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ånga av oss hade möjligheten
att vara på Svenska Gastrodagarna i Umeå nu i maj. Det var
välorgansierat och ett intressant program.
Och björkarna var utslagna! Ett stort tack
till organisationskommittén, med Åke
Danielsson i spetsen. Programmet var
varierat och speglade stora delar av såväl
gastroenterologi som hepatologi. Jag vill
särskilt uppmärksamma ett symposium
om familjär amyloidos, en sjukdom som
i princip bara finns i Västerbotten. Detta
att arrangera programmet på ett sådant sätt
så att man tar tillvara på den lokala traditionen och forskningen är väldigt givande.
Och även dessa patienter kan ju flytta på
sig. Vi har några av dem i Skåne, som
lyckligtvis sköts från Umeå. Med glädje
kunde vi konstatera att antalet inskickade
abstrakt var rekordstort. Det vittnar om
stort intresse och kreativitet bland våra
medlemmar! Ett nytt inslag i år var att flera
unga lovande forskare från Forskarskolan
fick möjligheten att presentera sina studier. Forskarskolan ser jag som ett mycket
viktigt inslag för att öka samarbetet och
använda sig av kompetens inom många
olika områden. Nästa år blir det Svenska
Gastrodagarna i Malmö (8–11 maj). Då
vill vi se lika många inskickade abstrakt.
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detta år till Bengt Ihre-fonden. Tyvärr
kan vi inte dela ut medel till alla intressanta projekt, utan måste gallra hårt. Det
är viktigt att man kontrollerar noga vilka
förutsättningar som gäller för de olika fonderna. Svenska Läkaresällskapets fonder
kräver att man varit medlem även året
före ansökningsåret, vilket inte alla uppmärksammat. Likaså är fonden i huvudsak
inriktad mot klinisk forskning för läkare
som disputerat. Alltså är det bättre att
handledaren gör ansökan än doktoranden
själv. Det är också viktigt att man visar att
man är en grupp och inte är ensam med
att göra projektet, och att man anger sina
medsökande/medarbetare. Om Ni beaktar
dessa instruktioner så ökar möjligheterna
för Er att få medel nästa år om Ni blev
utan i år. En del av de projekt som man
idag söker medel för från fonder, faller
inom ramen för vad landstingen själva
skulle finansiera som kvalitetsutveckling.
Vi måste vara observanta på detta och

kräva att en viss form av kvalitetsarbete
genomförs på betald arbetstid inom ramen
för ordinarie verksamhet. Alla ST-läkare
måste genomföra ett sådant projekt för att
få sin specialistexamen. Här måste vi vara
kreativa och använda oss av denna regel till
att få gjort sådana forskningsprojekt/kvalitetsutvecklingsarbete som vi behöver göra
på kliniken. Likaså kan läkarstudenternas
examensarbete också ses som en möjlighet
att genomföra begränsade projekt. Här kan
man genom gemensamma satsningar få ut
mycket positivt för alla parter. Det viktiga
är att ST-läkarna och studenterna får lära
sig forskningsmetodik och att skriva, som
är det primära syftet. Min erfarenhet är att
studenterna uppskattar konkreta projekt
som kan omsättas i praktiken.
Apropå ST-läkarna, så pågår nu en översyn
av läkarnas specialitetsindelning. Socialstyrelsen anordnar hearingar för att utvidga
underlaget. Till dessa hearingar är samtliga
specialistföreningar inom Sveriges Läkarförbund och sektioner inom Svenska Läkaresällskapet inbjudna. Målsättningen är att
ett färdigt förslag kommer att presenteras i
december 2011. Vi inom SGF bevakar detta
arbete.
Detta nummer handlar givetvis till stor

del om Gastrodagarna, och referat från programmet. Vi ska även diskutera hepatiter
och nya utredningsmöjligheter för leversjukdom. Det finns ju många olika diagnostiska alternativ att välja på, men vilken
undersökning lämpar sig bäst för det vi letar
efter? Det krävs återkommande diskussioner kring valet av metoder då den tekniska
utvecklingen hela tiden förbättras.
Så vill jag till sist önska Er alla en riktigt
skön sommar.

Bodil Ohlsson
Ordförande
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Bästa läsare!

V

älkomna till ett nytt nummer av
Gastrokuriren. Numren duggar
tätt så här års och det beror på att
nr 2 är ett extranummer för att presentera
abstrakten till Gastrodagarna. När jag skriver detta har faktiskt inte nr 2 hunnit landa
i brevlådan ännu och det är också anledningen till att vi inte presenterar några
personer som inkommit med rätt svar på
Endoskopifrågan i nr 2.
Jag har börjat bli lite varm i kläderna som

redaktör och vågar påstå att arbetet flyter på
bra, mycket tack vare det goda samarbetet
med Mediahuset och deras medarbetare. Vi
är också helt beroende av goda insatser från
våra skribenter. Det utgår ingen ersättning
för att skriva en artikel i Gastrokuriren och
våra inbjudna författare offrar ledig tid för
arbetet. Jag får dock mycket feed-back från

läsarna på att Gastrokuriren är en välläst
tidskrift och inte hör till dem som hamnar
direkt i pappersinsamlingen. Så att skriva en
artikel i Gastrokuriren är att synas och jag
hoppas och tror att det lönar sig på andra
sätt än just ekonomiska. Ett stort tack till
er som lägger ned möda på de intressanta
artiklarna som vi får läsa!
I detta nummer har vi bjudit in kollegor

från andra specialiteter, med vilka vi har
ett nära samarbete framför allt inom hepatologin, att skriva. Vi får läsa om modern
virushepatitbehandling och nya metoder
för röntgen av levern. Naturligtvis kommer
mycket också att handla om Gastrodagarna i
Umeå som är svensk gastroenterologis årliga
höjdpunkt.
Då serien ”landet runt” kommer att fortsätta i höst vill jag påminna om att ni kan

föreslå er egen klinik eller någon annan som
ni tycker är värd ett besök eller som ni vill
läsa om. Vidare vill jag också påminna om
möjligheten att skicka in intressanta endoskopifall.
Slutligen vill jag hälsa Svensk Gastroente-

rologisk Förenings nya ordförande, Bodil
Ohlsson, välkommen som skribent och
hennes första text har ni redan fått läsa på
föregående sida.

Charlotte Höög
Redaktör

The Rome Foundation Award till
Lars Agréus!
The Rome Foundation är en internationell, icke vinstdrivande och oberoende organisation
som stödjer patienter med funktionell gastrointestinal sjukdom och även ger ekonomiskt
stöd till forskning inom området.
Vid DDW i Chigago 9 maj 2011 delades ett stipendium på 50.000 dollar ut till Lars Agréus,
professor i allmänmedicinsk gastroenterologi vid Karolinska Institutet.
SGFs styrelse och Gastrokuriren gratulerar Lars till denna ärofyllda utmärkelse!

Appen som hjälper att hitta en toalett för mag-tarmsjuka
Vilka toaletter är handikappanpassade?
Vilka har skötbord? Vilka kostar pengar
och vilka är öppna just nu? Nu finns det
sedan några månader tillbaka en behjälplig iPhone-app att ladda hem!

efterhand allteftersom Appen uppdateras.
Applikationen kommer också att utvecklas
med ett lexikon, bestående av råd, tips och
länkar till information om sjukdomarna.

I

Förutom att hitta toaletterna så får man även
upplysning om huruvida det är en betaleller gratistoalett samt
information om toalettens öppettider. Appen
är gratis och fungerar
till iPhone, iPod Touch
samt iPad med iOS4

dag finns det cirka 1,5 miljoner svenskar
som lider av någon form av mag-tarmsjukdom. Många behöver ständigt
planera sina dagar för att vara i närheten
av en toalett. Riksförbundet för Mag- och
Tarmsjuka har nu lanserat sin iPhone-app
Toahjälpen med vilken användare enkelt
kan lokalisera offentliga toaletter i Stockholms innerstad. Fler områden kan komma

G a s t r okuriren 3 • 2011

eller högre installerat. Riksförbundet för
Mag- och Tarmsjuka (RMT) är en ideell
organisation för personer med sjukdomar
eller funktionsstörningar i matsmältningskanalen som i samarbete med MSD och
SCA har tagit fram denna app.
Besök gärna www.magotarm.se eller
www.toahjalpen.se för att lära dig mer.
Jean Lycke
Medical Researcher
Mediahuset

5

ANNONS

gastrodagarna i umeå

Gastrodagarna i Umeå
Björkarna hade – rekordtidigt enligt
några Umeåbor vi talade med – redan
slagit ut när det var dags för Gastrodagarna den 17–20 maj 2011.
Kongressen ägde rum i Folkets hus.
Det späckade innehållet var mycket
omväxlande och intressant – det ansåg
många av de deltagare Gastrokuriren
talade med.
FAP, IBD, celiaki och blödande ulcus var
några av de ämnen som avhandlades.

F

örst på programmet stod Ulrika
Broomé Högtidsföreläsning. Den
hölls av Michael Manns, som talade
under rubriken Genombrott inom hepatologin under de senaste 25 åren.

Elisabeth Johnsén, Bo-Göran Ericzon, Ole Suhr och Per Westermark.

– Levertransplantation är genterapi, fortsatte han.
Hepatologi efter HCV-epidemin

Michael Manns

Levertransplantation är genterapi

Metaboliska leversjukdomar som fatty liver
och NASH kommer att bli de mest förhärskande leversjukdomarna i världen, var en av
Michaels slutsatser.
Primär skleroserande kolangit (PSC) är
fortfarande hepatologins ”svarta låda”, ansåg
han.
– Varför? Jo, patogenesen är fortfarande
oklar, och diagnosen PSC ställs ofta sent
under sjukdomsutvecklingen.
Risken för cancer är kraftigt ökad för
patienter med PSC.
– Men vi har inga tidiga markörer för
tumörer, och inget etablerat program för
övervakning. Därför finns det ett stort behov
av forskning inom detta område, sa Michael.
Under den senare delen av de 25 åren har
vi identifierat ett flertal gener som ligger
bakom genetiskt betingade leversjukdomar
– som Wilsons sjukdom och cholestatiska
leversjukdomar, konstaterade Michael.
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Transplantationskirurgin har haft mycket
stora framgångar – med ett flertal center
i västvärlden, nya kirurgiska tekniker och
kraftigt förbättrade överlevnadssiffror. Problemet är bristen på organ. Därför behöver
vi alternativ till den ”klassiska” organtransplantationen.
– De kirurgiska alternativen kanske
kommer att bli bland annat delad levertransplantation, levande donatorer och
dominotransplantationer. Men hepatologin
kan också komma att utveckla prevention
med hjälp av vaccination, medicinsk terapi
– som vi redan ser vid hepatit C, somatisk
genterapi och cellterapi, inklusive stamcellstransplantationer, sa Michael.
Framstegen inom viral hepatit kommer
att fortsätta.
– Hepatologin måste därför vara förberedd för tiden som kommer efter HCVepidemin! Därför måste man försäkra sig
om ett nära samarbete med alla sina partnerdiscipliner, påpekade han avslutningsvis.
Biopsi behövs för diagnos av FAP

Ett symposium ägnades åt familjär amyloidos med polyneuropati (FAP).
– Det är en känd sjukdom häruppe, men
kanske inte lika känd söderut, sa Ole Suhr
inledningsvis.
Han fortsatte med att redogöra för ett fall
med en 42-årig kvinna och beskrev sedan

hur utredningen gått till. Därefter tog Per
Westermark över för att berätta om patogenes och diagnostik.
– Det enda sättet att ställa diagnosen
amyloidos är med hjälp av biopsi – vilket
känns tillfredsställande för en patolog att
säga, sa Per.
Biopsin tas från amyloidsuspekt vävnad,
t.ex. lever, njure eller tarm, eller från vävnad
som inte gett symptom men där inlagringar
brukar finnas.
– Subkutan fettvävnad är det vi framför
allt använder oss av.
Det finns flera felkällor som ger både
under- och överdiagnostik. Det kan bero
på att diagnostikern är oerfaren.
– Det är en så ovanlig sjukdom att det
vill till att man specialiserar sig, konstaterade Per.
Budskap från patologen

När man nått diagnos, måste man avgöra
vilket protein som ligger bakom – behandlingen man ska ge är helt beroende av det.
– Förlita er aldrig på indirekt bestämning som t.ex. familjehistoria, symptom
eller annan samtidig sjukdom, manade han.
Per summerade med ett antal budskap:
– Tänk på möjligheten av amyloidos och
var generös med biopsi – bukfettsbiopsi är
enkel och utan komplikationer. Var inte rädd
för att ifrågasätta den patologiska diagnosen.
Exakt biokemisk typning är nödvändig –
bestäm typen med en direkt metod.
– Bestäm aldrig amyloidtyp endast från
kliniska fynd!
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Känner hopp för framtiden

Bo-Göran Ericzon beskrev sedan den enda
behandlingsmetoden som finns för FAP i
dagsläget – det vill säga levertransplantation.
Från början var inte leverkirurgerna vana
vid att hantera dessa patienter, eftersom de
ju inte var drabbade av leversjukdom, sa han.
– Ofta såg de bättre ut, än vad de egentligen
var. De fick därför stå länge på väntelistan.
Nu har det förändrats, den genomsnittliga
väntetiden har gått från sex till tre år.
Det löfte man ger patienten är att levertransplantation kan få sjukdomen att stanna
av – inte att de efteråt ska återfå neurologisk
funktion, underströk Bo-Göran.
– Det är i sig en klar indikation för att de
inte ska behöva vänta länge.
Elisabeth Johnsén redogjorde för en livskvalitetsundersökning hon genomfört för
FAP-patienter.
– Det jag var intresserad av var hur den
såg ut före och efter transplantation, berättade hon.
Hon visade att två år efter transplantation
skattade 55% att de inte arbetade full tid,
33% kunde inte ha ett aktivt fritidsliv och
50% var beroende av sjukvård.
– Men alla kände hopp inför framtiden, och hade kraft att kämpa på. 93% var
nöjda – eller helt nöjda – med att de hade
genomgått levertransplantation, konstaterade Elisabeth.
En oförutsägbar och genant sjukdom

Resten av denna första dag på kongressen
handlade om IBD. Ett symposium fokuserade på IBD hos ungdomar.
Torbjörn Lind gav de pediatriska aspekterna. Han talade om den känsliga period
som är mellan det att man är barn och
vuxen.
– Det är en omtumlande tid, och det är
ofta då som IBD debuterar, sa Torbjörn.
Han fortsatte med att förklara att ungdomarna upplever IBD som en oförutsägbar
och genant sjukdom.
– De drabbade blir kortvuxna, finniga
och svullna – samt får en sen pubertet.
Barn och ungdomar med IBD har större
risk för psykosocial dysfunktion och sämre
HRQoL än friska, men det är bara en liten
andel som har kliniskt signifikanta problem.
– I detta avseende skiljer de sig inte så
mycket från ungdomar med andra kroniska
sjukdomar, påpekade Torbjörn.
Följsamheten vid behandling ligger i
allmänhet runt 50%, och den ännu lägre
i tonåren.

8

Monica Wåhlin och Torbjörn Lind.

