningkolo-

G a s t r okuriren 3 • 2008

skopi bör då göras för att ånyo bedöma
utbredningen och förekomst av dysplasi.
2.2 Utbredning: risken för KRC är
högst för patienter med extensiv kolit,
intermediär vid vänstersidig kolit och
inte ökad vid proktit (Evidensstyrka 3)
Utbredningen har också visat sig vara
en oberoende riskfaktor [6]. Utbredningsbedömning som tidigare utgått
från kolonröntgen görs numera i första
hand vid endoskopi. Utbredningsbedömningen kan försvåras av att det förekommer variationer i både utbredningsgrad
och inflammationsintensitet över tiden.
Den maximala utbredningen utgör alltid
grunden för riskbedömning. Extensiv
kolit definieras som kolit proximalt om
vänsterflexuren.
2.3 Primär skleroserande kolangit:
patienter med primär skleroserande
kolangit har ökad risk för KRC
(Evidensstyrka 3)
En metaanalys har visat att risken för
KRC är ökad 4,8 ggr för patienter med
primär skleroserande kolangit (PSC) och
UC jämfört med enbart UC [7]. Patienter
med PSC bör genomgå koloskopi med
biopsier för att avgöra om kolit föreligger.
Om så är fallet bör koloskopisk övervakning genomföras årligen.
2.4 Hereditet: patienter med
KRC-hereditet har ökad risk för KRC
(Evidensstyrka 3)
Hereditet för KRC är en annan uppmärksammad riskfaktor. En förstagradssläkting
med KRC innebär en 2,5-faldig riskökning för patienter med UC. Risken ökar
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med faktorn 9,2 om KRC uppträtt hos en
förstagradssläkting före 50 års ålder [8].
Koloskopisk övervakning bör ske oberoende av kolitens utbredningsgrad.
2.5 Tidig debutålder: patienter med
tidig debutålder har ökad risk för KRC
(Evidensstyrka 4)
Ung debutålder per se har inte entydigt
visat sig vara kopplat till högre KRCrisk, men livstidsrisken kan vara högre
på grund av den längre durationen.
2.6 Inflammatorisk aktivitet
(endoskopisk och histologisk) är en
riskfaktor för utveckling av KRC
(Evidensstyrka 3)
Studier har visat att framför allt graden
av histologisk inflammation i kolorektalslemhinnan över tiden korrelerar till KRCrisk [9] men även endoskopiska fynd som
”backwash ileitis” [10] och förekomst av
postinflammatoriska polyper (s.k. pseudopolyper)[9] (se avsnitt postinflammatoriska polyper) har kopplats till ökad
KRC-risk. Även kliniska symtom på långvarig inflammation (>1 år) har kopplats
till ökad KRC-risk.
3. Principer för
koloskopisk övervakning

3.1 Screeningkoloskopi bör erbjudas
alla patienter med ulcerös kolit och
Crohnkolit med kolonengagemang
8–10 år efter debut av sjukdomssymtom (evidensstyrka 3)
Screeningkoloskopi bör utföras efter 8–
10 års sjukdomsduration (efter debut av
kolitsymtom) för att bedöma förekomst
av dysplasi. Den maximala utbredningen
sedan insjuknandet blir underlaget för
bedömning om fortsatt koloskopisk övervakning är indicerad.
3.2 Koloskopisk övervakning
Patienter med extensiv ulcerös kolit (kolit
sträckande sig proximalt om vänster flexur)
och patienter med hereditet för KRC oavsett sjukdomsutbredning bör genomgå
koloskopisk övervakning. Denna bör ske
vartannat år mellan 10–20 år. Efter 20
års duration bör kontrollerna ske årligen.
Patienter med PSC bör genomgå årlig
koloskopi och övervakningen bör starta
i samband med upptäckten av PSC. Hos
patienter med extensiv kolit, men utan
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riskfaktorerna PSC och KRC-hereditet
kan man modifiera övervakningsschemat
under förutsättningen att två på varandra följande övervakningsskopier är utan
makroskopiska och mikroskopiska riskfaktorer. Med avsaknad av makroskopiska
riskfaktorer menas avsaknad av aktiv
extensiv inflammation, postinflammatoriska polyper, dehaustrering i transversum
och/eller högerkolon eller backwashileit. Med mikroskopiskt invändningsfri undersökning menas avsaknad av
”indefinite probably dysplastic” (IPD)
eller högre dysplasigrad (se nedan under
”handhavande av histopatologiska fynd”
samt faktaruta 1). Man kan då utvidga
kontrollintervallet till 5 år. Patienter med
distalt belägen sjukdom bör genomgå
förnyad screeningkoloskopi vid kliniska
tecken på förändring i sjukdomen (se
flödesschema).
Man ska ta åtminstone 10, gärna 20
biopsier i kolorektum. (2 biopsier från
åtminstone 5 lokalisationer). Kromoendoskopi (med metylenblått eller indigokarmin) av van endoskopist med riktade
biopsier är ett alternativ till traditionell
koloskopi med slumpvisa biopsier från
slät slemhinna och har visat sig vara överlägsen i att upptäcka neoplasier [11]
(Evidensstyrka 1).
4. Handhavande av
histopatologiska fynd

Det koloskopiska övervakningprogrammet bygger på regelbundna koloskopier
med multipel biopsitagning för histologisk bedömning av dysplasi, i syfte att
hitta högriskpatienter för KRC. Denna
diagnostik som är ”gold standard” är
dock behäftad med svårigheter. De mest
betydande är ”sampling error”, dvs. risk
att biopsierna missar dysplasiförändringarna, inter- och intrapersonell variation i
bedömningarna och svårighet att bedöma
dysplasi vid samtidig inflammation. För
att minska dessa problem bör man ta
totalt minst 10 biopsier från åtminstone
5 olika ställen och för att öka säkerheten
i bedömningarna rekommenderas att två
diagnostiker gör oberoende bedömningar
i de fall där cancerprofylaktisk kolektomi
planeras pga. påvisad dysplasi.
Andra möjligheter är att använda mer
objektiva och inflammationsoberoende
metoder inkluderande DNA analys

(aneuploidi resp. S-fas bestämning) och
muterat p53 resp. P504S (http://www3.
svls.se/sektioner/pa/Colon_rectum_7b.pdf).
Koloskopi bör om möjligt göras i ett skede
då patientens sjukdom befinner sig i lugnt
skede. Förbehandling med perorala steroider kan vara indicerad.
Dysplasidiagnostiken har fått en
gemensam internationell nomenklatur [12] med uppdelning i ”negative eller
positive for dysplasia” där ”positive” indelas i låggradig (LGD) och höggradig dysplasi (HGD). Ett begrepp mellan ”icke
dysplasi” och LGD finns också, ”indefinite for dysplasia”, eller obestämbar (se
faktaruta 1). Man skiljer på om dysplasi
hittas i slät slemhinna eller i en upphöjd
lesion. Den upphöjda lesionen kan vara
neoplastisk, och om så är fallet är det
viktig att skilja på ett solitärt adenom och
en DALM (Dysplasia Associated Lesion
or Mass). En DALM är ofta en mer diffust
avgränsad upphöjd lesion, med dysplasi
i omgivande slemhinna (OBS! biopsier
från denna slemhinna i separat biopsiburk) eller en lesion som inte går att ta
bort endoskopiskt.
4.1 ”Indefinite for dysplasia”
Fyndet indefinite probably dysplastic
(IPD) bör föranleda en koloskopi med
förnyad biopsitagning inom 12 månader.
Indefinite probably reactive och unknown
föranleder ingen ändring ur övervakningshänseende.
4.2 LGD i slät slemhinna
LGD är en otvetydig neoplastisk förändring men den histologiska bedömningen
är vansklig. Naturalförloppet visar mycket
divergerande resultat. Diagnostiken är
dåligt reproducerbar och inflammation
försvårar bedömningen. Fyndet bör föranleda en koloskopi med förnyad biopsitagning inom 3–6 månader. Fynd av
multifokal (i två eller flera biopsier från
olika platser) eller LGD vid upprepade
koloskopier, är ett observandum och
kirurgi bör övervägas.
4.3 HGD i slät slemhinna
Det råder större samstämmighet i bedömningen av HGD men fyndet bör bekräftas av ytterligare en patolog. Risken för
synkron och metakron KRC är hög och
fyndet är en operationsindikation.
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FLÖDESSCHEMA

Fortsatt avsaknad
av makr. och mikr
riskfaktorer

Koloskopi vart 5:e år

Två konsekutiva koloskopier med avsaknad av
makroskopiska riskfaktorer*+ mikroskopiskt
avsaknad av dysplasi (IPD, LGD eller HGD)

Utbredning proximalt om
vänster flexur

Koloskopi vartannat år

Utbredning distalt om
vänster flexur

Reevaluera med
koloskopi vid klinisk
misstanke om progress
av utbredning

PSC

Fynd av makroskopiska riskfaktorer* eller
mikroskopisk dysplasi (IPD eller högre grad
av dysplasi)

Koloskopi varje år
Progress av utbredning
proximalt om vänster flexur
Reevaluera med
koloskopi vid klinisk
misstanke om progress av
utbredning

Ej progress proximalt om
vänster flexur

Koloskopi vartannat år

KRC-hereditet

Koloskopi
vart 5:e år

Koloskopi varje år

Koloskopi varje år
från debut

0 år

10 år

4.4 Upphöjda lesioner
En upphöjd lesion med dysplasi skall excideras radikalt endoskopiskt. I avsaknad
av dysplasi i omgivande slät slemhinna
kan noggrann koloskopisk övervakning
tillämpas. Om endoskopisk excision ej
är möjlig eller om det finns dysplasi i
omgivande slät slemhinna rekommenderas kolektomi (Evidensstyrka 3)
Polyper kan extirperas men före excisionen bör biopsier tas från den omgivande
slemhinnan (4 biopsier tagna nära basen
av polypen i separat burk). Om det rör
sig om ett adenom bör patienten följas
upp enligt SGFs program för sporadiska
kolorektala polyper. Skulle däremot dysplasi finnas i den omgivande slemhinnan,
eller om den upphöjda lesionen inte går
att avlägsna endoskopiskt, är det fråga om
en DALM. Risken är då stor för en synkront förekommande cancer och fyndet
bör föranleda kirurgi.
5. Crohnkolit

För patienter med Crohns sjukdom i kolon
finns det betydligt mindre och dessutom
divergerande data vad gäller KRC-risken.
Den enda publicerade prospektiva undersökningen visade att drygt 16% utvecklade

G a s t r okuriren 3 • 2008

20 år

dysplasi eller cancer under en period av 18
års koloskopi-övervakning. [13]. Crohnkoliter med endoskopisk utbredning motsvarande 1/3 av kolon eller mer bör tills
vidare bli föremål för koloskopisk övervakning med samma riktlinjer som vid UC (ej
tillräckligt vetenskaplig underlag).
6. Speciella kliniska situationer

6.1 Övergång från barn till vuxen
Det finns en risk för att tonåringar, framför allt med asymtomatiska koliter, tappas
bort i samband med övergången från barn
till vuxengastroenterologisk enhet. Det är
av största vikt att ha lokala rutiner för att
eliminera denna risk.
6.2 Striktur
Fynd av striktur vid UC är en stark indikation för kirurgi, då risken för cancer
är påtaglig 20–40%. Även om man kan
komma igenom strikturen med ett smalare endoskopi och biopsera adekvat, är
risken för att missa tumören uppenbar (ej
tillräckligt vetenskaplig underlag).
6.3 Postinflammatoriska polyper
Postinflammatoriska polyper uppstår som
en konsekvens av tidigare uttalad muko-
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Faktaruta 1:
Klassifikation av dysplasi enligt Riddell

Negative for dysplasia
Indefinite for dysplasia
Probably reactive (IPR)
Unknown
Probably dysplastic (IPD)
Positive for dysplasia
Low grade dysplasia (LGD)
High grade dysplasia (HGD)

sal inflammation. De har ingen neoplastisk potential i sig själva men risken för
neoplasi är ökad hos dessa patienter.
Tätare övervakning är en möjlighet men
tarmen är svårvärderad och det finns en
risk att missa adenom, DALM och även
cancer. Kirurgi kan bli aktuellt med lägre
tröskel än annars om endoskopiövervakningen blir osäker (ej tillräckligt vetenskaplig underlag)
6.4 Kvarlämnad rektum efter tidigare
kolektomi
Rektum bör kontrolleras endoskopiskt
med avseende på neoplasiutveckling och
om detta inte är möjligt bör rektum extirperas.
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7. Kemoprevention

5-ASA terapi reducerar sannolikt risken
för KRC och bör övervägas till alla UC
patienter med ökad risk (Evidensstyrka
3) Patienter med PSC skall erbjudas
behandling med ursodeoxycholsyra
(Evidensstyrka 3)
5-ASA molekylen har mycket stora kemiska
likheter med acetylsalicylsyra, en substans
som har visat sig vara kemopreventiv i kliniska studier på sporadiska adenom och
familjär kolonpolypos. Flera epidemiologiska studier har funnit en tydlig association mellan användning av 5-ASA och
ett skydd mot utveckling av dysplasi och
KRC [14, 15]. Prospektiva randomiserade
studier kommer inte att utföras av etiska
skäl varför evidensgraden inte kommer
att kunna stärkas. Säkerhetsprofilen hos
5-ASA styrker dess roll som ett attraktivt
kemopreventivt medel. Patienter med
högre risk för KRC, dvs. samtidig PSC,
hereditet för KRC, endoskopiska och/eller
histologiska tecken på extensiv inflammation bör rådas att använda oralt 5-ASA
preparat kontinuerligt även om sjukdomen varit symtomatiskt inaktiv. Data talar
för att man bör starta 5-ASA tidigt, innan
låggradig dysplasi utvecklats, och dosen
bör vara åtminstone >1.2 gram/dag. 5ASA ersätter ej koloskopisk övervakning.
Vad gäller Crohnkolit saknas studier på
5-ASA och KRC-risk.
Ursodeoxycholsyra (UDCA) har i
en prospektiv dubbelblind randomiserad placebokontrollerad studie visat sig
minska risken för dysplasi/cancer i kolon
hos patienter med UC och PSC [16].
Man bör därför erbjuda UDCA till denna
subgrupp av patienter i dosen 15 mg/kg
kroppsvikt. En mindre studie antyder
effekt även hos andra UC-patienter men
detta bör bekräftas i andra studier [17].
8. Operationstyper

Standardoperationen vid ulcerös kolit
komplicerad av dysplasi eller cancer är
proktokolektomi, hos yngre personer med
ileal bäckenreservoir, hos äldre och personer med tveksam sfinkterfunktion med
terminal ileostomi. Vid bäckenreservoirkirurgi på indikationen cancer/dysplasi
är standardmetoden att nedifrån resecera
all rektalmukosa och göra en handsydd
anastomos mot linea dentata. Förfarandet
garanterar inte att all mukosa kommer
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bort och man kan överväga att koppla
reservoiren med stapler-teknik till en
rektumkuff om 1–2 cm. Cancerrisken i
restmukosan är minimal och den anorektala funktionen blir något bättre på detta
sätt. Kolektomi med ileorektalanastomos

eller ännu mer begränsade resektioner har
beskrivits i små material. Man kan vinna
bättre funktion under en del år, men tät
endoskopisk övervakning förutsätts, då
dessa patienter har en påtaglig risk till
ytterligare neoplasiutveckling.