– Det beror bl.a. på tidsbrist och glömska, men också på att den stör andra aktiviteter.
Överföringsprocess bör starta tidigt

Han underströk vikten av att man anordnar
en överföringsmottagning när det är dags
för ungdomarna att lämna barnsidan och
gå över till vuxenvården.
– Det gäller att åstadkomma ett vårdkontinuum som normaliserar social och emotionell utveckling, främjar självständighet,
förbättrar följsamheten och leder till en
effektiv planering av de framtida vårdbehoven, slog Torbjörn fast.
För att en sådan överföring ska bli en
framgång, ansåg han att barnläkaren bör se
till att det är en process som startar tidigt,
att man förbereder både barn och föräldrar
och i samverkan med dessa gör en skriftlig
överföringsplan.
Vuxenläkaren måste vara medveten om
att ungdomarna kan vara okunniga om skillnader mellan vuxen- och barnsystem.
– Förvänta er frågor om IBD, behandlingen och dess effekter på utseendet och på
reproduktiv hälsa.
Han påpekade också att föräldrarna ibland
vill finnas kvar som inblandade, och att ungdomarna kanske också behöver att de är det
i början.
Torbjörn trodde också att man tidigare
generellt varit för obenägen att utföra kolektomier på ungdomar, men att man numera
anammat ett annat synsätt.
Goda erfarenheter från Jönköping

Monica Wåhlin berättade sedan om hur

de i Jönköping ordnat detta praktiskt.
Mag-tarmmottagningen där startade 1999,
och man har idag c:a 850 IBD-patienter.
Gemensamma möten med barnkliniken
introducerades i samband med starten.
– Överförande – eller transition som man
ofta kallar det – är en pedagogisk process
som påbörjas vid 12–14 års ålder och avslutas
vid 23–25 års ålder, sa hon.
Processens mål är att stimulera unga
patienter och deras föräldrar att ta eget
ansvar för sin sjukdom, och hjälpa dem att
integrera behandlingen i sitt övergripande
livsprojekt för bästa möjliga livskvalitet.
Rent praktiskt går det till så att barnmottagningen kallar till ett sista besök.
Barnläkaren gör då en sammanfattning av
sjukhistorien. Vuxenläkaren planerar för det
fortsatta omhändertagandet. De får också
en informationsbroschyr om Mag-tarmmottagningen med namn, telefonnummer etc.
Barnläkaren uppmuntrar också patienten att komma ensam på nästa besök – som
alltså då sker på medicinkliniken.
– Vill de inte det, får de dock ha föräldrarna med sig.
Monica förklarade att de inte gjort någon
utvärdering av detta arbetssätt.
– Men patienterna – och deras anhöriga
– har uttalat att de är nöjda med överföringsmottagningen, avslutade hon.
Underhållningsbehandling av UC

Curt Tysk redogjorde för det arbete som
pågår med de nationella riktlinjerna för
underhållsbehandling av ulcerös colit (UC).
Dessa är inte klara ännu, men Curt hade
ändå några viktiga budskap att framföra.
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Ungefär 50% av de patienter som upphör
med anti-TNF drabbas av recidiv inom ett
år efter utsättandet. Den goda nyheten är att
av dessa patienter svarar nästan samtliga bra
när man återupptar behandlingen.
– Att optimera kan alltså också innebära
att man står på behandling under lång tid,
ansåg Jean-Frédéric.
Samarbete Sverige-Frankrike

Jean-Frédéric Colombel diskuterar med Annika Bergquist.

– Man måste fråga patienten om han eller
hon tar sin medicin! Räkna med att mellan
30 och 45% inte gör det, och det innebär en
femfaldig ökad risk för recidiv.
Curt framhöll också vikten av att man
har operation i åtanke under underhållsbehandlingen.
– Kirurgi får inte komma in för sent i
förloppet.
En Cochrane-analys visar att 5-ASA
under 1 mg i underhållsbehandlingen ger
samma effekt som placebo. Den visar också
att det inte är någon skillnad mellan olika
5-ASA-preparat. Även följsamheten för
endos, respektive tvådos, är densamma.
När det gäller 5-AZA/6-MP citerade
Curt ECCO Guidelines om att det ska ges
till patienter som har tidiga eller frekventa
skov trots 5-ASA, alternativt är intoleranta.
Man ska även ge det om patienten har steroidberoende, och efter rescuebehandling
vid steroid-refraktär UC. AZA/6-MP kan
även övervägas vid remission inducerad av
intravenösa steroider.
Optimera läkemedelsanvändningen

European Crohn’s and Colitis Organisation
– ECCO – citerades av Curt, och det var
många framstående personer med anknytning till organisationen som var på plats i
Umeå. Först ut av dessa var Jean-Frédéric
Colombel, som var president under förra
mandatperioden och nu är Past-President.
Jean-Frédéric framträdde på ett satellitsymposium som arrangerades av MSD.
– Vi behöver optimera vår användning
av anti-TNF-läkemedel, var hans huvudbudskap.

G a s t r okuriren 3 • 2011

Fördelarna med dessa läkemedel är stora,
speciellt när de introduceras tidigt i sjukdomsutvecklingen. Men IBD är en heterogen sjukdom, och problemet är att vi ännu
inte har några bra verktyg för att förutsäga
sjukdomsförloppet. Forskning för att ta fram
markörer pågår, fortsatte Jean-Frédéric.
Ändå kan man slå fast att det finns kliniska situationer i Crohn’s sjukdom (CD)
då man bör sätta in anti-TNF tidigt.
– Vid bl.a. extensiv sjukdom i tunntarmen, svår övre GI-sjukdom, svår rektal
sjukdom, yngre patienter och patienter med
perianala lesioner, slog han fast.
Den mest effektiva terapin är att kombinera infliximab med AZA.
Vissa patienter kan sluta med anti-TNF

Hur länge ska man låta patienten stå på antiTNF-terapi – eller mer konkret: När kan
man upphöra?
– Egentligen finns det inget bra skäl för
att man ska upphöra med terapin. Säkerheten är god. Men patienten kan själv vilja det
– de kan vara rädda för komplikationer, och
läkemedlen är dyra, fortsatte Jean-Frédéric.
Och han visade att det finns en viss kategori patienter som kan sluta med behandlingen.
– Det är patienter som uppnått djup
remission, med avstannad sjukdomsutveckling. För att nå dit behöver de extensiv
behandling under lång tid – mer än två år
för majoriteten av dem – med infliximab
och samtidig immunosuppression. De
måste också ha haft en steroidoberoende
remission som har varat längre än sex månader.

Gastrokuriren talade med Jean-Frédéric
efter föreläsningen, och vi var nyfikna på
hans åsikt om Sverige och svensk forskning.
– Ända sedan dess att man började forska
på IBD, har svensk gastroenterologi inom
området varit Cutting Edge, svarar han utan
att tveka.
– Massor med bra data om incidens har
kommit från Sverige, och studierna på tvillingar ni har genomfört har haft stor betydelse.
Han tillägger att den svenska gruppen
också är mycket internationellt välrenommerad när det gäller PSC.
– Sverige har ett bra rykte – ert sjukvårdssystem är bra för patienten. Det är ett bra
system för att det kommer alla till del!
Jean-Frédéric påpekar också att svenskar
är kända för att vara mycket organiserade
och ha bra databanker.
– Berömda läkemedelstillverkare som
Pharmacia och Astra har också tidigare
varit betydelsefulla för denna utveckling,
tillägger han.
Han berättar också att den franska
sammanslutningen av gastroenterologer,
GETAID, nu ska inleda ett samarbete med
svenska gastroenterologer. Det handlar om
att jämföra olika kohorter för att optimera
användandet av anti-TNF.
– Vi kommer att ha vårt första gemensamma möte i Paris om en månad, och jag
känner mig helt förvissad om att samarbetet kommer att fungera bra, avslutar JeanFrédéric.
Aspirin förebygger cancer

2011 års Bengt Ihre-föreläsning inleddes
med att Johan Söderholm presenterade
årets Ihre-stipendiater – Björn Lindkvist,
Göteborg, och Per Myrelid, Linköping.
Därefter var det dags för själva föreläsningen som hölls av Anne-Marie Gerdes
från Danmark. Hennes ämne var Chemoprevention of colorectal cancer.
Hon började med den bakomliggande
genetiken. De flesta fall av cancer i tarmen
har inte någon familjehistorik.
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Anne-Marie Gerdes

Severine Vermeire

– Men det finns även flera fall där man
kan påvisa cancer i familjen. Troligen ligger
det både miljöfaktorer och genetiska faktorer bakom, sa Anne-Marie.
Hon fortsatte med att beskriva studien
CAPP (Colorectal Adenoma/carcinoma
Prevention Programme) från 1990.
– Det var den första studien i sitt slag.
Den visade att aspirin reducerade storleken
på de största polyperna – men antalet polyper för dem som tog aspirin minskade inte.
Via en tidigare studie på hjärtpatienter,
kunde de ta fram data som visade att patienter som i den fått aspirin, tio år senare hade
färre fall av kolorektalcancer. En uppföljning – CAPP 2 – startades då upp, men
stängde 2007, eftersom man inte kunde visa
någon effekt.
– Men vetskapen om att det tar lång tid
gjorde att vi ändå fortsatte att samla in data,
och 2009 kunde vi lägga fram en rapport
som visade att aspirin har effekten att det
reducerar antalet fall i CRC.
Idag har man tillräckligt med underlag
för att kunna slå fast att aspirin förebygger
cancer i Lynchs syndrom. Man har också
startat CAPP 3.
– Vi ska i den studien titta på vilken dos
som är optimal, berättade Anne-Marie.
Behandlingen ska ha ett konkret mål

Det var flera talare från högsta ledningen
inom ECCO som kom till Umeå. Organisationens sekreterare Severine Vermeire var
nästa. Hon talade, på ett satellitsymposium
sponsrat av Abbott, om långsiktig behandling av IBD-patienter, främst med CD. En
fallbeskrivning fick utgöra illustration för
hennes föredrag.
Severine presenterade ett antal enkla
regler: Den första var att man ska ha en
långsiktig strategi för behandlingen.
– Man ska ha ett mål, som t.ex. remission
eller att läka en fistel. Det behövs en plan.
Behandla lesioner, och inte bara symptom,
underströk Severine.

10

Magnus Ström

Även hon påpekade att man ska optimera
de läkemedel man sätter in.
– Se också till att terapin varar tillräckligt länge, men sätt ut den om den inte är
effektiv, fortsatte hon.
ECCO har slagit fast att alla nuvarande
tillgängliga anti-TNF-läkemedel förefaller
ha samma effektivitet (ECCO Statement
51), och att vilket man väljer därför bland
annat bör grunda sig på patientens preferenser, kostnaden och nationell policy.
Severine jämförde en lyckad behandling
med anti-TNF med blodtrycksmedicin –
det är ju ingen som sätter ut en sådan om
patienten svarar bra.
– Om patienten inte svarar, bör man
försöka att ge behandling i 12 veckor innan
man sätter ut den anti-TNF man har valt.
Det kan ta så lång tid innan man ser resultat, påpekade hon.
Tarmflorans betydelse för celiaki

Ett symposium ägnades åt celiaki.
– Med celiaki avses en permanent intolerans till prolaminer i vete, råg och korn;
framför allt gliadin i vetegluten. Observera
att detta är den nya definitionen – där alltså
inte havre är omnämnt, sa Sten Hammarström.
Vid aktiv sjukdom ses en tunntarmsskada, ett ökat antal T-celler både i epitelet och i lamina propria och produktion
av IgA-antikroppar mot autoantigen och
gliadin.
– Patienter på glutenfri kost blir symptomfria, tarmslemhinnan normaliseras och
produktion av antigliadin och autoantikroppar upphör, fortsatte Sten som talade
om bakterieflorans betydelse vid celiaki.
Är det någon skillnad i bakterieflorans
sammansättning mellan celiakibarn och
andra?
– Ja, svarade Sten.
Han visade att barn som var födda under
den ”svenska celiakiepidemin” hade en annorlunda fördelning av olika bakteriegenus.

Jelle Haringsma

– Våra resultat tyder på att en eller flera av
de adherenta bakterierna utgör en riskfaktor
för celiaki.
Andra riskfaktorer han pekade på var bl.a.
hur gluten introduceras i kosten, samt infektioner och/eller förändringar i tarmfloran.
Stort antal odiagnostiserade

Celiakiepidemin Sten nämnde, beskrevs
mer ingående av Anneli Ivarsson.
– I mitten av 80-talet skedde en fyr- till
femfaldig ökning för barn. Det tog dock
flera år innan vi förstod att det var någonting på gång, berättade Anneli.
När det väl blev konstaterat, ledde det i
sin tur till screening. Det visade sig att 3%
av de screenade barnen hade celiaki.
– Idag är dessa barn era patienter, påpekade hon.
Det är inte bara genetik som ligger
bakom denna epidemi, som kulminerade
1993 för att avta några år senare, levnadsvanor spelar också stor roll.
– Det är en halverad risk för att drabbas
av celiaki, om man introducerar gluten när
man fortfarande håller på med amning, sa
Anneli.
Idag är de barn som föddes under epidemin mellan 14 och 26 år gamla. En stor
grupp av dessa är fortfarande odiagnostiserade.
– För närvarande finns det ungefär 100 000
individer med celiaki i Sverige. Väntan på
diagnos är lång. Därför behöver vi bli medvetna om detta, och ta prover när vi behandlar
diffusa symptom, summerade Anneli.
Patienten behöver ett kvitto

Magnus Ström talade om SGFs riktlinjer
för celiaki.
– Det finns ett gott vetenskapligt stöd
för att havre nu längre inte är med, sa han.
Magnus beskrev den bakomliggande
patofysiologin, och sedan diagnostiken.
– Tarmbiopsi brukar behövas. Men entydig klinik, samtidigt som man har höga
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nivåer av antikroppar – då är det celiaki i
9 fall av 10.
En diagnos ska följas upp med nybesök
hos läkare och insättande av glutenfri kost.
En dietistkontakt är viktig, och ett kontrollbesök bör göras efter ett år. Behövs det sedan
en kontrollbiopsi?
– Det bör erbjudas patienten, eftersom
det ger ett kvitto på att dennes diet är bra
för honom/henne. Man kan inte lita på
antikropparna om man vill veta hur tarmslemhinnan mår, ansåg Magnus.
Han avslutade med att uppmana att man
inte ska glömma bort refraktär celiaki.
– Dessa patienter bör övervakas för
lymfom, påpekade han.

Mag-Tarmfonden 2011
Under Gastrodagarna delade Mag-Tarmfonden för tredje året ut stipendier till
vetenskapliga projekt inom den kliniska gastroenterologiska forskningen i Sverige.

Tidsfönster för
lokal endoskopisk terapi

Endoskopisk resektion i gastrointestinalkanalen var ämnet för Lennart Wehlin-föreläsningen. Jelle Haringsma från Holland var
inbjuden föreläsare, och han presenterades
av Ervin Toth.
– Kirurgisk resektion vid GI-cancer har
hög mortalitet och risk för komorbiditet.
Men vid cancer i mucosan är risken för
metastaser begränsad. Det innebär att man
har ett tidsbegränsat ”window of opportunity” för lokal endoskopisk terapi, sa Jelle.
De flesta lesioner som uppträder tidigt
kan upptäckas med ett endoskop av bra kvalitet. Men det är lätt att missa platta fläckar
av neoplastisk mucosa. Därför är de tekniker som står till buds med bildförstärkning
av optisk natur, eller färgning, till god hjälp
för att upptäcka dem.
Han visade flera exempel på hur detta
går till, och påpekade att det är viktigt att
man vet exakt vad det är man ska titta efter.
– Endoscopic mucosal resection (EMR)
eller endoscopic submucosal dissection
(ESD) är de två tekniker man kan använda
sig av. Dessa tekniker har en acceptabel
komplikationsrate om de utförs av en erfaren endoskopist, fortsatte Jelle.
Jelle visade också en film där man
använde sig av hydrojetteknik, där man
utnyttjar en mycket tunn vattenstråle med
högt tryck för att skära bort en neoplasi.

Hans Strid, Henrik Hjortswang, Charlotte Höög och Rupesh Rajani.

– Totalt fem stipendiater har utsetts av Stipendiekommittén, som i år har bestått av Johan
Söderholm, Linköping, Åke Danielsson, Umeå och Erik Hertervig, Lund. Den totala prissumman är 600 000 kronor, sa Henrik Hjortswang som är fondens ordförande.
Först belönades tre doktorandprojekt ”som bedöms som lovande och väl värda att
beakta” enligt stipendiekommittén.
Charlotte Höög, Stockholm, för Permanent retentions and non-complete capsule endoscopy examinations – a critical analysis of 2 300 examinations in Stockholm County 2003–
2009. Charlotte fick 50 000 kronor.
Mats Hall, Lund, för Värdering av sur reflux med trådlös teknik vid Gastroesofageal
refluxsjukdom och klinisk betydelse av reflux just ovan z-linjen.
Erik von Seth, Stockholm för Komplikationer till ERCP hos patienter med primär
skleroserande kolangit. Mats och Erik fick 25 000 kronor vardera.
Med 200 000 kronor belönades Hans Strid, Göteborg, för Immunologiska markörer som
predikterar ett positivt behandlingssvar vid anti-TNF-behandling av IBD-patienter.
”Ett avancerat immunologiskt projekt som bearbetar tydliga kliniska frågeställningar,
med andra ord ett translationellt projekt i dess rätta bemärkelse. Prediktion av svar på
biologisk behandling är ett viktigt forskningsområde med stor potentiell betydelse för
IBD-patienters livskvalitet såväl som sjukvårdsekonomin”, löd motiveringen.
Slutligen fick Rupesh Rajani, Stockholm, 300 000 kronor för sin forskning om
Portavenstrombos vid levercirrhos – ärftliga och förvärvade faktorer.
”En omfattande och välplanerad nationell studie över levernära tromboser, en hittills eftersatt patientgrupp i Sverige. Projektet, som utgör en naturlig vidareutveckling
av sökandens avhandlingsarbete, har hög orginalitetsfaktor, kompetensfaktor och
aktivitetsfaktor. Projektet kan få stor betydelse för ur denna patientgrupp handläggs i
framtiden, t.ex. vad gäller planering av antkoagulantiabehandling, utredning inför transplantation såväl som ur andra aspekter.”