PRAKTISKA REKOMMENDATIONER
1. Patienter med UC som bedömts som extensiv (proximalt om vänster flexur)
bör bli föremål för koloskopisk övervakning.
2. Screeningkoloskopi skall göras efter 8–10 års sjukdomsduration.
3. Intervallet bör vara 2 år mellan 10 och 20 års duration. Därefter rekommenderas årliga undersökningar.
4. Patienter med hereditet för KRC eller samtidig PSC utgör särskilda riskgrupper.
Patienter med PSC bör starta med koloskopisk övervakning vid diagnos.
5. Efter två på varandra följande undersökningar med avsaknad av makroskopiska och mikroskopiska riskfaktorer kan kontrollintervallet ökas till 5 år
(Gäller ej patienter med PSC eller KRC-hereditet).
6. Patienter med distal kolit bör reevalueras endoskopiskt vid kliniska tecken på
förändring av sjukdomen.
7. Koloskopi bör göras i ett skede då patienten inte har aktivt skov eftersom
inflammation försvårar dysplasidiagnostik. Förbehandling med perorala steroider ex 15–20 mg prednisolon kan vara indicerat.
8. Totalt minst 10 biopsier ska tas uppdelat på åtminstone 5 lokalisationer
(ascendens, transversum, descendens, sigmoideum och rektum).
9. Kromoendoskopi med riktad biopsitagning i vana händer kan vara ett alternativ till slumpvis biopitaging i slät slemhinna.
10. Patienter med multipla inflammatoriska polyper utgör en särskilt problem ur
övervakningssynpunkt. Profylaktisk kolektomi kan övervägas.
11. Fynd av låggradig dysplasi bör konfirmeras av ytterligare en patolog eller
annan mer objektiv metod.
12. En upphöjd lesion med dysplasi skall excideras radikalt. I avsaknad av dysplasi
i omgivande slät slemhinna kan noggrann koloskopisk övervakning tillämpas.
Om endoskopisk resektion ej är möjlig eller om det finns dysplasi i omgivande
slät slemhinna rekommenderas kolektomi.
13. En förutsättning för koloskopisk övervakning är att patienten är införstådd
med att kolektomi kan bli aktuell.
14. En övre åldersgräns för avbrytande bör relateras till operabilitet och ej till
ålder.
15. 5-ASA terapi bör övervägas till alla UC-patienter med ökad risk
16. Patienter med UC och PSC skall erbjudas behandling med ursodeoxycholsyra
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Handläggning av akut svårt skov
av ulcerös kolit
Utarbetat av arbetsgrupp från SGF och SOIBD bestående av
Curt Tysk, Sven Almer, Magnus Andersson, Ragnar Befrits,
Erik Hertervig, Anders Kilander, Stefan Lindgren, Ole Suhr

1. Bakgrund

Omkring 15% av patienterna med ulcerös
kolit drabbas någon gång under sjukdomsförloppet av ett svårt skov. Med en årlig
incidens på omkring 15/100 000 kan man
i ett upptagningsområde på ca 100 000
invånare räkna med att varje år handlägga
några få patienter med svårt skov av ulcerös kolit. Tillståndet hade tidigare en hög
mortalitet men med adekvat omhändertagande understiger mortaliteten idag en
procent. Kolektomifrekvensen har länge
varit oförändrad omkring 30%.
2. Diagnostik

2.1 Diagnos
Diagnosen ulcerös kolit baseras på en sammanvägning av kliniska symtom, endoskopi och histopatologi. Ett recidiverande
sjukdomsförlopp är ett starkt stöd för
diagnosen. Andra orsaker till symtomen
måste uteslutas. En objektiv bedömning
av sjukdomens utbredning och svårighetsgrad är väsentlig liksom kontinuerlig
registrering av kliniskt förlopp och svar
på insatt medicinsk behandling.
2.2 Differentialdiagnos
Infektion med Campylobacter, Salmonella, Shigella, Yersinia eller Clostridium
difficile måste alltid uteslutas. Provtagning avseende Enterohemorragiska E.coli
(EHEC), Entamöba histolytica eller
Cytomegalvirus bör göras i speciella kliniska situationer. Ischemisk kolit är en

Antal blodtillblandade
avföringar/dag
Pulsfrekvens
Temperatur
Hemoglobin
SR
eller CRP

viktig differentialdiagnos hos äldre personer liksom divertikulit och koloncancer.
Vid det första skovet kan ulcerös kolit
vara svår att skilja från Crohns sjukdom.
Denna avgränsning är av underordnad
betydelse initialt då behandlingen är lika
i det akuta skedet. Biopsi av kolonslemhinnan ger hjälp i differentialdiagnostiken.
2.3 Utbredning
Inflammationens utbredning värderas
bäst med koloskopi. I det akuta skedet
ger dock röntgen/CT buköversikt tillsammans med påvisad inflammation vid
rektoskopi, eller med fördel flexibel rektosigmoideoskopi, tillräcklig information för
att inleda behandling. Röntgen buköversikt kan vid behov kompletteras med s.k.
luftkolonröntgen, som kan ge ytterligare
information när kolon saknar gasinnehåll.
Utbredningen klassificeras som proktit
(inflammationen omfattar de nedre 15
cm av rektum), distal kolit (inflammationen når upp till vänster kolonflexur)
eller extensiv kolit (inflammationen når
proximalt om vänster flexur).
2.4 Svårighetsgrad
Sjukdomens svårighetsgrad bedöms med
enkla kliniska- och laboratorieparametrar enligt tabell [1]. Trots svår kolit kan
patienterna te sig anmärkningsvärt opåverkade och sjukdomens svårighetsgrad
kan därför lätt underskattas.

Mild

Måttligt svår

Svår

<4

≥4 om

≥6 och

<90
<37.5oC
>115 g/L
<20 mm
Normal

≤90
≤37.8oC
≥105 g/L
≤30 mm
≤30 mg/L

>90 eller
>37.8oC eller
<105 g/L eller
>30 mm eller
>30 mg/L

Tabell.  Svårighetsgrad av ulcerös kolit enligt modifierat Truelove & Witts index.

G a s t r okuriren 3 • 2008

2.5 Värdering av terapisvar
Det kliniska svaret på insatt terapi värderas dagligen med registrering av bukstatus,
kroppstemperatur, antalet tarmtömningar, förekomst av blod i avföring och
laboratorieprover. Kvarstående lätt förhöjning av kroppstemperaturen, oförändrad
avföringsfrekvens och blodtillblandning i
avföringen tillsammans med kvarstående
CRP-stegring efter tre dagar är kliniska
tecken på ett dåligt behandlingssvar. Efter
3 dygns behandling, dvs. på dag 4, kan
det s.k. Sverige-index, beräknat enligt
formeln ”antal tarmtömningar + 0,14 x
CRP”, identifiera steroidresistent sjukdom och prediktera det fortsatta förloppet [2]. Vid ett värde <8 är risken 16%
att patienten behöver genomgå kolektomi
inom 30 dagar och vid ett värde >8 är
risken för kolektomi 72% (Evidensstyrka
2). Vid uteblivet kliniskt svar måste ställningstagande till rescue-behandling eller
kolektomi göras på dag 4.
3. Terapi

3.1 Vårdnivå
Patient med svårt skov av ulcerös kolit
bör vårdas på enhet med adekvata resurser och kompetens i gastroenterologi och
kolorektal kirurgi och ett nära samarbete
mellan gastroenterolog och kolorektal
kirurg är viktigt.
3.2 Kortikosteroider
Kortikosteroider utgör hörnstenen i den
medicinska behandlingen och insättandet får inte försenas i avvaktan på svar
på mikrobiologiska analyser [3]. Betametason 4mgx2 alternativt prednisolon
25mgx3 eller annan steroid i ekvipotent
dos ges intravenöst under minst 5 dagar
(Evidensstyrka 1). Högre steroiddos eller
utsträckt intravenös behandlingstid överstigande 10 dagar har inte visats ge bättre
effekt. Omkring 30% av patienterna är
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steroidresistenta och blir därför aktuella
för ”rescue-behandling” eller kolektomi.
En noggrann monitorering av terapisvaret
är därför viktigt för att tidigt, dvs. dag 4,
identifiera dessa patienter.
3.3 Infliximab
Effekten av infliximab som ”rescue-behandling” har visats i en placebokontrollerad
studie, där patienter med steroidresistent
ulcerös kolit gavs en engångsinfusion av
infliximab 5mg/kg kroppsvikt (Evidensstyrka 3). Efter såväl 3 månader som 2 år
var signifikant färre patienter opererade i
infliximab-gruppen jämfört med i placebogruppen [4]. Vid försämring eller vid
utebliven förbättring inom 4–5 dagar efter
inledandet av ”rescue-behandling” bör
kolektomi övervägas (Otillräckligt vetenskapligt underlag).
3.4 Understödjande medicinsk behandling
Anemi, vätske- och elektrolytrubbningar
korrigeras och en adekvat nutrition måste
tillgodoses. Parenteral nutrition, vilken
helst ges i perifer ven, och tarmvila påverkar inte utgången av ett svårt skov men
minskar patientens lösa avföringar jämfört
med vanlig kost och underlättar därmed
värderingen av terapisvar under de första
dagarna. Enteral nutrition har visats likvärdig med parenteral nutrition och har
mindre biverkningar.
Risken för tromboemboliska komplikationer är ökad vid aktiv ulcerös kolit,
varför trombosprofylax med lågmolekylärt heparin rekommenderas (Otillräckligt
vetenskapligt underlag).
Antibiotika ska inte ges rutinmässigt.
Varken ciprofloxacin, metronidazol, tobramycin, vancomycin eller rifamycin har i
randomiserade studier haft någon övertygande tilläggseffekt utöver standardbehandling (Evidensstyrka 1).
Antikolinergika, loperamid, opioider och
NSAID bör inte ges under akut skov då de
kan förvärra tillståndet (Evidensstyrka 3).
3.5 Kirurgisk behandling
Ett nära samarbete mellan gastroenterolog
och kolorektal kirurg är viktigt. Patienten
måste tidigt informeras om att kolektomi
är ett alternativ till den medicinska behandlingen. Indikationerna för kirurgi är ett
svårt skov, som inte svarar på steroider och
ev. infliximab-behandling, komplikationer
i form av toxisk kolondilatation, manifest
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Akut svårt skov av UC

Klinisk bedömning av svårighetsgrad.
Rektosigmoideoskopi. Buköversikt.

Steroider iv (t.ex. betametason 4mgx2)
Sambedömning gastroenterolog-kirurg

Kolektomi

Klinisk
försämring

Utvärdera
terapisvar
dag 4

Klinisk förbättring

Ingen förbättring

(objektiviserat med
Sverige-index)

(objektiviserat med
Sverige-index)

(antal avföringar + 0,14 x CRP)

Rescue-behandling
Infliximab

Kolektomi
Klinisk
försämring

Övergång till och nedtrappning av
perorala steroider.
Introduktion av underhållsbehandling
med 5-ASA eller azatioprin

Klinisk förbättring

Övergång till och nedtrappning av
perorala steroider.
Introduktion av underhållsbehandling
med 5-ASA eller azatioprin

Figur.  Algoritm för handläggning av akut svårt skov av ulcerös kolit (UC).

eller hotande tarmperforation eller akut
svår kolorektal blödning [3].
Den rekommenderade operationen
är kolektomi och ileostomi med bevarad rektum. Efter ett halvt år utförs den
rekonstruktion, som har beslutats i samråd
med patienten, vilket innebär antingen
proktektomi med bäckenreservoir eller
ileorektalanastomos. Alternativt behålls
en permanent ileostomi.
4. Underhållsbehandling

Den fortsatta behandlingen avgörs av
patientens tidigare sjukhistoria, antal skov
och svar på tidigare medicinering. Den
perorala steroidbehandlingen nedtrappas
och avslutas under loppet av 3 månader.
Recidivrisken vid ulcerös kolit är hög oberoende av svårighetsgraden. Inom ett år
får omkring 70% av patienterna ett återfall om inte förebyggande underhållsbehandling ges [5]. Syftet med denna är att
patienten ska bibehålla klinisk och endoskopisk remission och inte ha behandling
med kortikosteroider. Underhållsbehandling med 5-aminosalicylsyra eller sulfasalazin reducerar recidivrisken till hälften
och patienten bör rekommenderas livslång terapi (Evidensstyrka 1). Immunosuppressiv behandling med azatioprin eller
6-merkaptopurin kan rekommenderas vid
steroidberoende ulcerös kolit, frekventa

recidiv trots underhållsbehandling med
5-aminosalicylsyra eller vid intolerans
mot dessa medel [3]. Vid terapisvikt på
immunsupprimerande behandling kan
underhållsbehandling med infliximab
övervägas, men det saknas idag evidens
för att generellt rekommendera underhållsbehandling med infliximab efter ett
svårt skov av ulcerös kolit.
Referenser:
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Geboes K, Barakauskiene A, et al. European
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4. Järnerot G, Hertervig E, Friis-Liby I, Blomquist
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Gastroenterology 2005;128:1805-11.
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Bakgrund: Perianala manifestationer vid

Crohns sjukdom är vanliga och finns i
högre frekvens hos patienter med inflammation i kolon och rektum. Följande
nationella riktlinjer är avsedda att vara ett
stöd för behandling men det kan finnas
situationer när avvikande behandlingsprinciper kan tillämpas. En kort litteraturgenomgång kring anafistelsjukdomen
finns i appendix.
Allmänt: Vid nytillkomna smärtor från

perineum ska alltid infektion misstänkas
och patienten bör omgående undersökas av kolorektalkirurg på misstanke om
abscess och en påvisad abscess ska alltid
omedelbart dräneras i narkos för att
undvika progress och vävnasdsdestruktion. De perianala manifestationer som
behandlas i detta dokument är; abscesser,
fistlar, fissurer, ulcerationer, hemorrhoider
och stenoser.
Diagnostik: Tarmen bör vara utredd

endoskopiskt eller radiologiskt avseende
utbredning av inflammation. För kartläggning av fistelsystem rekommenderas
magnetisk resonanstomografi (MRT),
men denna kan ersättas av endoanalt
ultraljud om van undersökare finnes (EG
2). Undersökning i narkos och rektoskopi
(frikostighet med biopsier!) utförd av
kolorektalkirurg är standardmetod för
bedömning av perianala Crohnmanifestationer, men vid fistel är det en fördel att
ha en preoperativ MRT eller ultraljud för
att underlätta en riktad undersökning.
Fissur: Fissurer vid Crohns sjukdom har

andra egenskaper än fissurer hos patienter utan inflammatorisk tarmsjukdom, de
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är ofta större, har annan lokalisation än
bakre medellinjen, är ibland multipla och
oftare förenade med avsaknad av förhöjt
tonus i interna sfinktern. En viktig aspekt
vid behandling av fissur hos patienter med
Crohns sjukdom är att undvika behandling som försämrar sfinkterfunktionen
pga. risk för inkontinens eftersom dessa
patienter inte sällan har lös avföringskonsistens. En akut fissur ska behandlas
symptomatiskt med anesteserande salva
och analgetika, vid hård eller lös avföring kan bulkmedel prövas. Fissurer som
kvarstår efter 4 veckor bör behandlas med
glycerylnitrat salva 0.4% eller diltiazemsalva 2% i 8 veckor (EG 2). Patienter
som inte tolererar 0.4% styrka (oftast
pga. svår huvudvärk) kan behandlas med
glycerylnitrat 0.2% eller diltiazemsalva.
Om fissuren inte läker kan botulinumtoxin prövas, förslagsvis 5 E på varje sida
om fissuren (EG 2). Denna behandling
kan upprepas efter 3 månader. Fissurer
som är förenade med stenos behandlas med dilatation med Hegarstift eller
motsvarande i narkos (EG 4). Dilatation
forcée rekommenderas ej. Sfinkterotomi
är olämpligt pga. risk för inkontinens (EG
3) och försämrad sårläkning. Generellt
gäller att samtidigt tarmengagemang bör
behandlas medicinskt eller kirurgiskt för
uppnående av remission. Parallellt med
fissurbehandlingen bör medicinsk antiinflammatorisk behandling ges.
Ulcerationer: Ulcerationer kan finnas i

analkanalen eller i den perianala huden.
Behandlingen är alltid farmakologisk med
antiinflammatorisk medicinering. Lokal
tacromilusbehandling kan prövas i svåra
fall (EG 3).

Haemorrhoider: Symptomgivande inre

haemorrhoider är ovanliga vid Crohns
sjukdom. Vid symptom rekommenderas
konservativ behandling med reglering av
avföringskonsistens och anesteserande salva,
och i andra hand gummibandsligatur om
proktit ej föreligger. Yttre hemorrhoider,
s.k. skin tags, är däremot vanliga. Även här
rekommenderas konservativ behandling
med salva. Samtidig tarminflammation bör
behandlas. Excision av haemorrhoider är
förenad med risk för försämrad sårläkning
och inkontinens och bör undvikas.
Anal stenos: Anal stenos kan praktiskt

definieras som en förträngning av analkanalen som omöjliggör passage av ett
normalt rektoskop. Stenosen är vanligen
kort och lokaliserad i övre delen av analkanalen. Den är ofta kombinerad med andra
anala manifestationer såsom upprepade
abscesser och fistlar och kan också vara
kombinerad med fekal inkontinens. Cirka
40% av patienter med anala Crohnmanifestationer utvecklar anal stenos. Det är
viktigt att göra endoskopi och ta biopsier
för att utesluta cancerutveckling. Behandlingsalternativ vid symptomgivande anal
stenos är dilatation under narkos, avlastande stomi och proktektomi. Uppskattningsvis hälften av patienterna med anal
stenos blir symptomfria med en eller flera
anala dilatationer. Uppföljande självdilatationer har visat sig minska behovet av
stomioperation och proktektomi (EG 4).
Perianala abscesser