Fyll på innan förrådet är slut

Simon Travis är President-Elect i ECCO,
och alltså den som kommer att ta över som
President nästa år. Även Simon kom till
Umeå.
Han berättade, på ett satellitsymposium arrangerat av Renapharma-Vifor, om
ECCOs perspektiv på järnbrist vid IBD.
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Först konstaterade Simon att det är skillnad
på järnbrist och anemi, och jämförde med
hur det är när man är ute och kör bil:
– Man fyller inte på bensin när det är
helt slut i tanken – man gör det innan dess,
påpekade han.

Järnbrist drabbar cirka en tredjedel av
patienter med IBD, och är associerat med
en försämrad livskvalitet.
– Det är ett behandlingsbart tillstånd,
men ändå ofta negligerat av doktorn, konstaterade Simon.
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Simon Travis och Ragnar Befrits.

IBD-patienter bör ha intravenös behandling, och det är viktigt att man monitorerar deras svar. Man bör också schemalägga
upprepad behandling, sammanfattade han.
Ragnar Befrits berättade om svenska
guidelines för behandling av IBD-relaterad
järnbrist, och ställde frågan om vi verkligen följer dessa? Via några fallbeskrivningar
kunde han visa att dessa guidelines i verkligheten inte har så stor effekt.
– Men vi ska ändra på det, hävdade han.
SBU-rapport om blödande magsår

Blödande ulcus var i fokus för ett symposium. Torbjörn Myrnäs talade om risken
med blödande ulcus i förhållande till annan
GI-blödning.
– Mortaliteten ligger på mellan 5 och 15%
– så den är alltså klart högre än vid nedre
GI-blödning, även om dödligheten sjunker
för blödande ulcus, konstaterade han.
Hanns-Ulrich Marschall berättade att
introduktionen av endoskopisk behandling med injektion och koagulation kom
under 1980-talet. Denna behandling – jämfört med ingen endoskopisk behandling –
minskar risken för förnyad blödning, samt
för kirurgi.
– Adrenalininjektion bör inte användas
som enda behandling vid blödande magsår
(Forrest I–IIb), var hans viktigaste budskap.
Christer Stael von Holstein slog fast att
det finns stark evidens för att syrahämning
efter endoskopisk behandling är effektivt.
– Reblödning och behovet av kirurgi
minskar – dock inte mortaliteten, sa han.
Christer är ordförande i den projektgrupp som SBU tillsatte för en rapport
som omfattar behandling och förebyggande
behandling för blödande magsår. Rapporten
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Charlotte Höög, Mikael Lindqvist och Åsa Gilstring.

levererades lagom till Gastrodagarna, och
fanns att tillgå på kongressen.
Uppdraget de fick var att fastställa kunskapsläget baserat på systematisk granskning av publicerade vetenskapliga studier,
berättade han.
– Men inte att föreslå behandlingsrekommendationer, eller utfärda riktlinjer angående handläggning, förklarade Christer.
Interventionell radiologi

Marianne Hall-Angerås berättade om kirurgi
kontra interventionell radiologi.
– Det finns inte tillräckligt bra vetenskapligt underlag för att säga om det finns någon
skillnad mellan olika kirurgiska metoder.
Detsamma gäller för att jämföra effekterna
av kirurgisk och endovaskulär behandling,
sa hon.
Björn Lund beskrev interventionell radiologi vid blödande ulcus. Han beskrev processen i detalj.
– En fördel är att man inte behöver söva
patienten – lokal anestesi räcker, påpekade
Björn.
Christer sa att han var övertygad om att
denna teknik är framtiden – problemet är
att den inte finns tillgänglig dygnet runt på
alla sjukhus. Björn tillade att han trodde att
kostnaderna den medför innebär att det inte
kommer att finnas i framtiden heller – han
trodde därför på en centralisering.
Kjell-Arne Ung beskrev riskfaktorer för
blödande magsår.
– Det är hög ålder – äldre än 65 år, tidigare magsår – med eller utan blödning,
infektion med Helicobacter Pylori, samt
bruk av NSAID och ASA, konstaterade han.
– Man ska eradikera HP för patienter
som har haft blödande magsår, ansåg KjellArne.

Han underströk också att patienter på
ASA måste ha tillbaka sin medicin efter sin
magsårsbehandling.
– Annars tar vi livet av dem i hjärtsjukdom!
Sedering vid endoskopi

Charlotte Höög talade om sedering ur
endoskopistens synvinkel. Den vanligaste
metoden man använder i Sverige – och i
USA – är opiater i kombination med bensodiazepin.
– När det gäller propofol så föredrar
patienterna det framför opiater/bensodiazepiner – men dock inte i alla studier. Propofol ger ett snabbt anslag och en snabb
återhämtning, sa Charlotte.
Bland nackdelarna nämnde hon bl.a. att
det är svårt att både hitta och hålla kvar rätt
sederingsnivå, att det kräver en extra person
på rummet och att det minimerar möjlighet
till patientsamverkan.
Åsa Gilstring beskrev vikten av att patienten får ett genomtänkt och bra bemötande
på mottagningen.
– Det handlar om attityd och atmosfär.
Det är viktigt att man visar empati – även
när man ska genomföra dagens tionde endoskopi, sa hon.
Åsa tryckte på att teamets uppgifter är att
minska rädsla, öka självkänslan för patienten samt informera och utbilda denne.
– Tänk också på att ett jämrande från en
sederad patient kan vara lika med ett skrik
från en icke sederad!
Förespråkar formaliserad utbildning

Mikael Lindqvist beskrev sedering ur anestesiologens synvinkel.
– Sedering med propofol utförd av ickeanestesiutbildad personal har vållat mycket
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debatt, men det gäller att skilja på sedering
och anestesi. Propofol är inte den ideala
sederingsdrogen, men det kanske är den
bästa vi har, sa han.
Det finns risker för respiratorisk påverkan, och det kardiovaskulära svaret kan ge
blodtrycksfall.
– Ju äldre och sjukare man är, desto farligare är propofol.
Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI) förordar en formaliserad
utbildning för propofol.
– På Södersjukhuset, där jag arbetar,
kräver vi att alla som sederar med propofol har genomgått den. Jag tycker att det
fungerar alldeles utmärkt – vi på SöS har
positiva erfarenheter av samarbetet kring
denna procedur, summerade Mikael.
Minska mängden fibrer i kosten och öka
fysisk träning

Under den sista dagen ägnades en session
åt knepiga fall inom gastroenterologi och
hepatologi. Publiken fick i högsta grad vara
med och rösta – med hjälp av lappar i olika
färger som de ofta fick hålla upp – om hur
man skulle gå vidare i undersökningen av
de patienter som presenterades.
Sist på programmet stod Franz Bárány
Högtidsföreläsning. Den hölls av Fernando
Azpiroz, från Spanien. Franz är också President i ESNM (European Society of Neurogastroenterology and Motility). Det ämne
han talade om var abdominell uppblåsthet.
– Den friska tarmen är väldigt bra på att
hantera och passera gas. Ett resultat av det
är att gasen blir väldigt jämt distribuerad i
tarmkanalen, sa Fernando.
Patienter som söker för uppblåsthet har
gas som stannar kvar. Franz visade bilder
som tagits på personer som man givit ett
”gaslavemang”. På friska individer passerar
den ut genom diafragman som rör sig uppåt

Fernando Aspinoz

Bodil Ohlsson

– på patienter med besvär ackumuleras den i
stället, och diafragman rör sig i stället nedåt.
– De flesta av patienterna som kommer
till oss är fulla av fibrer som de fått i sig via
kosten. Ta bort den, och många blir hjälpta,
fortsatte han.
Han tillade att fysisk träning också är
bra, och redogjorde för ett intressant experiment:
– Vi gav två gaslavemang till individer
i liggande ställning. Andra gången fick de
samtidigt trampa på pedaler. Skillnaden i
hur mycket gas som ackumulerades var stor
– när man trampade ansamlades mycket
mindre mängd, sa Fernando.
Välkommen till Malmö!

Därmed var Gastrodagarna 2011 över.
SGFs nyvalde ordförande Bodil Ohlsson
tackade Åke Danielsson, Monika Lindström
och Annika Bergquist för det stimulerande
och engagerande programmet.
– Jag vill också tacka Umeå, våra huvudsponsorer och alla utställare. Utan er hade
vi inte kunnat genomföra Gastrodagarna,
fortsatte hon.
Bodil tackade även alla volontärer, Congrex, alla föreläsare och alla som skickat in
abstrakt. Hon slutade med att hälsa alla
välkomna till Malmö, där Gastrodagarna
genomförs år 2012.
Per Lundblad

Åhörarna fick ta ställning till de knepiga fallen.
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Nyheter inom lever-MRT
Under senare år har en del nyheter kommit
avseende radiologisk diagnostik av levern.
Dessa nyheter har varit inom ultraljudsdiagnostik (US), datortomografi (DT) och
magnetik resonanstomografi (MRT). På
grund av utökad efterfrågan inom alla
kliniska områden främst neurologi och
ortopedi har den mesta MRT-verksamheten fokuserats på dessa områden.

I

dag utgör 90–95% av alla MRT-undersökningar neurologiska samt muskuloskeletala frågeställningar. Mindre
än 10% används därmed för diagnostik av
thorax, buk och bäcken. Detta trots att
ingen radiologisk metod är lika bra som
MRT för diagnostik av levern. US med kontrastmedel har fått mycket uppmärksamhet
på sistone för diagnostik av fokala leversjukdomar. Detta har lett till utökad erfarenhet,
men fortfarande finns det viktiga områden
där varken US, DT eller nukleärmedicinska
metoder kan jämföras mot MRT (1). Nedan
presenteras först de relativt nya teknikerna
och därefter några kända men bortglömda
områden som nyheter i förhoppningen att
dessa metoder ska användas oftare när det
gagnar patienterna [Bild 1].

Bild 1.
Logo för Skandinavisk kurs i Avancerad MR övre buk, 3-6 oktober 2011. Högst upp vänster
föreställer MR kolangiogram, nederst vänster magnetik resonans kolangiopankreatografi och
nederst höger visar diffusionsviktade bilder. Det ska föreställa betydelsen av fortsatt utbildning
inom leverdiagnostik.

Diffusionsviktad undersökning

Diffusionsviktade bilder eller Diffusion
Weighted Imaging (DWI) visar Brownian
rörelse eller diffusion av vattenmolekyler (2)
[Bild 2]. Denna metod är ganska lätt åtkomligt med alla MR-maskiner. När denna
teknik introducerades var entusiasmen
mycket stor. Man kallade denna metod för
billig PET (Positron Emission Tomografi)
(3). DWI kan göras på flera sätt, antingen i
en väldigt enkel form som idag inkluderas
i närmast alla MR-undersökningar av lever,
eller på ett mer tidskrävande sätt med flera
undersökningar med flera b-värden (4).
Med den mer komplicerade tekniken kan
man räkna hastigheten i vattens diffusion,
eller ADC (apparent diffusion coefficient).
Vid hinder för diffusion kan vi notera detta.
Man tror att vissa sjukdomar, som cancer,
har en högre celltäthet (flera och större
celler) och detta förorsakar en minskad rörlighet av vatten och diffusion. Därmed kan
vi upptäcka tumörer. Oavsett anledningen
vet vi att med DWI kan vi kraftigt öka vår
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Bild 2.
Två olika miljöer. Till vänster finns hinder för rörelse medan till höger finns mindre hinder. I det här
fallet består hindret av celler och antalet celler bestämmer graden av hindret. Resultatet blir att
det vattnet rör sig en längre sträcka totalt i den högra miljön och detta är grunden för diffusionsviktade bilder.
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Bild 4.
MRT-bilden till vänster visar inga patologiska förändringar. Vid samma tillfälle fick patienten SPIO kontrastmedel som har gjort att leverbakgrunden har blivit svart, men det saknas
Kuppfer-celler i metastasen (röd pil) och detta visar sig tydligt.
Bild 3.
De översta bilderna är DT-bilder som visar enbart två stycken levermetastaser
hos en patient med kolorektalcancer. De övriga diffusionsviktade bilder visar
flertaliga ljusa förändringar som tolkas vara metastaser.

känslighet för att upptäcka tumörerna [Bild
3]. Det som är ännu mer intressant är att
vid denna teknik använder vi inget kontrastmedel och tekniken är helt ofarligt hos
patienter där kontrastmedel kan medföra
risker (5).
DWI har därför stort värde för att hitta
tumörer, framfört allt små tumörer. DWI
har också visat sig vara av värde för upptäckt
av abscesser och inflammatoriska tillstånd.
Denna teknik har en definitiv roll för att öka
vår känslighet, en förbättring som många
gånger inte kan kompenseras av andra
metoder. DWI är framför allt värdefull för
upptäckt av små tumörer i kanten av levern
eller nära kärl. Dessa tumörer kan mycket
lätt missas annars. När det gäller lever är
DWI mycket värdefull för de flesta tumörer
och höger leverlob. Vissa tumörer syns inte
alltid bra med DWI, de viktigaste är mucinösa tumörer och hepatocelulär carcinom
(HCC) (6). Anledningen att vissa mucinösa
tumörer inte syns är att den mucinösa komponenten inte förorsakar något hinder till
diffusion på grund av att dessa tumörer är
cellfattiga. När det gäller HCC förefaller det
som att hög-differentierade och små tumörer inte ger samma registrering av diffusion
(7). DWI fungerar sämre för detektion av
tumörer i vänster leverlob (8). Anledning
tros vara påverkan av hjärtats rörelse som
maskerar nedsatt rörelse.
DWI har visa andra begränsningar (9).
DWI saknar specificitet. Man kan sällan
använda DWI för att skilja till exempel
fokal nodulär hyperplasi (FNH) från HCC,
eftersom även benigna tumörer eller för-
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ändringar kan ha till minskad diffusion.
Oavsett dessa problem har DWI redan fått
stor betydelse, och är en fundamental del
av helkropps-MRT.
Elastografi

Magnetisk resonans elastografi, eller MRE,
är en revolutionerande metod för bedömning av styvhet i organ eller vävnad. I motsats till elastografi med ultraljud, har MRE
nästan inga begränsningar. Med ultraljud
elastografi eller FibroScan kan man göra
mätning inom visst avstånd. Övriga delar
av lever eller andra organ bortom 5 cm kan
inte bedömas. Har man ascites eller annat
hinder (tjock subkutan vävnad) kan det bli
problem också. Med MRT finns inga av
dessa begränsningar (10). Man kan beräkna
styvheten i hela organ. Problem kan dock
uppstå om ett rörligt organ ligger i vägen,
där mätningar av pankreas genom främre
bukväggen med rörliga tarmar kan leda till
missvisande bedömningar.
MRE bygger på en mekanisk del som
förorsakar resonans genom kropp (kittlande
känsla) som passerar genom olika organ
beroende på deras styvhet. Hastigheten av
vågen registreras med MRT och ger en exakt
karta av organens styvhet. MRE har visat sig
vara den bästa metoden för bedömning av
cirros och graden av leverfibros (11). MRE
har börjat användas för andra organ, t.ex.
njurar och bröst. MRE kanske inte kommer
att ge någon hjälp för bedömning av tumörsjukdom, men kan i princip ersätta biopsi,
åtminstone för uppföljning och gradering av
känd fibros, och även diagnostik av fibros.