Perianala abscesser debuterar ofta akut med
mycket symptom och kräver akut handläggning. Skall remitteras till kirurg för
akut omhändertagande. Initial behandling

39

nationella riktlinjer

är kirurgiskt dränage. Det är viktigt att
inte lägga seton rutinmässigt; tillfälle till
spontanläkning av abscess och ev. fistel bör
ges (70–75% chans vid vanlig låg perianal
abscess).
Handläggning:
Initial behandling: akut kirurgi med dränage (EG 2). Antibiotika vid feber. Rektoskopi peroperativt; ev. biopsier.
• Ingen proktit, inget utbrett system:
enbart dränage även vid uppenbar fistelgång (EG 3). Ev odling.
• Proktit och/eller utbrett abscessystem
med tydlig inre mynning: seton. (EG 4)
• Återbesök 3 mån
Anorektala fistlar

En IBD-patient med fistel skall alltid
bedömas av kolorektalkirurg; i möjligaste
mån görs bedömningen gemensamt med
gastroenterolog. Informera patienten
om fistelsjukdomen och långtidsstrategi,
med ofta upprepade undersökningar och
kirurgi innan läkning uppnås. För objektivisering av symptom kan gärna perianal
disease activity index (PDAI) och short
healthe scale (SHS) användas. Man bör
undvika påverkan på analsfinkter i möjligaste mån, då all kontinensfunktion är
viktig vid diarrésjukdom. Kombination av
seton och immunmodulerande behandling är bättre än vardera separat, varför
man bör överväga att detta initieras samtidigt. Detta gäller särskilt vid proktit.
Initial behandling och kartläggning
1. Vid misstanke om perianal fistulering
görs helst sambedömning av IBD-kirurg
och gastroenterolog.
2. Symptomatisk fistel behandlas med
antibiotika, t.ex. metronidazol och/eller
ciprofloxacin i avvaktan på kartläggning
av sjukdomsutbredning och fistelsystemet
(EG 3).
3. Diskussion på multidisciplinär IBDkonferens för ställningstagande till fortsatt
handläggning. Koloskopi ska göras för att
värdera inflammationens utbredning och
intensitet. Vid uttalad irritation/smärta
analt kan undersökningen göras i samband med analus i narkos. Preoperativt
görs också MR bäcken och/eller analt
ultraljud med väteperoxidförstärkning
för kartläggning och klassificering av fistelsystemet (EG 2).
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4. Undersökning i narkos; i allra möjligaste mån gemensam bedömning av
kolorektalkirurg och gastroenterolog.
A. Enkel perianal fistel
1. Asymptomatisk enkel fistel utan
komplikation (abscess) behandlas inte
(EG 4). Expektans.
2. Symptomatisk enkel fistel som ej
innefattar sfinkter behandlas med klyvning av fisteln om anorektum i övrigt är
normal och patienten är i gott nutritionellt
tillstånd (EG 4). Om patienten tidigare
haft läkningsstörning efter fistelklyvning
eller är suboptimalt nutrierad övervägs
seton. Seton övervägs också om sfinkter
är involverad i fistelförloppet och/eller om
proktit föreligger. Antibiotika i 10 dagar
under läkningsfasen. Efter kirurgisk intervention kallas patienten för återbesök till
IBD-kirurg efter 12 veckor.
3. Recidiv inom 2 år behandlas som
komplicerad fistelsjukdom enligt nedan,
annars som vid förstagångsinsjuknandet.
B. Komplex perianal fistel
1. Initial behandling och kartläggning
enligt ovan, inkluderande analundersökning i narkos.
2. Förstahandsbehandling är seton (EG
2). Om adekvat dränage uppnås med
seton sätts antibiotika ut inom 10 dagar.
Återbesök efter 8 veckor för utvärdering
av seton. Optimera/sätt in Azatioprin på
patient med känd proktit eller om sjukdomsbilden i övrigt indicerar det (EG 2).
Majoriteten av patienter med Crohn +
komplex fistel skall ha underhållsbehandling med AZA/6-MP.
3. Återbesök efter 8 veckor till kolorektalkirurg
a. Remission Om god effekt ges fortsatt behandling med upptrappning av
azatioprin till måldos. Ställningstagande mellan att göra reparativ kirurgi
(klyvning, mukosal flap alt. fistelplugg)
eller konservativ approach med fortsatt
underhållsbehandling och seton med
senare försök till dragning.
b. Fortsatta symptom Om seton och azatioprin/kortisonkur inte har haft fullgod
effekt görs ny MR och undersökning i
narkos för att utesluta abscess/säkerställa
adekvat dränage av fistlar (EG 4). Ev.
ny seton.

4. Återbesök efter ytterligare 8 veckor till
kolorektalkirurg och ev. gastroenterolog
a. Remission Om seton och azatioprin/
kortisonkur har haft god effekt ges fortsatt behandling med azatioprin. Ställningstagande mellan reparativ kirurgi
och konservativ approach som ovan.
b. Fortsatta symptom Om fortsatta
besvär med adekvata azatioprindoser
tolkas detta i första hand som hög sjukdomsaktivitet med sviktande effekt av
immunmodulerande behandling. Ny
kartläggning och undersökning i narkos
görs. Ny seton inläggs. Åter efter 2–4
veckor för ställningstagande till kombinationsbehandling med infliximab i
tredos-förfarande (v 0, 2 och 6) (EG
2).
5. Återbesök efter ytterligare 8 veckor till
kolorektalkirurg och gastroenterolog
a. Remission Om seton och infliximab
har haft god effekt görs ställningstagande
mellan reparativ kirurgi inom 3 mån efter
sista infliximab-dosen, fortsatt underhållsbehandling med infliximab med
eller utan kvarliggande seton, alternativt
AZA/6-MP med kvarliggande seton.
b. Fortsatta symptom Fortsatta besvär
efter induktionsbehandling med infliximab indicerar mycket hög sjukdomsaktivitet och/eller svår anorektal sjukdom.
Avlastande/permanent stomi ska övervägas (EG 3). Kvarlämnas rektum under
längre tid måste hänsyn tas till malignitetsrisken på sikt.
C. Rektovaginal fistel
1. Som under punkten B1 ovan.
2.a. Asymptomatisk fistel eller med ringa
symptom (gasläckage) behandlas ej.
b. Om längre fistelgång, där behov av
dränage bedöms föreligga, anläggs temporär seton (EG 4). I övrigt enligt B2
ovan, dvs. optimera anti-inflammatorisk
behandling.
3. Återbesök efter 8 veckor till kolorektalkirurg. Ställningstagande till reparativ
kirurgi då adekvat symptomlindring och/
eller läkning sällan uppnås på medicinsk
behandling (EG 3).
För fullständig referenslista, se hemsidan:
www.svenskgastroenterologi.se
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APPENDIX

Perianal abscess vid Crohns sjukdom

Perianala abscesser och fistlar är vanliga
komplikationer vid Crohns sjukdom och
förekommer någon gång under sjukdomsförloppet hos 30–50% av patienterna1-3. I upp
till 45% av fallen förekommer analfistel som
debutsymtom1.

Akut analundersökning i narkos
Rektoskopi peroperativt

Ingen prokit
inget utbrett system
enbart dränage

Prokit och/eller
utbrett abscesssystem
ev. seton

Antibiotika vid feber
Kontroll 3 mån

Perianal fistel vid Crohns sjukdom
Asymptomatisk
eller mycket
ringa symptom
Ingen utredning eller
behandling

Symptomatisk
Behandling: metronidazol o/el ciprofloxacin
Bedömning: rektoskopi hos kolorektalkirurg
Snar MRI/analt USG
Koloskopi

Enkel fistel
Ev. klyvning i samma
seans + antibiotika

Analundersökning i narkos
Gemensam kirurg/gastroenterolog

Kontroll hos kolorektalkirurg 3 mån.
Ano/rektovaginal fistel
Komplex fistel
Lös seton
Ev. biopsi
Sätt in AZA/6-MP

Ev. Lös seton om
dränagebehov
Sätt in AZA/6-MP

Definitioner
Arbetsgruppen har valt att använda indelning
efter Bell et al från S:t Marks4, vilken också
användes i ECCO-dokumentet 20055, som
grupperar fistlar i enkla och komplexa.
A. Enkel perianal fistel – anokutan fistel
som utgår vid eller nedom linea dentata,
som inte involverar sfinktermuskulaturen eller som går intersfinkteriskt
B. Komplex fistel – involverar sfinktermuskulaturen och går trans-, supra- eller
extrasfinkteriskt.
Detta är en delvis anatomisk indelning som
är enklare att använda i klinisk praxis och
som också är relaterad till långtidsprognos;
94 % utläkning av enkla fistlar, medan 70%
läker i komplexa gruppen. Ofta krävs dock
avancerad kirurgi som avlastande stomi
eller proktektomi för att få slutgiltig utläkning. I S:t Marks-materialet krävde 40%
av patienterna med komplex fistelsjukdom
abdominell kirurgi under handläggnings/
läkningsförloppet4.

Kontroll tarminflammation

Kontroll tarminflammation

Remission

Kontroll 2 mån
Kolorektal

Ställningstagande:
reparativ kirurgi
alt. seton kvar
Fortsatta kontroller

Ej remission

Suboptimalt dränage?
Förnyad MRI/ultraljud
Ny anal-us i narkos

Kontroll 2 mån
Behandlingssvikt aza/6-MP?
Förnyad MRI/USG
Ny anal-us i narkos
Ställningstagande:
reparativ kirurgi under infliximab-effekt
alt. långtidsbeh anti-TNF
Seton kvar eller dra seton?

Seton + anti-TNF
Kontroll 2 mån
Överväg: avlastande stomi
”Börja om från början”
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Figur: Den klassiska anatomiska indelningen av
anorektala fistlar enligt Parks6
1. Superficiell; 2. Intersfinkterisk; 3. Transsfinkterisk; 4. Suprasfinkterisk; 5. Extrasfinkterisk och hur
denna är relaterad till den här använda indelningen enligt Bell (Enkel: 1-2; Komplex: 3-5).

Initial kartläggning och behandling
Perianala abscesser debuterar ofta akut med
mycket symtom och kräver akut hand-
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läggning. Skall remitteras till kirurg för
akut omhändertagande. Initial behandling
är kirurgiskt dränage. Antibiotika ges vid
feber. Det är viktigt att inte lägga seton
rutinmässigt; man bör om möjligt ge tillfälle
till spontanläkning av abscess och ev. fistel
(73% chans vid låg abscess (vanlig perianal)7.
Däremot är risken för fistelutveckling mycket
hög vid supralevator abscesser och abscesser
i samband med proktit, varför inläggning av
seton kan övervägas i dessa fall av komplicerad anorektal sjukdom.7
En IBD-patient med fistel skall alltid bedömas av kolorektalkirurg; i möjligaste mån
görs bedömningen gemensamt med gastroenterolog. Symptombörda värderas inkl
fistelrelaterade symptom på sekretion och
ömhet/smärta. Använd gärna symtomindex
(PDAI (perianal disease activity index) 8 och
SHS (short health scale)9 eller liknande.
Vid initialt mottagningsbesök görs rektoskopi. Var frikostig med biopsier om något
ser avvikande ut. Informera patienten om
fistelsjukdomen och långtidsstrategi, med
ofta upprepade undersökningar och kirurgi
innan läkning uppnås.
Symtomatiska fistlar bör behandlas med
antibiotika i form av ciproflaxcin och metronidazol i väntan på ytterligare åtgärder.
Fyra icke-randomiserade, men kontrollerade
studier tyder på att detta ger snabb symtomlindring, men symtomen recidiverar i
princip alltid efter utsättning10-14. Antib iotikabehandlingen bör fortsättas 7–10 dagar
postoperativt när seton läggs.
För preoperativ kartläggning av sjukdomsutbredning görs koloskopi. Fistelsystemet
är ofta utbrett och komplicerat vid Crohns
sjukdom och skall därför utredas med MRI
och/eller 3D analt ultraljud med och utan
väteperoxid preoperativt15-17. Därefter planeras undersökning i narkos. De tre modaliteterna för diagnostik av fistel är likvärdiga,
men kombination av minst två ger ökad
säkerhet i bedömningen18,19.
Som initial kirurgisk behandling rekommenderas lös seton. Man bör undvika påverkan på analsfinkter i möjligaste mån, då all
kontinensfunktion är viktig vid diarrésjukdom20. Studier har visat att kombination av
seton och immunmodulerande behandling
är bättre än vardera separat21, varför man
bör överväga att detta initieras samtidigt.
Detta gäller särskilt vid proktit. Är det en
förstagångsbehandling (eller recidiv efter
>2 år) initieras behandling med AZA/6MP21,22, medan recidiverande fistelsjukdom
eller mycket komplicerat fistelsystem med
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proktit i enstaka fall kan föranleda antiTNF-behandling redan i initialskedet. Det
kan också vara aktuellt med tunntarms- eller
kolonresektion för att minska allmän sjukdomsaktivitet och därmed påverka anorektala fistelsjukdomen23.
Symptomatisk rektovaginal fistel behandlas enligt ovan med lös seton om behov av
dränage bedöms föreligga. Asymptomatisk
eller rektovaginal fistel med ringa symptom
behandlas ej5,24.
Uppföljning och fortsatt behandling
Uppföljning bör göras efter c:a två månader. Vid god kontroll av mukosainflammation och fistelaktivitet med seton och
azatioprin/6-MP-behandling tas ställning
till om försök till reparativ kirurgi ska
göras eller om symtombördan är så låg att
fortsatt konservativ behandling med seton
och immunosuppressiv behandling är att
föredra. Vid fortsatta stora besvär görs nya
undersökningar i narkos och MRI/ultraljud
för att utesluta suboptimalt setonläge med
dåligt dränage av abscess/fistel, alternativt
terpaisvikt på AZA/6-MP. Vid hög symtombörda efter 4–6 mån på immunosuppressiv
behandling tas ställning till anti-TNF-terapi.
Evidens för effekt på fistelsjukdom finns
inom denna terapigrupp än så länge endast
med infliximab5, 25,26.
Kombinationsbehandling kirurgi och antiTNF (komplex analfistel):
Infliximab kan minska symtomen av analfistlar relativt snabbt (<2v) 25,26. Det är dock
viktigt att komma ihåg att infliximab som
singelbehandling utan kirurgi inte ger utläkning. Studier med MRI, ultraljud respektive
undersökning i narkos 27,28 visar att fistelgångarna finns kvar även vid symtomatiskt
lyckad behandling och effektdurationen av
fistelslutning vid induktionsbehandling med
infliximab (5 mg/kg vecka 0, 2 och 6) ligger
på 12–22 veckor25,26. Fortsatt underhållsbehandling med infliximab kombinerat med
AZA/6-MP minskar dock behovet av kirurgi
och sjukhusinläggningar för fistelproblem26.
Under de senaste fem åren har flera små
studier visat att kombinationen seton och
infliximab är överlägsen behandling med
seton eller infliximab, sannolikt pga. förbättrat dränage av abscesser och fistlar29.
Kombinationen ger bättre respons30, längre
effektduration31 och lägre recidivfrekevens32.
Man har också beskrivit bättre utläkning
efter reparativ kirurgi när den görs under
den period som man har effekt av infliximab32.