Leverspecifika kontrastmedel

Det finns huvudsakligen två grupper av
leverspecifika kontrastmedel. Det ena är
baserat på järnoxidpartiklar eller SPIO.
Dessa medel tas upp av retikuloendoteliala
celler, eller RES. I levern är det Kuppferceller som är en del av RES, men RESsystemet finns i andra organ också. Det är
därför SPIO har använts även för diagnostik av bi-mjälte. SPIO har två huvudsakliga användningsområden i levern, det ena
diagnos av metastaser och det andra diagnos av fibros i cirros. Eftersom metastaser
inte innehåller Kuppfer-celler, kvarstår de
ljusa mot bakgrund av normal levervävnad
som blir mörk när Kuppfer-cellerna tar upp
SPIO [Bild 4].
Fibros har generellt en långsammare
blodförsörjning och kontrastmedelsuppladdning. Genom att använda två kontrastmedel samtidigt, det ena SPIO och det
andra ett vanligt extravaskulärt gadolinium
kontrastmedel, blir leverbakgrunden mörk
och fibrotiska stränder sticker ut. Denna
metod har använts för diagnostik av cirros
(12). Det mest kända SPIO har dock slutat
tillverkas. Sannolikt är detta på grund av
låg efterfrågan.
En annan form av leverspecifik kontrastmedel är hepatobiliära kontrastmedel. Dessa
medel tas upp av hepatocyter och utsöndras
i tillräckligt stor mängder i gallvägar för att
vi ska ha ett MR-cholangiogram. Fortfarande pågår en hel del forskning om dessa
medel och med viss försiktighet kan påstå
att dessa medel är ett bättre alternativ för
diagnostik av leversjukdom än alla andra
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vanliga kontrastmedel. Nedsatt njurfunktion i anslutning till levertransplantation
eller känd allergi, räknas som tillfällen där
dessa medel ska undvikas.
Det finns två vanliga hepatobiliära kontrastmedel, det ena är Gd-BOPTA or
MultiHance och det andra är gadoxetate
disodium, Gd-EOB-DTPA eller Primovist.
Det finns ett tredje mangan-baserat medel
som använts i mycket mindre utsträckning.
MultiHance stannar i blodbanan längre än
alla andra kontrastmedel som är tillgängliga i Europa för närvarande. MultiHance
används oftast när avbildning och kärlförsörjning är viktiga. Gallutsöndring av
MultiHance är mycket lägre jämfört med
Primovist. Det finns få jämförelsestudier
mellan dessa två medel för närvarande (13),
men båda medel förefaller vara mycket
lovande. Man kan använda dessa medel för
följande syften:
• Att hitta/bekräfta metastaser (14). Dessa
medel anses vara de bästa medlen för
diagnostik av levermetastaser och framför allt för att hitta fler metastaser. Detta
både i jämförelse med andra MR-kontrastmedel och med DT/ultraljud. Kombinerat med DWI är denna kombination
just nu oslagbar.
• Avbilda gallvägar. MRCP (magnetisk
resonans cholangiopankreatografi) visar
fler intrahepatiska gallgrenar än cholangiogram med Primovist eller MultiHance,
men bilden som vi får efter cholangiogram ger funktionell information om gallgångar. Det finns primära data på att man
kan bedöma leverfunktion med hepatocellulära kontrastmedel (15). Att kunna
avbilda gallvägar kan vara av intresse när
förbindelse till gallgångar [Bild 5] behöver
bevisas, som till exempel vid gallläckage,
gallvägsanomalier eller efter transplantation (16).
• Bedömning av regional leverfunktion. Se
ovan.
• Bedömning av cirros och att hitta HCC
(17). Radiologisk diagnos av HCC bygger
på tidig uppladdning och senare washout. Det finns primära data att Primovist
kan bli den bästa metoden för diagnostik
av HCC mindre än 1–2 cm.
• Att skilja leveradenom från FNH (18)
[Bild 6].
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3T

Bild 5.
Bilder från MR cholangiogram efter transplantation med biliärt utsöndrat kontrastmedel
syns ljust och syns ha kommit till tarmen.
Detta talar emot hinder.

Bild 6.
En FNH (röd pil) visar nästan samma uppladdning med hepatocullärt kontrastmedel som
resten av lever. Ett adenom blir mörkt.

Fältstyrka av en magnetkamera ger mer
signal i förhållande till brus, och detta
gäller även 3T-maskiner i förhållandet till
1,5T, som används som standard på de flesta
ställen. Signal-brusförhållandet borde teoretiskt vara dubbelt med 3 jämfört med
1,5T, men på grund av tekniska problem
är det 1,7–1,8 gånger större. Det förbättrade signal-brusförhållandet kan hjälpa oss
förbättra den spatiella upplösningen eller
minska undersökningstiden. Förbättrad
spatiell upplösning kan innebära att vi
kan se mindre detaljer och förändringar,
och minskad undersökningstid kan betyda
mindre rörelseartifakter (21). Lever MRS
används därför på 3T och inte lika tillfredställande på 1,5T. Medan 3T har visat sig
vara betydligt bättre för muskuloskeletala
och neurologiska sjukdomar än 1,5T, är det
fortfarande för få studier som utförts inom
buk- och bäckendiagnostik. Det finns en
hel del radiologer som hävdar att det är
mer lönsamt att ha 2 st 1,5T än att köpa
en 3T för buk- och bäckendiagnostik. Till
exempel kan ascites ge markanta dielektriska
artifakter på 3T.
Nefrogenisk systemisk fibros (NSF)

Spektroskopi

Magnetisk resonansspektroskopi (MRS)
visar relativt små mängder av metaboliter på en 2- eller 3-dimensionell spektra
baserat på kemiskt skiftfenomen. MRS
visas i form av en plot där signalintensitet
och frekvens av en metabolit eller kemiskt
ämne finns i en voxel (voxel = pixel och dess
djup). Frekvens av ett kemiskt ämne beror
på protonerna inom ämnets struktur, om
man använder sig av proton MRS. Vatten
används som referens. Skift av frekvens
ger en kvantitativ och kvalitativ karta av
ämnen. MRS kan användas för att mäta
förfettning med hjälp av lipid peak (19)
och diagnostisera malignitet eller respons
genom att mäta cholin peak (20). MRS
kräver special post-processing mjukvara
och det finns en del tekniska problem.
Dessa problem kan bestå av låg signal
framför allt i förhållande till andra överskuggande ämnen som vatten eller fett,
partiell volym effekt (värde i varje voxel är
ett genomsnitt av allt som finns i det voxel)
och rörelseartifakter. Lever-MRS genomgår
en utvecklingsprocess där bedömning av
bilder kommer att göras i samband med
bedömning av övriga MR-bilder.

De vanliga gadolinium-kontrastmedlen
som används inom MR är klart nefrotoxiska, mer än jod-kontrastmedel som
används inom DT. Dock med hänsyn
till ytterst lägre dosering av gadolinium
inom MRT i förhållandet till jod inom DT
gör att andelen patienter med försämrad
njurfunktion är lägre med MRT. På grund
av detta användes gadolinium i allt högre
grad hos patienter med nedsatt njurfunktion. En oväntad biverkan var dock NSF
där minst 300 fall har dokumenterats hos
patienter med gravt kronisk njursvikt,
oftast med dialys. Det finns andra riskfaktorer för NSF, och den exakta mekanismen bakom NSF är inte säkerställd. Ökad
medvetenhet, undvikande av gadolinium,
minskad dos av gadolinium, användning
av vissa mindre ökända gadolinium kontrastmedel och snabb dialys efter gadolinium har lett till att NSF närmast har
försvunnit idag.
Det finns dock fortfarande rädsla för
lever-MRT som oftast kräver intravenöst
kontrastmedel av gadoliniummedel. Även
de leverspecifika kontrastmedel som nämnts
ovan är gadoliniumbaserade och samma försiktighet bör beaktas i samband med administration av dessa medel.
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Sammanfattning

En hel har förändrats under senare år när det
gäller leverdiagnostik. MRT är den ultimata
metoden för diagnostik av leversjukdomar.
Det finns ingen metod som är lika bra som
MRT. MRT är bästa radiologisk metod för
diagnos av leverförfettning, järninlagring,
cirros, HCC-detektion, gallvägsbedömning,
metastasutredning, och att skilja mellan
FNH och adenom.
Michael R. Torkzad
Överläkare, Uppsala Universitet,
Avdelning för radiologi, onkologi och
strålning, röntgensektion,
Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
michael.torkzad@radiol.uu.se
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Behandling av kronisk hepatit C
Tidigare och från hösten 2011

Behandlingsmodell under 2000-talet

Behandling av kronisk hepatit C har varit
relativt stationär under de sista 10 åren och
baserad på peg-IFN-sprutor givna subcutant en gång per vecka i kombinationen
med ribavirin (RBV) givet oralt dagligen
fördelat på två doser så kallas standard of
care (SOC) behandling. Behandlingen har
efter hand finjusterats och individualiserats
allt mer beroende på hur snabbt man blir
virusfri i serum under pågående behandling.
Den har fungerat för majoriteten av genotyp 2/3 patienter men för knappt hälften av
patienter med genotyp 1-infektion.
Viruskinetik och behandlingssvar –
använda förkortningar

RVR = rapid viral response, virusnegativitet efter 4 veckors behandling, medger kortare behandlingstid med SOC för genotyp
1-patienter
EVR = early viral response, innebär 2
log 10 nedgång i HCV RNA-mängden från
behandlingsstart till vecka 12 och är komplett om HCV RNA är negativt vecka 12.
SVR = sustained viral response, vilket innebär en negativ HCV RNA vid behandlingens avslutande samt vid uppföljningen 6
månader senare. Detta innebär utläkning
av hepatit C-infektionen.
Standard of care-behandling (SOC)

Grovt sett har delar man in hepatit C-patienterna i lättbehandlade med genotyp 2 eller
3 och mer svårbehandlade genotyp 1 och 4.
De studier som legat till grund för behandlingstiden 24 veckor för lättbehandlade och
48 veckor för svårbehandlade utnyttjade
peg-IFN i kombination med RBV utfördes
redan på tidigt 2000-tal (1-3). Efterhand
kunde man så finjustera behandlingen och
korta behandlingstiden till patienter som
tidigt blev virusfria. Man talar om RVR (=
rapid viral response) för patienter som blir
virusfria redan efter 4 veckors behandling.
För patienter med detta svar som hade genotyp 1 kunde behandlingen kortas från 48
till 24 veckor med samma behandlingssvar
under förutsättning att inga ofördelaktiga
basala faktorer fanns (4, 5). De viktigaste
ofördelaktiga basala faktorerna som förut-
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spådde ett sämre behandlingssvar var avancerad leverskada med cirros och höga basala
virustal (> 400 000 IU/mL HCV RNA). För
patienter som inte uppnår 2 log 10 virusnedgång i HCV RNA-mängden från behandlingsstart till vecka 12 avbröts behandlingen
vecka 12 då chansen till svar för denna grupp
var minimal med ett negativt predektivt
värde (NPV) på över 95% (1).
Generellt räknar man med utläkning, SVR
(sustained viral response), hos cirka 50%
för patienter med genotyp 1 och 80% för
genotyp 2/3. Variationen är dock stor även
bland genotyp 1-infekterade beroende på
om man har fördelaktiga basala faktorer för
ett behandlingssvar eller ofördelaktiga och
kan variera från 10% till 90% (6).
För genotyp 1-patienter med ett långsamt svar som uppnådde EVR (early viral
response) motsvarande en virusnedgång på
2 log10 vecka 12 men som blev helt virusfria
först vecka 24, kunde förlängd behandling
upp till 72 veckor övervägas för att öka chansen till kvarstående behandlingssvar (4, 7, 8).
Även för genotyp 2 och 3 indikerade
flera studier att patienter med RVR och
ännu hellre de med ett ännu snabbare svar
kunde korta behandlingen till 12–16 veckor
om inga ofördelaktiga basala faktorer för
behandlingssvaret fanns (9-11). De flesta
föredrog dock att ge en lägre dos peg-IFN i
kombination med en något lägre dos RBV
under 24 veckor till patienter med genotyp
2/3. Våra egna studier visade att med denna
regim uppnådde 70% RVR varav 95% uppnådde SVR (12).
Svenska riktlinjer för behandling med
SOC finns publicerade på nätet som workshops från Läkemedelsverket och på RAVs
(referensgruppen för antiviral terapi) hemsida (www.lakemedelsverket.se) och på Internetmedicin (http://www.internetmedicin.se/
dyn_main.asp?page=3132).
Nya genetiska faktorer för att förutsäga
behandlingssvar vid SOC-behandling

Genetiska basala faktorer som förutspår
behandlingssvar vid SOC-behandling som
är starkare än genotyp och virusmängd och
som till dels förklarar etniska skillnader i
behandlingssvar har upptäckts på senare

år. Genpolymorfismen uppströms genen
IL28B. I en studie i Nature visades således
att single nucleotide polymorfism (snp) i
denna region starkt influerade på svaret vid
SOC-behandling (13). Flera studier har visat
att särskilt genotyp 1-infektioners svar på
SOC kan förutsägas med IL28B snp bestämning, där den fördelaktiga varianten av rs
12979869 SNP är CC och den ofördelaktiga
TT (14). Således läker cirka 80% av patienter
med genotypen CC medan bara 30% av de
med TT. Med tillägg av direkta antivirala
läkemedel, DAA (direct acting antivirals),
till SOC-behandlingen är betydelsen av
IL28B snp inte lika påtaglig. Fördelningen
av IL28B rs 12979869 SNP i befolkningen
förklarar till del de stora skillnader i behandlingssvar man noterat för olika etniska grupper. Således har afroamerikaner som svarar
sämre på SOC lägre frekvens CC än kaukasier som svarar bättre (13).
Behandlingsmodell
från och med hösten 2011

Under senare hälften av 2011 beräknas de
två första DAA-läkemedlen bli tillgängliga
som tillägg till SOC för behandling av kronisk hepatit C. Dessa är båda första generationens proteashämmare (PI) Telaprevir
(TVR) och Boceprevir (BOC). Båda dessa
medel fungerar huvudsakligen för genotyp
1-infektioner och bara delvis för genotyp 2
och inte alls för genotyp 3. Båda läkemedlen
måste tas med mat var åttonde timme. För
TVR pågår studier för att se om 2-dosering
kan ersätta 3-dosering per dygn i framtiden.
Ett flertal proteashämmare av senare
generation finns i fas 2/3-studier liksom
flera polymerashämmare, s.k. nukleosidanaloger (NUCs) och icke nukelosidanaloger
(non NUCs). Dessa kommer inom några år
ytterligare att förbättra behandlingen och
förenkla doseringen.
Tillskottet av de första PI innebär ett
paradigmskifte för behandlingen av kronisk hepatit C orsakad av genotyp 1. Således
visade redan fas 2-studierna för Telaprevir
att cirka 30% fler naiva patienter svarade på
behandlingen än med enbart SOC och att
mer än hälften kan förkorta behandlingstiden från 48 till 24 veckor (15, 16).
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Båda läkemedlen har nu slutfört fas 3-studier vilka är publicerade eller in press och
har rapporterats vid de stora levermötena
AASLD 2010 och EASL 2011. En översikt
över fas 3-studieresultaten (Advance, Illuminate, Realize, och Sprint-2, Respond-2)
efter AASLD har rapporteras 2011 i Gastroenterology (17).
Nya ”on treatment-begrepp”

Två olika principer används vid tillägg av
TVR och BOC till standardbehanding med
peg-IFN och RBV.
För TVR gäller SOC+TVR trippelbehandling från start de första 12 veckorna
och sedan SOC fortsatt under ytterligare
12–36 veckor beroende på behandlingssvaret. För naiva och sannolikt relapse-patienter (efter en tidigare SOC-behandling) med
RVR efter 4 veckors trippelbehandling
gäller totalt 24 veckors behandling. Man
har också infört ett nytt begrepp eRVR
(extended RVR) med vilket menas HCV
RNA-negativitet behandlingsvecka 4 och
fortsatt negativt HCV RNA till vecka 12.
Dessa patienter kan behandlas totalt 24
veckor och utgör cirka 60% av den naiva
patientpopulationen. I Illuminate-studien
testades en kortare trippelbehandling med
TVR + BOC under 8 veckor med bättre
resultat än SOC-behandling, men något
sämre än med 12 veckors trippelbehandling.
För BOC gäller en annan prinicip med
SOC som ”lead in” under 4 veckor följt av
tillägg av BOC till SOC efter 4 veckor. Även
här finns ett eRVR-begrepp som innebär en
negativ HCV RNA-test behandlingsvecka 8
och fortsatt negativitet till vecka 24. För naiva
patienter med detta svar ges således SOC
under 28 veckor med BOC tillägg de sista
24 veckorna. Cirka 40% av naiva patienter
kan behandlas 28 veckor, resten behandlas
med BOC+SOC under 48 veckor (18).
Behandlingserfarna patienter