Arbetsgruppens rekommendationer vid
anorektal fistelsjukdom med terapisvikt på
AZA/6-MP är kombinationsbehandling
med kirurgi och infliximab. Som ett första
steg är det viktigt före anti-TNF-behandling
att man får adekvat dränage av fistelsystemet
och ev. abscesser, då det annars finns risk för
utveckling av svåra infektioner och sepsis.
Det är alltså indicerat med ny undersökning
i narkos med inläggning av lös seton, en eller
flera. Man bör ge setonen 2–4 v för dränerande effekt innan man ger induktionsbehandling med infliximab (5 mg/kg vecka 0,
2, och 6). Vid ett bra svar på infliximab får
man här ett ”window of opportunity” på
c:a 3 månader från sista dos för att kunna
göra reparativ kirurgi med lämplig åtgärd
(fistelklyvning, advancement flap eller kollagenplugg) utefter fistelförlopp och patientens status i övrigt. När i förloppet man kan
dra setonen är inte klarlagt från litteraturen. Arbetsgruppens åsikt är att setonen bör
ligga kvar fram till reparativ kirurgi om det
är detta man strävar efter. Om patientens
sjukdomsbild i övrigt indicerar underhållsbehandling med infliximab kan man antigen
välja att dra setonen efter andra induktionsdosen, alternativt låta setonen ligga kvar för
att säkra fortsatt dränage av fistelsystemet.
När kombinerad kirurgisk och medicinsk
behandling inklusive anti-TNF ger otillfredsställande effekt, eller om patienten haft
två eller fler recidiv efter försök till reparativ
kirurgi, eller om patienten har mycket svåra
symtom av sin perianala sjukdom, övervägs
avlastande/permanent stomi. Nutritionsstatus optimeras och ev. kortison trappas ut
inför operation. Avlastning av analområdet
med stomi ger ofta snabbt stora vinster
vad gäller symtom och livskvalitet5, 33. Det
ger också möjlighet till nya försök till att
uppnå effekt av kombinerad kirurgisk och
medicinsk behandling riktat mot fistelproblematiken anligt ovan. Vid goda behandlingseffekter tas ställning till nedläggning
av stomin. Vid bristande behandlingseffekt,
med symptom av kvarvarande fistlar och tarminflammation och/eller anorektal stenos
trots optimal azatioprindos och anti-TNF
som underhållsbehandling, tas ställning till
proktektomi. Kvarlämnas rektum under
längre tid måste hänsyn tas till malignitetsrisken på sikt.
För fullständig referenslista, se hemsidan:
www.svenskgastroenterologi.se
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Reseberättelse från

Svenska Gastrodagarna
7–9 Maj 2008 i Jönköping
Onsdagen den 7 Maj anländer några
av mina arbetskamrater och jag till
Jönköping som visar sig från sin allra
bästa sida. Solen skiner från en i stort
sett klarblå himmel och naturen har fått
den första skira grönska som överraskar
oss varje vår.

N

är vi väl checkat in på vårt hotell,
så skyndade vi oss till bussen
som tog oss till Länssjukhuset Ryhov, där vi gjorde ett studiebesök
på KBC (Konsult och Behandlings Central) som innefattar skopiverksamhet för
kirurg, urolog och medicinkliniken. Efter
en presentation av verksamheten så visades
vi runt på de olika behandlingsrummen.
Vi blev visade salarnas utrustning och
användningsområde. Här bedrivs verksamhet som t.ex. pacemakerläggningar,
ERCP, coloskopier och olika urologiska
ingrepp. Under tiden hade vi tillfälle att
ställa frågor till vår guide för dagen.
Efter studiebesöket bussades vi tillbaka

till Elmia. Eftersom vi ej hade hunnit med
att registrera oss innan studiebesöket, fick
vi göra det nu. Sedan var det dags att äta
en god lunch. Efter lunchen hälsades vi
välkomna till Svenska Gastrodagarna av
ordföranden Henrik Hjortswang och den
lokala kommittén. Därefter gästföreläste
Vincente Arroyo från Barcelona (Modern
Treatment of Ascites and Hepatorenal Syndrome). Efter detta togs hygienrutiner
samt uppdateringar av dessa upp.
Information av Lena Nilsson (hygiensjuk-

sköterska) och Leif Larsson om de basala
hygienrutinerna och även vikten av god
handhygien (sprita…) och användning
av skyddskläder, såsom plastförkläde samt
visir, för att undvika stänk. Och att torka
upp från golv där spill förekommit. Även
användning av skyddshandskar på rätt sätt
togs upp (planera inför undersökning vad
som ska användas så att man ej behöver söka
igenom skåp och lådor och därigenom riskera
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att kontaminera ytor utanför patientområdet). Dessutom togs vikten av att ha en väl
fungerande diskdesinfektor som kontrolleras så att det ej förekommer växt av olika
mikroorganismer samt att service och fortlöpande underhåll på utrustningen sker.
Även vikten av att de endoskop som ska
diskas är så rena som möjligt innan de placeras i diskmaskinen.
Efter presentationen fördes en allmän

paneldebatt där många frågor gällande
området ställdes, såsom de rutiner man
själv har på olika enheter och om dessa
var korrekta och hur man kommer tillrätta med felaktigheter i dessa. Detta var
en verkligt intressant del av denna dag.
Värt att notera är att de hygienrutiner
som diskuterades finns att hitta på SEGPs
hemsida.
Därefter öppnades SEGPs årsmöte med
information från verksamhetsåret 2007.
Värt att kommentera var bl.a. uppgiften
som Ulla Sylvan framförde angående en
eventuell endoskopikurs på 7,5 högskolepoäng som kommer att genomföras i
Umeå, om tillräckligt underlag finns (< 30
sökande). Sista ansökningsdag för denna
kurs är den 12 Juni 2008. Det framkom
även att en utbildning för ”sjuksköterskor -> skopist” kommer att genomföras
på Ersta sjukhus under Januari 2009 (30p
gastro + 10p colo).
Efter årsmötet berättade Anna Antfolk

om sin resa som ”Olympus-stipendiat”,
hennes redogörelse kommer att finnas
på SEGPs hemsida. Sedan återvände vi
till hotellet för att göra oss i ordning för
välkomstmottagningen som gick av stapeln senare på kvällen. Där kunde man
mingla bland utställarna för att se man
kunde hitta några uppslag att ta hem till
sin avdelning. Efteråt gick vi hem i den
sköna vårkvällen.
Följande morgon åt vi en god hotellfru-

kost. Sedan lyssnade vi på flera föreläs-

ningar. En av dessa var ”Sedering vid
endoskopi enligt Jönköpingsmodellen”
med Anders Davidsson (vårdenhetschef).
Efter lite bakgrundsfakta framkom det
att man till 90% använder Propofol-sedering. Av ca 3000 patienter/år genomförs
runt 1500 sederingar. Men med Propofol-sedering har patienten ett snabbt
uppvaknande och kan i flesta fall övervakas i vilhytter på avdelningen. Därefter
föreläste Ingvar Bosaeus om ”Nutrition
vid tarmsjukdom”. Han tog upp vikten
av en bra nutrition i kombination med
läkemedel och hur man vid operation kan
utnyttja kvarvarande tarm med hjälp av
näringstillförsel.
Innan lunch föreläste Lilian Wikström och

Anette Wilhelmsson om ”ERAS-konceptet – Så gör vi i Jönköping” (Enhanced
Recovery After Surgery). Vid tarmoperation
så är målet en snabb post-op-återhämtning genom optimal smärtlindring vilket
möjliggör en tidig mobilisering. Patienten
får börja dricka 4 timmar efter operation.
Med detta koncept kan patienten skrivas
ut redan en vecka efter operationen. Återbesök sker 2–3 veckor efter operationen.
Efter lunch gick vi åter omkring bland
företagen på utställningen och pratade om
samt blev visade olika produkter.
Nästa föreläsning handlade om ”IBD

och nyare behandlingsstrategier ur ett
immunologiskt perspektiv” och presenterades av Elisabeth Hultgren Hörnquist.
Hon talade bl.a. om arbetshypotesen att
orsaken till IBD är patogena- eller normalflorabakterier som stimulerar till tarminflammation. En förstörd tarmbarriär
kan leda till inflammation och att IBD
inom familjen fortfarande är starkaste
kända riskfaktorn för att utveckla IBD.
Vandring av leukocyter till tarmslemhinnan sker i stor utsträckning i IBD och
hon tog även upp olika behandlingsstrategier såsom behandling med rekombinata
cytokiner.
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Efter eftermiddagens föreläsningar

var det dags för den årliga banketten. Vi bjöds på 3-rätters middag med
rätter från kokboken ”Mat med magkänsla”, som såldes på gastrodagarna.
En av författarna, kocken Fredrik
Eriksson, fanns på plats kvällen till
ära. Tal hölls av SGFs ordförande
Henrik Hjortswang. Sedan underhölls
vi av ”Triple & Touch”, en bejublad
föreställning där även gästerna sjöng
med och agerade. Efter detta inbjöds
till dans (all night long).
Tyvärr så kunde vi inte stanna kvar

och vara med på de sista föreläsningarna på fredagsförmiddagen p.g.a.
vår restid hem. Men ”Livet efter
levertransplantation” var en av föreläsningarna vi hann vara med på. Där
föreläste två patientkoordinatorer/
sjuksköterskor, Kerstin Larsson och
Susanne Klang, om levertransplantationer. Det har genomförts 2000
st levertransplantationer sedan 1984
varav 130 st förra året. Vi fick sedan
uppleva ett rollspel (patient – koordinator) som äger rum vid uppföljningssamtal efter transplantation.
Detta var verkligen intressant och
informativt.
Så avslutades dessa dagar för min

egen del, med en hel del guldkorn i
bagaget hem att diskutera med mina
kollegor om, både från föreläsningar
och utställare. Kanske det saknades
en guidad rundtur i Jönköping för att
få se omgivningarna nu när man väl
befann sig på plats. Jag vill dock rikta
ett varmt tack till arrangörerna som
verkligen lagt ner ett enormt arbete
med en väldig variation på föreläsningar och utställare. Studiebesöket
och samlingen av abstracts uppskattades också. Ett särskilt tack vill jag
rikta till SEGP, för det stipendium
jag erhållit för att kunna närvara vid
dessa mycket uppskattade dagar.
TUSEN TACK!