Behandlingserfarna patienter som erhållit
SOC tidigare, fått återfall (relapsers) eller
som inte svarat alls (null responders) eller
partiellt (partial responders, eller partial
non-reponders) har också behandlats i fas
3-studier (Realize och Respond-2). Till skillnad mot TVR har BOC har inte använts
på null responders, det vill säga patienter
som inte uppnått EVR med SOC (2 log 10
nedgång i HCV RNA till vecka 12). Båda
preparaten har prövats på relapsers och partial non reponders.
Även för dessa grupper innebär tillägg av
en PI en avsevärd förbättring, se Tabell 1.
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Tabell 1. Rapid viral response (RVR), extended RVR (eRVR) och sustained viral response (SVR)
med Telaprevir (TVR) och Boceprevir (BOC) i kombination med peg-IFN och ribavirin i olika
patientgrupper med kronisk HCV (källa ref 17).
Patientgrupp

TVR + SOC		
RVR eRVR SVR

Naiva

68%

58%

BOC + SOC
RVR eRVR

SVR

89% a			

67–68% b

			

54% c			

42–53% d

Relapsers			

86%			

69–75%

Partial non responders			

57%			

40–52%

Null responders			

33%			

ej prövat

a) hos patienter med eRVR; b) hos patienter med eRVR;
c ) hos patienter utan eRVR; d) hos patienter utan eRVR

Med TVR ges trippelbehandling de första
12 veckorna sedan SOC för null och partial
non responders under totalt 48 veckor (19).
För BOC ges lead in med SOC under 4
veckor sedan ges BOC+SOC under 36–48
veckor för relapsers och partial non reponders medan null responders inte behandlats
med BOC (20).
Nya biverkningar
och läkemedelsinteraktioner

Med de nya PI som tillägg till SOC måste
den behandlande läkaren lära sig bemästra
nya biverkningar och läkemedelsinteraktioner. Proteashämmare metaboliseras via
cytokrom P450-systemet vilket innebär nya
läkemedelsinteraktioner med flera viktiga
läkemedel som hjärtdroger, fettsänkare,
antidepressiva medel, antibiotika och antisvampmedel.
För TVR gäller främst hudutslag som en
vanlig ny biverkan, de flesta ganska harmlösa
och lättbehandlade med hydrokotisonkrämer. Generella steroider ska inte användas.
Någon procent kan dock ge svåra hudbiverkningar med Steven Jonssons syndrom
om inte drogen sätts ut tidigt. Företaget har
ett handlingsschema för detta så att drogen
inte utsätts i onödan men alltid vid misstanke om allvarlig form av hudsjukdom som
drabbar 1–3%. För BOC är anemi ett problem då cirka 50% av patienterna drabbas
av en anemi med blodvärden under 100 g/L
under behandlingen, trots att erytropoetin
fick användas och användes av cirka 50%.
Sammantaget innebär tillskott av de nya PI

ett paradigmskifte när vi nu kan behandla
den mer svårbehandlade genotyp 1-infektionen med nästan lika god utläkning som

vi tidigare kunnat behandla genotyp 2- och
3-infektionerna. Vad de nya drogerna innebär kostnadsmässigt är ännu inte klart. Med
early access-programmet för patienter med
avancerad leverskada med fibrosstadium 3
eller cirros (fibrosstadium 4) var kostnaden för 12 veckors TVR-behandling cirka
20 000 Euro. Behandlingsmodellerna är mer
komplicerade än vad SOC har varit, varför
behandlingen främst förväntas komma att
skötas vid specialistkliniker vid Infektionsoch Gastro/Hepatologiska kliniker i Sverige.

Författaren på fågelskådning i Oman.
Ola Weiland
Professor, överläkare
Karolinska Institutet, Karolinska
Universitetssjukhuset Huddinge, I73,
141 86 Stockholm
ola.weiland@ki.se
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ANNONS

endoskopi frågan

Endoskopifrågan?
Svaret på endoskopifrågan i nr 2/2011 var:
bandmask – synlig i stora delar av tunntarmen.
Vi kommer att publicera namnen på dem
som skickat in de rätta svaren först i nästa
nummer denna gång, eftersom nr 2 precis
har hunnit komma ut vid pressläggningen
av detta nummer.

Endoskopifrågan i detta nummer består av
bilder tagna från ventrikeln. Fallet kommer
ifrån Per Moritz på Södersjukhuset i Stockholm. Ni får en kort anamnes. Om ni tror
att ni har rätt svar så maila till redaktören
(charlotte.hoog@sodersjukhuset.se) och ni
får förutom äran att se ert namn i Gastrokuriren nästa nummer, vara med i utlott-

ningen av ett resestipendium till valfritt
svenskt eller nordiskt gastromöte. Vinnaren dras bland inkommande rätt svar under
året. Ni är också välkomna att skicka in ett
eget bidrag till Endoskopifrågan.
Charlotte Höög
Redaktör

Dagens fråga: Man född 1932 med förmaksflimmer och polymyalgia reumatika. Behandlad med Trombyl
och lågdos kortison. Söker akutmottagningen pga. yrsel. Lab: Hb 62, MCV, LPK och TPK normala, CRP 8, LD 11.

Vid gastroskopi ses dessa bilder. Vad blev diagnosen?

SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt
Kära SYG-medlemmar!

D

en av SYG arrangerade kursen ”Gastrointestinalt PAD”
hölls den 27–28/4 i år på Gastrocentrum Medicin, Karolinska Universitetssjukhuset. Åke Öst från Patologen
ledde oss, 23 ivriga åhörare, igenom en fascinerande PAD-resa
från esofagus till rektum och det blev en lärorik kurs. Utvärderingen visade ett medelbetyg på 4,3 (max 5).
SGFs Gastroskola för ST-läkare rullar på och i år är det aktuellt
med kurserna ”Inflammatorisk tarmsjukdom”, ”Basal endoskopi”,
”Abdominellt ultraljud för gastroenterologer” och ”Gastrointestinal endoskopi i praktiken”. Det är meningen att ST-läkare ska
kunna gå på dessa kurser tidigt under sin utbildning, då man
inte kommer in på SK-kurser förrän i slutet av sin ST-tid. Information om kurserna kan alltid hittas på SGFs hemsida, www.
svenskgastroenterologi.se, under ST-läkarefliken. Där finns också
den senaste versionen av målbeskrivning och checklistor för
ST-läkare i medicinsk gastroenterologi och hepatologi, samt för
ST-läkare inom internmedicin avseende medicinsk gastroenterologi och hepatologi. Reviderade versioner är på gång. Tråkigt att
det inte har kommit ut någon checklista för internmedicin från
Svensk internmedicinsk förening! Den skulle verkligen behövas.
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Jag vill tacka för mig för de två senaste åren som SYG-ordförande. Det har varit ett spännande och roligt uppdrag! På SYGs
initiativ och i samarbete med SGFs utbildningsutskott startade
SGFs Gastroskola med rullande utbud under 2010 för att få en
tydligare struktur för kurser i gastroenterologi. Utbildningsutskottets ordförande Per Stål har gjort ett strålande jobb för att
sjösätta och hålla igång SGFs Gastroskola. Särskilt glad är jag att
kursen ”Abdominellt ultraljud för gastroenterologer” är startad,
då den har varit starkt önskad av SYG-medlemmar.
Tack åter igen för förtroendet att få vara SYG-ordförande och
jag är övertygad om att den nya styrelsen som valdes på SYGs
årsmöte under Gastrodagarna i Umeå kommer att göra ett strålande arbete under det kommande året!

Ha det gott så länge,
Soo Aleman, SYG-ordförande
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ANNONS

checklista gastroenterologi

Detta krävs för att bli gastroenterolog
– hela listan!

S

vensk Gastroenterologisk förenings utbildningsutskott har
sammanställt en kravspecifikation för specialister i medicinsk
gastroenterologi och hepatologi. Utbildningsutskottet består
av Ulla Johansson, Soo Aleman, Anna Abrahamsson, Jan Lillienau,
Henrik Hjortswang, Jonas Wixner, Lina Vigren samt SGFs facklige
sekreterare Per Stål. Vi presenterar här hela checklistan. Dokumentet
i sin helhet kan läsas på hemsidan www.svenskgastroenterologi.se
under ST-fliken.
Inledning
En författning som inbegriper föreskrifter och allmänna råd kring
den nya specialiseringstjänstgöringen för läkare, fastställdes i juni

2008 av Socialstyrelsen och började gälla i september 2008 (kan
beställas via SoS). I det sista av författningens åtta kapitel ges målbeskrivningar för de enskilda specialiteterna. Dessa mål är framtagna av Socialstyrelsen enligt en därifrån utformad mall, i samråd
med specialitetsföreningarna. Målet för specialiseringsutbildningen
beskrivs i text och formuleras i 12 medicinska delmål, vidare i ytterligare delmål för kommunikativ kompetens, ledarskap och medicinskt
utvecklingsarbete och vetenskap. Målen är allmänt hållna varför den
”checklista” du nu har i din hand har tagits fram av SGF i syfte att ge
kompletterande vägledning.
Delmål 1-3 är gemensamma för allmän internmedicin.

Delmål 4: Att behärska diagnostik, behandling och uppföljning av inflammatorisk tarmsjukdom, akut och långsiktigt.
Kunskapsområde
Självständigt kunna
4.1

Ha god
kunskap om

IBD övergripande

IBD-sjukdomarnas Patofysiologiska
epidemiologi
mekanismer och
teorier
Associerade sjukAktuella studier och
domstillstånd
utveckling

Rökningens betydelse för sjukdomsförloppet

Ha kännedom om

Kunskapsområde
Självständigt kunna
4.2

Ha god
kunskap om

Ha kännedom om

Akut skov av
ulcerös colit

Diagnostik och
konventionell
behandling

Behandling
med biologiska
läkemedel

Kirurgiska alternativ
och tekniker vid
akut kolektomi

Bedöma utbredning

Indikationer för
akut kolektomi

Utvärdera behandlingsresultat

Ha god kunskap
om

Kronisk
ulcerös colit

Remissionsbevarande behandling

Indikationer för
kolektomi vid
kronisk aktiv
sjukdom

Behandlingsmål
och uppföljningsprogram

Dysplasidiagnostik och
indikationer för
kolektomi

Fastställa utbredning

Ha god kunskap
Kunskapsområde
Självständigt kunna om och deltagit i
4.4
handläggningen av
Crohns sjukdom

Fastställa utbredning Behandling med
biologiska
läkemedel

Ha kännedom om
Tekniker för kirurgisk rekonstruktion
efter kolektomi

Ha kännedom om

Diagnostik av
strikturer

Endoskopisk
dilatation

Strikturkirurgi

Diagnostik av
Crohnfistlar

Farmakologisk
behandling av
strikturer

Behandling av
fistlar med
Setontrådar

Farmakologisk
behandling av fistlar

Fistelkirurgi

Kunskapsområde
Ha god kunskap
Självständigt kunna
Ha kännedom om
4.6
om
Klinik, diagnostik
och behandling

Ha god kunskap
Kunskapsområde
Självständigt kunna om och deltagit i
4.7
handläggningen av
Infektiösa
tarmsjukdomar

Ha kännedom om

Klinik och diagnostik Behandling av
av misstänkt
infektiösa enteriter
infektiösa enteriter

Delmål 5: Att behärska utredning av onormala leverprover och i
förekommande fall behandling av bakomliggande sjukdom, att
behärska diagnostik, behandling och uppföljning av levercirros
samt handlägga diagnostik och behandling av akut leversvikt.

Ha kännedom om
Kirurgiska
principer och
tekniker

Diagnostik och
Indikationer för
Bilddiagnostiska
konventionell farma- kirurgisk behandling och endoskopiska
kologisk behandling
metoder vid
tunntarms-Crohn
BehandlingsVärdering av progmål, utvärdera
nostiska faktorer
behandlingsresultat
och uppföljningsprogram
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Crohns sjukdom:
strikturer och
fistlar

Mikroskopiska
koliter

Indikationer och
kontraindikationer för akut
endoskopi

Kunskapsområde
Självständigt kunna
4.3

Ha god kunskap
Kunskapsområde
Självständigt kunna om och deltagit i
4.5
handläggningen av

Ha god kunskap
Kunskapsområde
Självständigt kunna om och deltagit i
5.1
handläggningen av
Utredning av
förhöjda
leverprover

Labutredning och
diagnostik vid förhöjda leverprover
Bilddiagnostik
vid utredning och
uppföljning av
leversjukdomar

Praktiskt utförande
av leverbiopsi

Ha kännedom om
Praktiskt
utförande av
bilddiagnostiska
metoder

Indikationer och
kontraindikationer
för leverbiopsi.
Komplikationer till
leverbiopsi och hur
dessa handläggs.
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Ha god kunskap
Kunskapsområde
Självständigt kunna om och deltagit i
5.2
handläggningen av
Diagnostik, specifik behandling
och uppföljning
av olika leversjukdomar

Ha kännedom om

Encefalopati

Handlägga
alkoholrelaterad
leversjukdom (steatos, alkoholhepatit,
alkoholcirrhos)

Vanliga cirkulatoriska
leversjukdomar
(portatrombos,
högersidig hjärtsvikt)

Ovanligare
cirkulatoriska
leversjukdomar
(Budd-Chiari)

Handlägga vanliga
metabola leversjukdomar (hemokromatos, NAFLD)

Graviditetskolestas

Handlägga vanliga
autoimmuna leversjukdomar (AIH,
PBC, PSC)

Ovanligare autoimmuna leversjukdomar (komplicerad
PSC, overlap syndrome)

Ovanliga metabola leversjukdomar (Wilsons
sjukdom, alfa-1antitrypsinbrist)

Diagnostik av virala
hepatiter
Handlägga leverskada utlöst av
läkemedel och/eller
naturläkemedel

Kunskapsområde Självständigt
5.3.5
kunna
Diagnostik och
gradering av
encefalopati

Uppkomstmekanismerna för
encefalopati

Utredning av differentialdiagnoser
till encefalopati
Behandla hepatisk
encefalopati

Kunskapsområde Självständigt
5.4
kunna
Levertransplantation

Ha god kunskap
om och deltagit i
handläggningen av

Ha god kunskap
om

Levercirrhos

Genomföra initial
cirrhosutredning
(etiologisk utredning
och stadieutredning)

Indikation för
ultraljuds- och gastroskopiövervakning
(HCC resp. varicer)

Patogenes för
uppkomsten av
levercirrhos

Komplikationer som
kan uppstå efter
levertransplantation

Följa upp patienter
med levercirrhos med
hänsyn till cirrhoskomplikationer och
transplantationsbehov

Indikation för
leverbiopsi vid
cirrhosdiagnostik
samt histologisk
stadieindelning av
fibros / cirrhos

Öppenvårdskontroll
av levertransplanterad patient i stabilt
skede

Stadieindelning
enligt Child-Pugh

Stadieindelning
enligt MELD

Transjugulär
leverbiopsi och
mätning av HVPG
(levevenstryckmätning – hepatic
venous pressure
gradient)

Ha kännedom om

Kunskapsområde Självständigt
5.5
kunna
Akut leversvikt

Portal
hypertension

Ha god kunskap om

Ha kännedom om

Sambandet mellan
portal hypertension och
cirrhoskomplikationerna
ascites, encefalopati
varicer och hepatorenalt
syndrom

Uppkomstmekanismerna av portal
hypertension,
varicer, ascites och
encefalopati.

Indikationer och konKomplikationer
traindikationer för TIPS. som kan tillstöta vid
Uppföljning av patienter inläggning av TIPS
med TIPS.
Kunskapsområde Självständigt
5.3.3
kunna
Varicer

Ha god kunskap
om

Medicinsk handEndoskopisk
läggning av varicer- behandling av
blödning i det akuta esofagusvaricer
(initiala) skedet

Ha kännedom om
Behandling av
fundus- och tarmvaricer (blödning samt
prevention)

Välja primär- respek- Behandling av
tive sekundärpreportal hypertensiv
ventiv behandling
gastropati
av esofagusvaricer
Kunskapsområde Självständigt
5.3.4
kunna
Ascites
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Ha god kunskap
om och deltagit i
Ha kännedom om
handläggningen av

Utföra diagnostisk
och terapeutisk
laparocentes

Differential-diagnostik av ascites

Provtagning för
att diagnostisera
spontan bakteriell
peritonit

Patienter med
recidiverande
ascites

Farmakologisk
behandling av
ascites

Diagnostik och
behandling av
hepatorenalt
syndrom

Peritoneovenös
shunt

Ha kännedom om

Indikationer och kon- Olika typer av immuntraindikationer för
supprimerande läkemelevertransplantation del och deras effekter
och biverkningar
Innehållet i en levertransplantationsutredning

Kunskapsområde
Självständigt kunna
5.3.1

Kunskapsområde Självständigt
5.3.2
kunna

Diagnostik av
”minimal encefalopati”

Utreda utlösande
faktorer

Behandling av
virala hepatiter
Ovanliga graviditetsrelaterade
leversjukdomar
(fatty liver of
pregnancy, HELLPsyndrom)

Ha god kunskap om Ha kännedom om

Genomföra etiologisk utredning

Ha god kunskap om

Ha kännedom om

Symptomatisk
behandling och
monitorering

Behandling mot
bakomliggande
orsak

Indikationer för akut
levertransplantation

Delmål 6: Att behärska relevant endoskopisk undersökningsteknik, bedömning och behandling av gjorda fynd samt att behärska
grundläggande interventionsbehandling och ha kunskap om
avancerad terapeutisk intervention.
Kunskapsområde
6.1
Övergripande
kunskaper och
färdigheter i
endoskopi

Självständigt kunna
Indikationer och
kontraindikationer
för endoskopiska
undersökningar (gastroskopi, koloskopi,
kapselendoskopi,
tunntarmsendoskopi,
ERCP)

Riskvärdering av
endoskopi avseende
övrig samtidig
sjuklighet
Endoskopirelaterade
komplikationer och
deras handläggning

Ha god kunskap
om
Instrumenthantering
Preoperativa
förberedelser
Smittrisker vid
endoskopi

Ha kännedom om
Diatermi och
argon plasma
koagulation (APC)
– användning och
risker
Antibiotikaprofylax vid endokarditrisk
Endoskopiskt
ultraljud
Olika tekniker vid
tunntarmsendoskopi

Medicinering pre-,
per- och postoperativt, t.ex. antikoagulantia och sedering
Biopsitagning
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Kunskapsområde
Självständigt kunna
6.2

Ha god kunskap Ha kännedom
om
om

Kunskapsområde
7.3

Självständigt kunna

Kunskaper och
färdigheter i
gastroskopi

Barretts
esofagus

GERD
Gastroesofageal
refluxsjukdom

Utredningsgången
vid halsbränna och
dysfagi.

Diagnostik av vanliga sjukdomstillstånd, t.ex.:
- Divertiklar
- Esofagit inkl genes och
LA-klassifikation
- Barrett’s esofagus
- Hiatushernia av olika typer
- Mallory-Weiss rift
- Achalasi
- Varicer
- Infektiösa förändringar
- Benigna och maligna
tumörer
- Erosiv gastrit
- Atrofisk gastrit
- Ulcus
- Dieulafoy’s lesion
- Celiaki

Extraktion av
främmande
kropp
Endoskopisk
hemostas av
blödande ulcus

Klassifikationen av
hiatushernia

Behandling av GERD
(livsstilsförändringar
och medikamentell
behandling).

Dilatation och
stentbehandling av
strikturer

Ligatur och
sclero-seringsbehandling av
esofagusvaricer

Endoskopisk
injektionsbehandling av
fundusvaricer

Anläggning
av perkutan
gastrostomi

Polypektomi
i esofagus,
ventrikel och
duodenum

Känna igen olika
alarmsymptom vid
GERD som indikerar
vidare utredning

Känna igen olika
typer av hernia (hiatushernia/glidherniaoch paraesofagealt
hernia).

Utföra fullständig gastroskopi med intubation av
pylorus i minst 95% av fallen

Klassificera esofagit
enligt LA-klassifikationen (A-D)

Ha god kunskap Ha kännedom
om
om

Kunskaper och
färdigheter i
coloskopi

Polypektomi av
bredbasiga polyper och piecemeal-resektion
av polyper

Diagnostik av:
- Ulcerös kolit
- Crohn´s sjukdom
- Mikroskopisk kolit
- Divertikulos
- Benigna och maligna
tumörer
- Polypos
- GI-blödning – akut och
occult
- Ischemisk kolit
- Infektiösa tillstånd i
colon
Handlägging av coloskopifynd och kunskap om
när annan specialitet bör
kontaktas.

Diagnostik av
Barrett’s esofagus.

Röntgengenomlysning –
användning och
risker
Stentbehandling av maligna
strikturer
Dilatation av
strikturer i ileum
och colon

Behandling av
esofagit.

Ventrikel- och
duodenalulcus

Utreda, behandla
och följa upp ventrikel- och duodenal
ulcus samt förstå
skillnader mellan
dessa.

Klassifikation av
blödningskomplikationer enligt
Forrest skalan.
(I-III)

Förstå patogenesen
bakom ulcussjukdomen. (T.ex. NSAIDoch ASA-utlösta sår,
Hp-infektion)

Endoskopisk
och medicinsk
behandling av
blödningskomplikationer till ulcus.

Diagnostik och
behandling vid Hpinfektion inklusive
indikationer för
eradikering

Diagnostik och
behandling vid
refraktär Hpinfektion.
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Känna till genesen
av olika typer
av esofagit (t.ex.
reflux, exogena
agens som alkohol,
läkemedel och etsskador samt olika
infektioner som
t.ex. svamp eller
virus)

Kirurgisk behandling av divertiklar
och större hiatusbråck.

Systemsjukdomar som kan
drabba esofagus
och ventrikel
(diabetes mellitus,
sklerodermi och,
AIDS-relaterade
infektioner)

Behandling av
Barrett’s esofagus,
samt uppföljning.

Förstå
patogenesen
bakom olika
gastriter.

Ha kännedom om
Ovanligare former
av gastrit, t.ex.
hemorragisk gastrit,
herpesgastrit,
CMV-gastrit och
hypertrofisk gastrit.

Delmål 8. Att behärska diagnostik och behandling av funktionella
mag-tarmrubbningar och motilitetsstörningar.
Kunskapsområde
8.1
Funktionella
rubbningar och
motilitetsstörningar i esofagus

Delmål 7: Att behärska diagnostik och behandling av ulcussjukdom, gastrit och gastroesofageal refluxsjukdom.
Ha god kunskap
om

Behandling och
uppföljning av etsskador (Sker oftast
på öron-näsa-halskliniker).

Gastrit

Tekniker för
endoskopisk
hemostas

Behärska teknik för hot
biopsy och slyngning av
stjälkade polyper

Självständigt kunna

Mallory-Weiss rift
samt Zenkerdivertiklar.

Ha god kunskap
om

Mucosaresektion

Utföra fullständig koloskopi till ceakum i minst
75% av fallen och terminala ileum i minst 50%.

Kunskapsområde
7.1

Eosinofil esofagit.

Kunskapsområde
Självständigt kunna
7.2
Handlägga, behandla
och känna igen olika
gastriter (t.ex. atrofisk
gastrit/perniciös
anemi, infektiösa
orsaker som Hp och
candida)

Ha kännedom om

Diagnostik och
initial behandling
av motilitetsrubbningar som
t.ex. akalasi och
esofagusspasm

Indikation för
manometri och
pH-mätning vid
GERD.

Handläggning av gastroskopifynd och kunskap om
när annan specialitet bör
kontaktas.

Kunskapsområde
Självständigt kunna
6.3

Ha god kunskap
om

Indikation för utredning, t.ex. manometri, pH-mätning
och röntgen vid
misstänkt motilitetsrubbning i esofagus

Tolkning av svar
Impedans
på manometri,
mätningar
pH-mätning och
röntgen vid misstänkt
motilitetsrubbning i
esofagus
Medicinsk behandling
av akalasi, nutcracker
esofagus och diffus
esofagusspasm.

Ha kännedom om
Behandling av
svårare ulcuskomplikationer såsom
perforation, strikturer och cancerutveckling.

Ha kännedom
om

Självständigt kunna Ha god kunskap om

Ha god kunskap
om

Indikationer
för kirurgisk
behandling av
akalasi.

Kunskapsområde
8.2

Självständigt kunna

Funktionella
rubbningar och
motilitetsstörningar i ventrikel
och duodenum

Diagnostik av funkLäkemedelstionell dyspepsi, och behandling vid
tolkning av resultat. gastropares
Hantering av läkemedelsbehandling.

Behandling av
refraktär gastropares (t.ex. med
gastrisk pacing)

Genomföra initial
utredning av gastropares med ventrikeltömningstest, samt
bedöma förekomst
av bakomliggande
orsaker (t.ex. diabetes, postoperativt)

Annan terapi än
läkemedel vid funktionell dyspepsi

Ha kännedom om

31

checklista gastroenterologi

Kunskapsområde
8.3
Funktionella
rubbningar
och motilitets
störningar i
tunntarm och
colon

Självständigt kunna

Ha god kunskap
om

Ha kännedom om

Diagnostik av irritable bowel syndrome
(IBS) inkl. tolkning
av diagnostiska
undersökningar,
hantering av läkemedelsbehandling samt
kunna avgöra behov
av annan terapi
(t.ex. biofeedback,
hypnos)

Tolkning av transittidsmätning vid
svår terapirefraktär förstoppning

Indikation för transittidsmätning vid
svår terapirefraktär
förstoppning

Indikationer för
och tolkning av
svar på defekografi, anorektal
manometri och
ultraljud vid
anorektal funktionsrubbning /
inkontinens

Medicinsk behandling av förstoppning

Initial utredning av
kronisk intestinal
pesudo-obstruktion
med (DT-) BÖS,
passageundersökningar, manometri

Digestion och
absorption:
fysiologi och
patofysiologi

Olika behandlingsalternativ inkl
kirurgi vid anorektal
funktionsrubbning /
inkontinens
Möjligheten till
kirurgi vid svår
terapirefraktär
förstoppning

Självständigt kunna

Ha god kunskap
om

Malabsorptionens
konsekvenser för
upptag av näringsämnen, vitaminer
och spårmetaller

Anatomi och fysiologi av betydelse
för digestion och
absorption i magtarm-kanalen

Ha kännedom om

Mekanismer för
malabsorption

Kunskapsområde
Självständigt kunna
9.2

Ha god
kunskap om

Diagnostik och
behandling av
sjukdom i ventrikel som leder till
malabsorption

Status efter
kirurgi

Perniciös anemi

Diagnostik och
Celiaki
behandling av
Tarmsvikt
sjukdom i tunntarm som leder till
malabsorption

Diagnostik och
behandling av
sjukdom i galla,
lever eller pankreas som leder
till malabsorption
Övrigt

Status efter
strålning/
kirurgi

Övriga sprue-syndrom
(utöver celiaki), Mb
Whipple

Idiopatisk gallsyramalabsorption

Eosinofil gastroenterit
Isolerade defekter i
kolhydrat-, lipid-och
proteinmetabolism
Akut pankreatit Malabsorption vid
pankreascancer
Malabsorption vid
cystisk fibros

Diabetesrelaterad
malabsorption
Extraintestinala manifestationer av
malabsorptionssjukdom

Utredning vid miss- Behandlingstänkt tumörsjukdom möjligheter och
i magtarmkanalen
indikationer
för behandling
av diagnosticerad och
stadieindelad
tumörsjukdom i
magtarmkanalen

Kunskapsområde
Ha god kunskap
Självständigt kunna
10.2
om
Levercancer och
fokal förändring i
levern

De olika differentialdiagnoserna (FNH,
adenom, HCC, CC,
metastas) och deras
behandling och
prognos i princip

Ha kännedom om
Prognos samt biverkningar vid behandling
av tumörsjukdom
magtarmkanalen
Ovanligare tumörformer (neuroendokrin tumör i
magtarm-kanalen,
GIST, lymfom)
Ha kännedom om

Genomföra en
adekvat utredning av misstänkt
levercancer med
och utan cirrhos

Kriterier för
diagnostik av HCC i
cirrhotisk och ickecirrhotisk lever

Radiologiskt
utseende av FNH
och HCC

Indikationer för RF,
TACE, resektion och
levertransplantation vid levercancer
Systemisk behandling av HCC och CC

Kunskapsområde Självständigt
10:3
kunna

Ha god
Ha kännedom om
kunskap om

Tumörsjukdom i
Utredning
exokrina pancreas vid misstänkt
tumörsjukdom i
pancreas

Kunskapsområde
Självständigt kunna
11.1
Baskunskap
nutrition

Malabsorptionskomplikationer vid pseudoobstruktion

Malabsorption
till följd av
medicinering
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Ha kännedom om

Postinfektiös malabsorption

Malabsorption vid
kolestatisk leversjukdom

Tumörsjukdom i
magtarmkanalen

Ha god kunskap
om

Självständigt kunna

Behandlings-möjligheter, indikationer för behandling, och
prognos vid diagnosticerad
och stadieindelad tumörsjukdom i exokrina pancreas,
samt eventuella biverkningar/
bieffekter.

Delmål 11: Att behärska diagnostik och behandling av nutritionsrubbningar till följd av gastroenterologisk eller hepatologisk sjukdom.

Bakteriell överväxt

Kronisk pankreatit

Kunskapsområde
10:1

Möjligheten av
tunntarmstransplantation

Delmål 9: Att behärska diagnostik och behandling av störningar i
digestion och absorption.
Kunskapsområde
9.1

Delmål 10. Att behärska diagnostik av tumörsjukdom i mag-tarmkanal, lever och bukspottkörtel, samt att ha kännedom om dess
olika behandlingsalternativ.

Malabsorption till
följd av hypogammaglobulinemi (bakteriell
överväxt)

Ha god
Ha kännedom om
kunskap om

Beräkna behov av
vätska, energi och protein hos frisk individ

Fysiologi och metabolism av betydelse
för upptag av vätska,
energi, protein och
övriga näringsämnen
hos frisk individ

Diagnostisera malnutrition. Metoder för
diagnostik, (t.ex. vikt,
BMI, förekomst av muskelatrofi, kostregistrering och vätskebalans).
Felkällor och tolkning
av resultat.

Metoder för nutritionsscreening, t.ex. SGA,
kroppssammansättnings-bestämning (t.ex.
DEXA, BIA), mätning /
skattning av metabolismen (t.ex. indirekt
kalorimetri), och skattning av muskelfunktion
(t.ex. gångprov).

Bedöma om befintlig
malnutrition kan
relateras till underliggande sjukdom (utifrån
vätskebalansmätning
och kostregistrering)

Hur GIsjukdomar
kan leda till
malnutrition

Beräkna behov av
vätska, energi och
protein hos sjuk individ
(bl.a. utifrån vätskebalansmätning och
kostregistrering)

Patofysiologi
av betydelse
för upptag
av vätska,
energi och
protein.

Inflammationens inverkan på metabolismen
(t.ex. vid systemiska
sjukdomar, maligniteter, infektioner)

Behandling av malnutri- Dietistens
tion hos patienter med roll vid
GI-sjukdom
nutritionsbehandling
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Kunskapsområde
11.2

Självständigt kunna

Ha god
kunskap om

Nutritionsbehandling Peroral nutrition:
- val av kosttyper med
relevans för gastroenterologisk sjukdom
(t.ex. laktosfri, glutenfri, fettreducerad kost)
Enteral nutrition:
- indikationer/kontraindikationer
- val av administreringsväg: sond vs. PEG
- monitorering (t.ex.
viktutveckling, elektrolyter mm)
- komplikationer

Enteral
nutrition:
- val av näring
(basnäring eller
specialnäring,
t.ex. fettreducerad näring)

Parenteral nutrition:
-indikationer/kontraindikationer
- val av infartsväg
- val av näringslösningar och tillsatser
- monitorering (t.ex.
viktutveckling, elektrolyter mm)
- komplikationer (t.ex.
leverpåverkan)
Kunskapsområde
11.3

Självständigt
kunna

Särskilda riktlinjer
för nutrition vid
gastroenterologisk
sjukdom

Nutritionsriktlinjer
vid
- akut colit/övrig IBD
- korttarmssyndrom
- akut leversvikt
- cirrhos
- celiaki
- primär/sekundär
laktosintolerans
- kronisk pankreatit

Ha kännedom om

Kunskapsområde 12:3

Peroral nutrition:
- val av kosttillägg
med relevans för
gastroenterologisk
sjukdom

Endoskopi
- var god se Delmål 6!

Enteral nutrition:
- kontroll av teknik
(t.ex. läge, skötsel,
byte av sond och
PEG)

Parenteral nutrition:
-kontroll av teknik
(t.ex. läge, skötsel,
byte)

Ha god kunskap om

Ha kännedom om

Nutritionsriktlinjer
vid
- akut pankreatit
- GI-malignitet med
betydande nutritionsproblem
- behandlingsinducerade nutritionsproblem (strålning,
cytostatika)
- specifika bristtillstånd (B12, folsyra,
järn, vitamin K)

Nutritionsriktlinjer vid
- ovanliga defekter
i kolhydrat-, lipidoch proteinmetabolismen
(t.ex. galaktosintolerans, kongenital sackarasbrist)
- anorexia nervosa

Laboratorie
undersökningar

Ha god
kunskap om

Självständigt kunna
Indikationer, kontraindikationer och begränsningar av immunologiska,
bakteriologiska, virologiska, genetiska samt
kemlaboratoriska prover
för misstänkt diagnos.