Britt-Louise Westin
Undersköterska
Kirurgmottagningen
Örnsköldsviks Sjukhus
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Protokoll från Svensk förening för
Endoskopi och Gastroenterologi Personal
Årsmöte i Jönköping 2008-05-07
§1
Mötet öppnades av ordförande Ingrid Karström
och alla hälsades välkomna.

Yvonne Rudebou representerade valberedningen
och lade fram valberedningens förslag och styrelsens sammansättning är;

§2
Medlemmarna godkände kallelsen.

Ordförande
Mirjam Bjurek, ssk, 2 år nyval
Vice ordförande,
Eleonor Johnson, ssk, 1 år sittande
Sekreterare
Mona Olofsson, usk, 2 år nyval
Kassör
Agneta Schedin, ssk, 1 år sittande
Ledamot
Suzanne Lord, usk, 2 år omval
Ledamot
Ulrika Dovner, ssk, 2 år nyval

§3
Medlemmarna godkände dagordningen.
§4
Ingrid Karström valdes till mötets ordförande.
§5
Mirjam Bjurek valdes till mötets sekreterare.
§6
Till justeringsmän av årsmötets protokoll valdes
Ulla Sylwan och Anna Antfolk.
§7
Medlemmarna godkände föregående årsmötesprotokoll.
§8
Mona Olofsson läste upp verksamhetsberättelse
för 2007-05-04–2008-05-07, bilaga 1.
§9
Kassör Agneta Schedin redovisade kassarapporten, bilaga 2, och informerade om hur fördelningen av medlemmar mellan undersköterskor
och sjuksköterskor är.
§10
Revisorerna Monica Bohman Galiamoutsa och
Inger Löfberg har funnit att ekonomin är väl
dokumenterad. De har inte funnit anledning
till anmärkning och tillstyrker att årsmötet godkänner resultaträkning och balansräkning, samt
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
det gångna året, bilaga 3.
§11
Ansvarsfrihet för styrelsen bifölls av medlemmarna.

§15
Val av revisorer:
Inger Löfberg och Monica Bohman Galiamoutsa
§16
Sammankallande:
Åsa Gillstring
Helena Lucas
Yvonne Rudebou

1 år sittande
1 år sittande
1 år sittande

§17
Ny representant för ESGENA är Gunilla Strand.
Ingen rapport har inkommit.
§18
Ulla Sylwan informerade om en stundande utbildning i Umeå, bilaga 4.
Maria Sandberg informerade om en ny kurs med
start 2009-01 för endoskopiker. Det är en uppdragsutbildning på 30 alternativt 40 p för gastroskopier/coloskopier.
§19
Svenska Gastrodagarna blir i Göteborg 5–8maj
2009, med årsmöte. Datum ännu ej belutat.
§20
Anna Antfolk, Olympusstipendiat, berättade om
sitt besök på UEGW i Paris.
Mötet avslutas av Ingrid karström.

§12
Medlemsavgiften förblir 200 sek/år.
§13
Det har ej inkommit några frågor eller skrivelser
till styrelsen under året.
§14
Val av styrelsemedlemmar
I tur att avgå: Ordförande Ingrid Karström

Vid protokollet
Mirjam Bjurek
Protokollet justeras;
Ulla Sylwan
Anna Antfolk
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Verksamhetsberättelse för Svensk förening för
Endoskopi och Gastroenterologi Personal
2007-05-04–2008-05-07

U

nder det gångna året har styrelsen bestått av Ingrid Karström,
ordförande; Eleonor Johnson,
vice ordförande; Agneta Schedin, kassör;
Mirjam Bjurek, sekreterare; Mona Olofsson, ledamot; Suzanne Lord, ledamot.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft
ett styrelsemöte och sju telefonmöten, alla
protokollförda. En stor del av styrelsearbetet består av informella kontakter via
telefon och e-mail.
Ordförande är adjungerad i SGF (Svensk
Gastroenterologisk Förening) och har där
deltagit i tre styrelsemöten och tre telefonmöten.
Styrelsen har fördelat arbetet på följande
sätt:
Ordförande har ansvar för kontakt med
industrin och brev angående ekonomiskt
stöd har skickats ut till ett flertal företag. Ordförande har även haft kontakt
med högskolor angående högskoleutbildningar
Vice ordförande har ansvar för stipendieansökningar.
Sekreteraren har skrivit alla styrelseprotokoll och medlemsbrev som införts
i Gastrokuriren. Sekreteraren har även
varit styrelsens representant i arbetet
kring hygienrutinerna som tillsammans
med representanter för vårdhygien, medicinteknisk expertis och leverantörer av
diskdesinfektorer uppdaterat Hygienföreskrifterna för endoskopisk verksamhet.
Kassören har kontroll på ekonomin,
alla gamla och nya medlemmar och tillsammans med en ledamot sett till att vårt
medlemsregister har datoriserats och uppdaterats med aktuella e-mailadresser.
En ledamot har varit engagerad i hemsidan, dess utveckling och uppdatering.
En ledamot har varit styrelsens kontakt med de lokala representanterna inför
svenska gastrodagarna i Jönköping och
varit sekreteraren behjälplig.
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Arbete med att förbättra SEGPs hemsida
pågår hela tiden. Vårt mål är att försöka
hålla den aktuell och levande. Vi har ett
e-mailregister med aktuella adresser till
alla medlemmar. Detta register är bara tillgängligt för styrelsens medlemmar och ska
användas för att få ut all information till
våra medlemmar. All kontakt med SEGPs
medlemmar kommer i fortsättningen att
ske via e-mail.
Styrelsen har kontakt med högskolor
angående utbildningar för endoskopi och
gastroenterologipersonal. Aktuellt är en
poängutbildning i Umeå, ett samarbete
mellan Umeå universitetssjukhus och
Umeå Högskola, med start under vintern
2008–2009. Planer finns också för en ny

kurs för endoskoperande sjuksköterskor
på Ersta Sköndals högskola till 2009.
Vi vill också från styrelsen sida framföra
ett varmt tack till de företag som bidrar
med ekonomiskt stöd till föreningen och
via styrelsens försorg har ett flertal stipendier delats ut under året.
Ett varmt tack även till alla som varit
delaktiga i det uppdaterade Hygiendokumentet.
Jönköping 2008-05-07
Ingrid Karström
Ordförande SEGP

Följande stipendier har utdelats 2008:
SADE mötet Köpenhamn 2008:
Pia Bengtsson, Kärnsjukhuset Skövde
Annica Oldman, Skellefteå
Agneta Flink, Västervik
Svenska Gastrodagarna Jönköping 2008:
Monica Olsson, Capio Citykliniken Lund
Marianne Nordin, Sollefteå Sjukhus
Britt-Louise Westin, Örnsköldsviks Sjukhus
Lena Haglund, Uddevalla Sjukhus
Nordiska mötet Helsingfors 2008/UEGW Wien 2008:
Solvig Ljungström, Danderyds Sjukhus, Stockholm
Karin Peterson, Ersta Sjukhus, Stockholm
Inger Löfberg, SÖS, Stockholm
Anne Cornett, Farsta Läkarhus, Stockholm
Olympus resestipendium:
Maria Hjorth, Magtarmmottagningen, Falu lasarett.
Schering Plough stipendiater:
Lena Oxelmark Karolinska Institutet
Susanna Jäghult Danderyds Sjukhus
Kommande kongresser:
Nordiska Gastrodagarna 4–7 juni i Helsingfors
Europeiska mötet, UEGW, 18–22 oktober 2008 i Wien
Svenska Gastrodagarna 5–8 maj 2009 i Göteborg
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