Självständigt kunna

Ha god
Ha
kunskap om kännedom om

Indikation för
vävnadsprovtagning
Formulering av adekvat
frågeställning för PAD
Tolkning av PAD-svar inkl.
felkällor och begränsningar

Ha god
Ha kännedom
kunskap
om
om

Kunskapsområde
Självständigt kunna
12:5
Funktions- och
belastningsundersökningar

Indikationer, kontraindikationer
och begränsningar av tillgänglig
undersökning, exempelvis
oleattest, för diagnostik av fettmalabsorption

Leverfunktionsundersökning,
t.ex. ICGclearance, för att
bedöma leverfunktion inför ev.
leverkirurgi.

Indikationer, kontraindikationer
och begränsningar av tillgänglig
undersökning, exempelvis
SeHCat, för diagnostik av
gallsyra-malabsorption
Indikationer, kontraindikationer
och begränsningar av transittidsmätning vid svår terapirefraktär
förstoppning
Indikationer, kontraindikationer
och begränsningar av ventrikeltömningstest vid gastropares.

Kunskapsområde
12:6

Självständigt
kunna handlägga

Ha god
kunskap om

Manometri

Indikation för och
tolkning av svar
på manometri och
pH-mätning

Indikationer för
och tolkning av
svar på anorektal
manometri.

Ha kännedom om
Impedansmätning
vid refluxsjukdom
Indikationer för
ambulatorisk tunntarmsmanometri.

Metodologi för
de olika
undersökningarna

Ha kännedom om

Röntgenologi

Endoskopiskt ultraljud

ERCP och
PTC – indikationer,
kontraindikationer och
risker

Ha kännedom om

Ha kännedom om

Kunskapsområde
Ha god
Självständigt kunna
12:2
kunskap om
Indikationer,
kontraindikationer
och begränsningar
av olika radiologiska
undersökningar
såsom DT, MR, ultraljudsundersökning

Patologi

Ha god
kunskap om

Indikationer, kontraindikationer
och begränsningar av tillgänglig
undersökning, exempelvis xylostest, för diagnostik av bakteriell
överväxt.

Delmål 12: Att ha kunskap om övriga diagnostiska metoder vid
gastroenterologiska och hepatologiska utredningar.
Kunskapsområde
12:1

Kunskapsområde
12:4

Självständigt
kunna

Indikationer, kontraindikationer och begränsningar
för specifik utredning med
exempelvis leukocytscintigrafi, blödningsscintigrafi
och PET-undersökningar.
Indikationer, kontraindikationer och begränsningar
för octreotid-scintigrafi
Indikationer, kontraindikationer och begränsningar
av transjugulär leverbiopsi
vid koagulopati.
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FSGS

Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige

Ordförande har ordet
Jag vill börja med att tacka Umeå för ett
väldigt bra arrangemang under Svenska
Gastrodagarna.

D

et vetenskapliga programmet höll
en väldigt hög nivå med en bra
blandning. Postervandringarna
var härligt högljudda med massor av vetenskapliga diskussioner. Vid gastromiddagen
bjöds vi på fantastisk mat och underhållning. FSGS hade årsmöte och ni kan läsa
protokollet på hemsidan. I samband med
Svenska Gastrodagarna delade vi ut tre stipendier – IBD-stipendiet 30 000 kronor
(MSD), Compliancestipendiet 40 000
kronor (Ferring) och ett resestipendium
5 000 kr (Tillott). Jag vill uppmärksamma er
på att vi nu har ett nytt stipendium tillsammans med Otsuka. Det kommer att delas ut
till en sjuksköterska som vill bedriva någon

form av utvecklingsprojekt inom omvårdnad. Stipendiets storlek är 15 000 kronor.
Sista ansökningsdagen är 11 september och
ni kan läsa mer om det på hemsidan.
Under Svenska Gastrodagarna fick vi
höra en spännande föreläsning av Carina
Nildalen som är sjuksköterska och kognitiv psykoterapeut. Hon arbetar mycket
med kommunikation och samtalsmetodik.
Vi har nu fått ihop en utbildning i detta
ämne som kommer att vända sig till sjuksköterskor som arbetar med IBD-patienter.
Vi kommer att börja med att hålla utbildningen i Stockholm och faller den väl ut
kommer vi att försöka att sprida den över
landet. I Linköping den 15 september hålls
också den halvdagsutbildning, ”När det
krånglar för IBD-patienten”, som FSGS och
SEGP planerat tillsammans med Tillot. Vi
kommer då att få lyssna på föreläsningar,

men också arbeta tillsammans med patientfall.
Vi har redan nu börjat planerna för nästa
års Svenska Gastrodagar som kommer att
vara i Malmö. FSGS och SEGP kommer
tillsammans med den lokala kommittén att
jobba fram ett så spännande program som
möjligt.
I detta nummer av Gastrokuriren kan ni
läsa om N-ECCO och N-ECCO-School
samt en rapport från
Svenska Gastrodagarna. Mycket nöje!

Susanna Jäghult
Ordförande i FSGS

Rapport från N-ECCO School
2010 under ECCO-mötet i Prag var första
året som ECCO anordnade sin N-ECCO
School.

D

etta är en heldagsutbildning som
hålls dagen innan den stora konferensen och är endast för särskilt
inbjudna sjuksköterskor. Varje land erbjuds
att skicka en till två sjuksköterskor. Det
är öppet för alla sjuksköterskor att söka.
Därefter nomineras en eller två sjuksköterskor av den nationella representanten
(Sveriges representant är Ann Tornberg)
till N-ECCOs styrelse som sedan bjuder in
ett 40-tal sjuksköterskor från hela Europa.
2010 fick jag via FSGS information om
N-ECCO School och bestämde mig för att
söka. Ett par månader senare fick vi besked
om att jag tillsammans med en sjuksköterska ifrån Kristianstad hade blivit utvald
från Sverige.
Det var ett gediget program som väntade oss den här skoldagen. Programmet
präglades av kunskap och entusiasm, med
fantastiska föreläsare som brann för ämnet.
Vi var ca 40 sjuksköterskor som samlades
från omkring 15 europeiska länder.
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Först ut med ”Engelsk terminologi för IBD
sköterskor” var N-ECCO’s ordförande Marianne O’Connor ifrån Irland. Hon hade tagit
till sig kritiken från föregående års N-ECCO
School om att det hade varit språksvårigheter
för flera av dem som deltagit. Hon använde
den första sessionen till att tala om vikten av
att vara tydlig och använda oss av ett enkelt
språk. Inte minst för våra patienters skull.
Hon tryckte också på att utbildningen är
menad att vara interaktiv och för att lära sig
måste man fråga om man inte förstår.
Nästa lektion ”Anatomi och fysiologi
i magtarmkanalen samt Patofysiologi vid
IBD” leddes av Dr Geert D’Haens ifrån
Holland. Under denna föreläsning slog
det mig hur sällan jag talar om det friska i
tarmen med mina patienter. Ofta är ju en
ganska begränsad del av den långa tarmen
drabbad av inflammation. Man blir lätt
sjukdomsfixerad i vårt arbete.
Dr Fernando Magro ifrån Portugal pratade sedan om ”Att diagnostisera IBD och
skatta sjukdomsaktivitet”. Han sammanfattade de verktyg som finns idag för att skatta
sjukdomsaktiviteten och efterfrågade fler
och bättre verktyg.

Denna session följdes av att Dr Gert
van Assche från Belgien talade om de olika
behandlingar för IBD som finns att tillgå
idag.
Förmiddagspasset avslutades sedan av
Dr Alastair Windsor, UK, som gav oss en
föreläsning om ”Kirurgi vid IBD”. Hans
huvudsakliga ”take home message” blev att
tarmkirurgi skall utföras av erfarna specialister och det var det ju ingen som protesterade
emot. Men han menade på att operera en
”pouch” behöver inte vara någon komplicerad operation för den som är van. Men van
är du först när du som kirurg gjort omkring
150 sådana här operationer och på många
kliniker som utför de här operationerna
kommer man aldrig upp till en bråkdel av
den siffran.
Efter lunch delade vi upp oss och fick då
i lite mindre grupper möjlighet att diskutera
fall och behandlingsstrategier.
Avgående ordförande i N-ECCO, Lisa
Young från England, fortsatte efter detta
med att tala om sjuksköterskans viktiga
roll i arbetet med IBD-patienter. Hon
nämnde områden där sjuksköterskan är
en viktig person – informera både patien-
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ter och anhöriga, att ge stöd åt patienten,
att hjälpa till att göra vården tillgänglig
för patienterna, Hon talade också om hur
man siar om framtiden där sjuksköterskorna
sköter 80% av direktkontakten med IBDpatienterna med läkare som fungerar mer
som konsulter.
Eftermiddagen rullade på med en föreläsning av Dr Irit Chermesh från Israel om
”Näringsaspekter vid IBD”, som ju är mer än
bara försiktighetsåtgärder vid en trång tarm.
Många av våra patienter är unga och en del
växer fortfarande. Näringsglasögonen blir
då extra viktiga att ta på sig.
Dagen avslutades av Dr Sanja Kolacek
läkare på Barnsjukhuset i Zagreb. Hon pratade IBD bland barn. Hur den kan skilja sig
mot vuxen IBD. Våra unga patienter befinner sig ofta i ”transition” mellan barn- och
vuxenvård. En period som behöver lyftas

mer för att förbättra. Detta område var
förövrigt väldigt ”highlightat” vid andra
föreläsningar och på många posters.
Det var en spännande, lärorik och engagerande dag. Vi gick nog alla hem med
många nya idéer och en känsla av hur viktiga vi sjuksköterskor är i omhändertagandet av våra patienter, vi kan göra skillnad!
Jag kan bara rekommendera alla intresserade sjuksköterskor att
försöka komma iväg till
nästa ECCO-konferens
och framförallt prova
på och sök N-ECCO
School.
Tack för ordet!

Eva Blackås
Sjuksköterska på på Gastromottagningen
Sahlgrenska Universitetssjh/Sahlgrenska
Eva.m.blackas@vgregion.se

Rapport från N-ECCO
Den 25 till 26 februari 2011 deltog 3509
personer i ”6th Congress of ECCO” i Dublin,
Ireland. N-ECCO arrangerade ”5th N-ECCO
Network Meeting” 24 till 25 februari.

D

et var 230 sjuksköterskor från hela
Europa som deltog vilket kan
jämföras med 150 sjuksköterskor
vid mötet i Prag 2010. ECCO IBD Nurses
(N-ECCO) är en del av ECCO och vars
syfte är att erbjuda professionell utbildning
för sjuksköterskor verksamma inom IBD i
Europa. Sedan 2007 har N-ECCO organiserat Network Meeting och sedan 2010
N-ECCO School.
Vid ”5th N-ECCO Network Meeting” i
Dublin var det 230 sjuksköterskor från hela
Europa som mötte upp. Det är roligt att få
träffa så många sjuksköterskor verksamma
inom samma specialitet och att få ta del av
deras erfarenheter. Det var ett flertal intressanta föreläsningar och abstracts.
Dr Rahier från Belgien presenterade riktlinjer för vaccination vid IBD. Dr Rahier
rekommenderade ett vaccinationsprogram
för nydiagnostiserade IBD-patienter då
dessa patienter någon gång kommer att blir
insatta på immunosupprimerande behandling. Rina Assulin, sjuksköterska ifrån Israel,
pratade om risker att resa med IBD och hur
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vi kan förebygga dessa. Dr Eliakim ifrån
Israel föreläste om anemi vid IBD. Anemi
som är den mest förekommande extraintestinala komplikationen vid IBD. Dessa
patienter har onödiga symtom som är lätta
att behandla. Dr Lindsay, UK, föreläste om
medicinsk behandling idag och imorgon.
Det viktiga budskapet här för oss sjuksköterskor var att vi skall motivera våra patienter till att fortsätta sin ”once daily 5ASA”
trots remission. Det var också viktigt att
identifiera patienter med sämre prognos och
att behandla dessa tidigt. Lindsay pratade
även om nya spännande teraiper som ligger
i pipe-line.
Jag rekommenderar alla sjuksköterskor
verksamma inom IBD att åka på ECCO
Congress för att ta del av N-ECCO Network Meeting. Detta är verkligen en internationell konferens anpassad bara för oss
och dessutom i en
alldeles lagom stor
förpackning.

Ann Tornberg
N-ECCO National Representativ
ann.tornberg@skane.se

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

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

Cecilia Sköld (kassör)
Medmottagningen 1 Gastro
SU/Ö
416 85 Göteborg
cecilia.skold@vgregion.se

Carin Hansson (sekreterare)
Medmottagningen 1 Gastro
SU/Ö
416 85 Göteborg
karin.e.hansson@vgregion.se

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

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

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

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

Anna Nordström (suppleant)
Gastromottagningen
Danderyds sjukhus AB
182 88 Stockholm
anna.nordstrom@ds.se
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Rapport från Svenska Gastrodagarna 2011
Gastrosektionen vid Norrlands universitetssjukhus, Umeå, var i år värd för Svenska
Gastrodagarna. I fyra dagar bjöds vi på
spännande vetenskapliga föreläsningar,
postervandringar samt trevligt socialt
program. Här presenterar vi en del av höjdpunkterna.

ut i placenta i vecka 20. Man bör därför
sätta ut biologisk behandling före vecka 20.
Anders Larsson, Michael Wagner och
Pontus Carling lärde oss mer om calprotectin. Calprotectin är alltid förhöjt vid
ulcerös colitskov. CRP-stegring ser vi först
vid ett kraftigt skov. Vid Crohnskov behöver
inte värdena vara lika höga som vid ulcerös
colit. Calprotectin kan vara till hjälp när
vi vill utvärdera behandling. Det tar dock
lång tid med analysen (två veckor) och det
är därför inte lika användbart vid skov. Det
finns snabbtest men det är inte använt tillräckligt länge för att veta tillförlitligheten.
Mycket blod i avföringen kan ge förhöjda
värden. Coloskopi kan visa högre värden
upp till en vecka efter undersökningen.
Referensvärdet för calprotectin ser lite olika
i landet och ligger mellan 50–200. Studier
pågår angående vilken tidpunkt på dygnet
ska provet lämnas. Kan eventuellt vara bra
med morgonprov. Men framför allt är det
viktigt att göra lika så att utvärderingen blir
rätt.

C

arina Nildalen, som är sjuksköterska och kognitiv beteendeterapeut,
föreläste om ”Samtalsmetodik vid
kronisk sjukdom”. Hon förklarade vikten
av att bli ett team med patienten och att
skapa en trygghet. Bekräftelse är viktigt.
Detta kan till exempel innebära att sjuksköterskan upprepar patientens ord för att
bekräfta att hon/han hört och uppfattat
patientens version. Till exempel ”Du säger
att du har ont i magen till mig”. Carina
berättade också att det är viktigt att ta reda
på vilka förväntningar patienten har.
Mayvor Ström är disputerad barnmorska
och folkhälsovetare. Hon höll en föreläsning
om telefonrådgivning. Inom detta område
är patientperspektivet oerhört viktigt. Vad
är det patienten ser och hur uppfattar
patienten det vi säger eller visar? 70% i en
dialog är kroppsspråk. Detta försvåras vid
telefonrådgivning och andra sinnen måste
skärpas. Mayvor har skrivit en avhandling
inom detta område.
”IBD i skarven” hette ett block där Monica
Wåhlin (sjuksköterska) och Torbjörn Lind
(pediatriker) föreläste. Problemet med när
överföringen från barnklinik till vuxenklinik
ska ske var ett av ämnena som togs upp.
Det är viktigt att denna överföring får ta
tid. Förberedelserna måste ske under många
år. I Jönköping har man arbetat efter en
speciell överföringsmodell sedan 1999. Där
låter man överföringen pågå under lång tid
och gastroenterolog och sjuksköterska från
vuxensidan träffar patienten på barnmottagningen tillsammans med barnläkaren. Det
diskuterades också om att barnen kanske
bör få börja göra coloskopi i vaket tillstånd
när det börjar bli dags för överföringen.
Detta för att underlätta när patienten
kommit till vuxensidan.
Brjánn Ljótsson är psykolog som arbetar med kognitiv beteendeterapi (KBT)
hos IBS-patienter. Han berättade om sina
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studier angående KBT via internet. Terapin
går ut på att det som patienterna oroar sig
för, till exempel att inte hinna till toaletten
i tid, det utsätter man patienten för. Efter
att ha utsatts för sin oro om och om igen
så minskar oron. Patienten tränas i att till
exempel förlänga tiden mellan toalettbesök.

Detta är ett litet smakprov från Svenska

Gastrodagarna. Vi har fått lyssna till
mängder av spännande och intressanta
föreläsningar, men tyvärr ryms inte allt i
en rapport.

Séverine Vermeire från Leuven, Belgien,

höll en föreläsning med titeln ”New frontiers in sustainable treatment”. Hon ansåg
att det är viktigt att ha en långtidsplan för
patientens behandling. Målet med biologisk
behandling är mucosal healing. Endoskopi
görs inte hos dem rutinmässigt utan endast
vid symtom. Séverine ansåg att det istället
räckte med att kontrollera crp och symtom.
Patienterna med biologisk behandling träffade sin gastroenterolog fyra gånger/år. De
startar alltid med monoterapi och avbryter
Tiopurinbehandling vid uppstart med biologisk behandling. I Belgien har de också
provat med Humira 80 mg/vecka. Denna
dos bör man dock inte ha längre än max fyra
veckor. Studier pågår när det gäller att glesa
ut intervallet – från varannan till var tredje
vecka. När det gäller graviditet går TNF-alfa

Susanna Jäghult
Leg sjuksköterska
Danderyds Sjukhus AB
susanna.jaghult@ds.se

Carina Andersson
Leg sjuksköterska
Ersta Sjukhus
carina.andersson@erstadiakoni.se
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Bästa medlemmar!
Gastrodagarna i Umeå är avslutade. Styrelsen i SEGP tackar alla som gjorde årets
gastrodagar så lyckade. Den lokala organisationskommittén, Congrex, utställare och
inte minst alla sponsorer.
Under några dagar har vi fått ta del av bra
program med intressanta föreläsningar och
vetenskapliga presentationer.
I samband med gastrodagarna höll SEGP
sitt årsmöte, och delar av styrelsen byttes ut.
Mandatperioden upphörde för Mirjam
Bjurek (ordförande), Ulrika Dovner (vice
ordförande) och Gisela Ringström (ledamot).

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

Getinge Akademi har också instiftat ett
stipendium som kan sökas till denna utbildning.
Stipendiet tilldelas två personer/år.
Mer information om utbildningen finns
att läsa på SEGP:s hemsida.
Anna Antfolk har varit snabb att skriva
sin reseberättelse från Gastrodagarna så att
vi fick med den i detta nummer.

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

Nästa år är det Malmö som står som värd
för gastrodagarna, och där har planeringen
redan påbörjats.
Styrelsen har utsett följande stipendiater
till UEGW

Vår nya styrelse ser ut så här:
Ingrid Karström, ordförande;
Ruth Svedlund, vice ordförande;
Agneta Schedin, kassör;
Mona Olofsson, sekreterare;
Suzanne Lord, ledamot;
Eleonor Johnson, ledamot
Gunilla Strand, ledamot.
Vi hälsar våra nya styrelsemedlemmar välkomna.
Protokollet från årsmötet läggs in på
hemsidan.
Även om Mirjam har lämnat styrelsen så
kommer hon att vara inblandad i arrangemanget av ESGENA-mötet som hon påbörjat.

Olympusstipendium:
Elin Svensson ssk, Maria Hjorth ssk, Barbro
Thörnqvist usk, Lena Gustavsson ssk, Ingvor
Berggren endoskopiass, Ann Tornberg ssk
och Gill Berg usk.
Bostonstipendium till UEGW i Stockholm:
Helena Lindegren skoperande ssk.
Norginestipendium, Kongressavgift till
UEGW i Stockholm:
Åsa Jonsson usk, Marguerite Strandell usk,
Kerstin Langlet ssk, Åsa Nilsson ssk och
Sara Börjesson ssk.
Hoppas ni alla får några lärorika och
trevliga dagar.

Innan årsmötet började så informerade
Claes Rudbäck och Bengt Tärnström från
Getinge Akademi om en tvådagars hygienutbildning som startar i höst, det finns ett
behov att kvalitets-/kompetenssäkra rengöringsprocessen.

Iris Posserud

Sekreterare:
Mona Olofsson
Endoskopimottagningen
Avesta Lasarett
774 82 Avesta
Tel: 0226-496 493
Fax: 0226-496 108
mona.e.olofsson@ltdalarna.se

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

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

Vi önskar er alla en
skön sommar.

Styrelsen i SEGP
Mona Olofsson

TACK

till Olympus, Cook Medical, Boston Scientific och Tillotts Pharma
för att de sponsrar vår förening som kommer våra medlemmar tillgodo
i form av stipendier.

Ledamot:
Eleonor Johnson
Endoskopienheten
Ersta sjukhus
Box 4622, 116 91 Stockholm
Tel: 08-714 6309
Fax: 08-714 6668
eleonor.johnson@erstadiakoni.se

Ledamot
Gunilla Strand
Gastromott. Ersta sjukhus
Box 4622, 116 91 Stockholm
Tel. 08-714 65 14
Fax. 08-714 66 80
gunilla.strand@erstadiakoni.se

Styrelsen i SEGP
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Reseberättelse från Gastrodagarna i Umeå
Som tacksam stipendiat vill jag gärna
delge Er lite axplock av innehållet.

På utställningen presenterades ett nytt tidsbesparande
system att göra rent endoskopet av Braun Scandinavia.
– Alla vi som borstar våra
endoskopiinstrument enligt
våra riktlinjer hajar till och
undrar: Kan detta vara ett
nytt sätt att rengöra endoskopets kanaler? Kan det
vara så enkelt, frågade SEGPs
ordförande Miriam Bjurek.

G

astrodagarna inleddes på tisdagen med gemensamt program för
SEGP och SGF, Ulrika Broomé
Högtidsföreläsningen som hölls av Michael
Manns, Hannover Tyskland: ”Hepatologins
framsteg de senaste 25 åren, både inom
behandling och diagnostik och visioner i
framtiden.”
Carina Nildalen höll ett inspirerande
föredrag om samtalsmetodik. Där var det
mycket som vi nog alla kan ta till oss: ”Det
är inte det du sa utan det patienten uppfattade att du sa”. Att samarbeta med patienten
– inte bara vara någon som ”fixar” allt utan
att vara den som finns till hands och inger
trygghet/tillit. Carina kommer att hålla en
kurs (6 tillfällen) i Stockholm under HT
2011 speciellt för sjuksköterskor inom Gastroenterologi.
Hur förbättrar vi omhändertagandet av

tonåringar med IBD? Torbjörn Lind från
barnmottagningen Umeå gav oss lite pediatriska aspekter, hans tips är att starta förberedelserna tidigt både för barnet och dess
föräldrar, försöka ge barnet/tonåringen successivt mer ansvar och förklara skillnaden
mellan barn- och vuxenvården. Monica
Wåhlin berättade hur dom gjort praktiskt i
Jönköping, de har inte gjort någon utvärdering men upplever att patienterna är nöjda.
Curt Tysk, Örebro, gick igenom de nationella riktlinjerna för underhållsbehandling
för UC-patienter, där målet är att få klinisk,
endoskopisk remission utan steroider, att
säkerställa god livskvalité och minska risken
för skov och eventuell operation.
Dagen avslutades av professor Jean-Frédéric Colombel, Frankrike, med en föreläsning
om biologisk behandling, TNF-hämmare.
Vilka patienter? När? Hur? Monoterapi eller
kombinationsbehandling med immunosuppression?
Onsdagen startade med Fria föredrag,

5-minuters korta föredrag med lite tid för
frågor/diskussion. Självklart var jag där för
att höra Mats Karlsson, Gastroenterolog
från VO Intermedicin Södersjukhuset, delge
åhörarna sin fina presentation: ”Omsättningen av naiva T-hjälparceller korrelerar till
slemhinneläkning vid IBD”. Mats fick pris
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för sin presentation och kan se fram emot
att åka till Malmö 2012.
Alla dagarna fanns det möjlighet att besöka

utställarna och se vad nytt som finns på
marknaden samt få tillfälle att samtala med
dess representanter.
Ett besök i Posterutställningen var också
trevligt, även om lokalen var alldeles för
liten för att kunna följa med på den gemensamma postervandringen.
Föredragen av Anders Larsson, Michael
Wagner och Pontus Karling om ”Kalprotektin och andra fekala markörer, hur de
skall tolkas och användas?” fick mig och
mina kollegor att börja tänka på hur vi i vår
verksamhet skulle kunna underlätta för våra
läkare och patienter med snabbtest.
Innan det var dags för vårt årsmöte i
SEGP lyssnade jag på behandling och profylax vid esofagusvaricer, där både den medicinska behandlingen och de endoskopiska
åtgärderna presenterades. Nationella vårdprogrammet finns att läsa på SGFs hemsida.
Årsmötet var tyvärr ej så välbesökt, men

genomfördes trots detta helt enligt dagordningen. Innan mötet höll en representant
från Getinge en presentation om en Hygienutbildning som dom kommer att hålla i höst
– mer information kommer att finnas under
nästa vecka på SEGPs hemsida,
Hoppas att det kommer bli en bra utbildning och att många får möjligheten att delta
– jag tycker att det låter nyttigt att kunna
lägga fokus på hur vi handhar våra instrument och deras desinfektionsmaskiner. Jag
tror vi skall ta med oss både MTA-personal
och hygiensköterskor från våra kliniker på
detta.

Torsdagens Lennart Wehlin Högtidsföre-

läsning hölls av Jelle Harinsgsma från Rotterdam – som mycket skickligt visade oss
både Endoskopisk Mucosa Resektion och
dess olika tekniker med cut, band-and-cut,
lift-and-cut samt Endoskopisk Submucosa
Disektion och framhöll att man bör göra
minst 25–50 st/år för att kunna bibehålla
sin skicklighet och att starta sin träning
på djurmodeller och börja med de rektala
resektionerna först.
Dagen avslutades med Sedering vid endoskopi där vi fick inblick från både endoskopisten (Charlotte Höög), assistenten (Åsa
Gilstring) och narkosläkarens (Mikael Lindkvist) syn på sedering vid olika endoskopier.
Alla tre höll mycket bra föredrag och det
tror jag att ALLA åhörare höll med om (inte
bara vi på SÖS…). Sammantaget är budskapet att sträva efter: Rätt undersökning, Rätt
patient, Rätt utrustning, Rätt teknik, Rätt
sedering, Bra omhändertagande – VARJE
GÅNG – VARJE PATIENT.
Att avsluta dessa dagar med ett studiebesök på Umeås sjukhus var ett trevligt inslag,
trevlig personal som gjorde sitt yttersta för
att visa sina lokaler och beskriva sin verksamhet för oss ALLA i den stora gruppen
– TACK!
Jag hoppas att jag med dessa rader kan

inspirera och uppmana Er ALLA att försöka
åka på de Svenska Gastrodagarna som hålls
årligen. De ger mycket mer än Ni tror: – en
möjlighet att förkovra sig, att träffa kollegor
från landets alla hörn, att knyta nya kontakter eller bara se att man faktiskt hänger
med rätt bra där hemma.
Anna Antfolk
Endoskopienheten Medicinkliniken
Södersjukhuset Stockholm
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Tack för mig!
Nu är stunden kommen, då det är dags för
mig att säga tack och adjö.

D

e första åren som sekreterare och
de sista tre åren som ordförande.
För mig har de här åren varit
mycket utvecklande, stimulerande och trevliga.
Jag har haft förmånen att möta och lära
känna många nya människor, vilket verkligen berikat mitt liv.
Under min tid har vi strävat mot att alla som

är medlemmar i vår förening, Svensk Förening för Endoskopi och Gastroenterologipersonal, ska känna att vi jobbar för dem.Vi
startade en gång som en endoskopiförening
och det är svårt att tvätta bort den etiketten. För att stärka vårt föreningsarbete är
styrelsen sammansatt av medlemmar som
jobbar inom de olika områdena, vilket gör
att vi lättare når vårt mål.

Vi har delat upp sysslorna i olika ansvarsområden och jag hoppas att de som verkat
tillsammans med mig känner att jag tycker
alla gjort ett fantastiskt bra jobb. Vi har
också haft väldigt roligt tillsammans.
Vi har ett starkt samarbete med vår kom-

plementära förening FSGS. Vi har kontinuerliga telefonmöten och styrelsemöten
vid gastrodagarna.
Under året har vi samverkat med arbetet
inför Gastrodagarna i Umeå.
Vi har tillsammans också planerat en
utbildningsdag till hösten i Linköping.
Jag tycker det är stimulerande med denna
förening, jag kan känna att vi har fått lite
konkurrens i positiv bemärkelse.
Vad framtiden visar får vi se, förhoppningsvis kommer vi till slut att gå samman
till en gemensam förening.
Något jag känner mig stolt över är arbetet med Nationella Hygienriktlinjer som

vi varit med och arbetat fram. Att ha årligen uppdaterade hygienriktlinjer på nätet,
som är pedagogiskt skrivna, är något som
är mycket praktiskt, användbart och uppskattat.
Jag är också glad över allt stöd och goda
samarbete vi har med SGF och jag är också
oerhört tacksam över allt stöd och sponsring vi får från olika företag, pengar som
gör det möjligt för medlemmar att åka på
konferenser.
Förberedelserna för det stora sköterskemötet under UEGW pågår som bäst och
jag kommer att fullfölja mina uppdrag där.

Jag önskar den nya
styrelsen Lycka till!

Mirjam Bjurek

Tack!

M

ina två år som ledamot i SEGPs
styrelse är redan till ända och
jag tar en mycket positiv erfarenhet med mig. Det finns ett fantastiskt
engagemang för Gastroenterologi i hela
vårt avlånga land och det har varit en stor
förmån att få ta del av detta och lära känna
många nya människor, både i och utanför
styrelsen!
Under min tid i styrelsen bildades ytterligare en förening för sjuksköterskor inom

gastroenterologi – FSGS. Till en början
var vi i SEGP inte så positivt inställda
till ytterligare en förening, men nu kan vi
konstatera att vi faktiskt inte konkurrerar
med varandra, utan vi har lyckats att komplettera varandra istället. Vi har inlett ett
samarbete när det gäller utbildningsinsatser
som jag hoppas ska kunna utvecklas ännu
mer i framtiden. Även om jag inte längre
sitter med i styrelsen kommer jag gärna att
bidra med idéer och annat som kan gagna

en fortsatt positiv utveckling av olika utbildningsformer för vårdpersonal inom Gastroenterologi.
Till den nya styrelsen,
både er som sitter kvar
och ni som nu väljs in,
vill jag uppmuntra att
fortsätta med det fantastiska jobb ni gör!
Gisela Ringström

Alla vinner!

I Cancerfondens Rikslotteri är alla vinnare. Du kan vinna en miljon kronor,
drömresor eller mat. Vi kan vinna kampen mot cancer.
Ring 020-78 11 79 eller gå in på cancerfonden.se
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Verksamhetsberättelse för
Svensk förening för Endoskopi och Gastroenterologi Personal
2010-05-17–2011-05-18
Under det gångna året har styrelsen bestått
av:

Skolades in för att överta ordförandeposten,
men har avsagt sig denna uppgift under året.

Mirjam Bjurek, ordförande
Ulrika Dovner, vice ordförande
Agneta Schedin, kassör
Mona Olofsson, sekreterare
Suzanne Lord, ledamot
Gisela Ringström, ledamot
Eleonor Johnson, adjungerad ledamot

Kassören har ansvarat och skött föreningens

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 1
styrelsemöte och 11 telefonmöten, samtliga
protokollförda, justerade och arkiverade.
Delar av styrelsen har haft 2 styrelsemöten med ESGENA (European Society of
Gastroenterology and Endoscopy Nurses
and Associates).
En stor del av styrelsearbetet består av
kontakter via telefon och e-post.
Arbetet inom styrelsen har fördelats på
följande sätt:
Ordförande är adjungerad i SGF (Svensk

Gastroenterologisk Förening) och har deltagit i 3 styrelsemöten och 2 telefonmöten.
Vid dessa möten har orförande rapporterat
om vad som pågår inom SEGP, samt inhämtat information från SGF och delgivit vår
förenings åsikter i olika ämnen.
Deltagit i planering av olika möten och
utbildning.
Haft kontakt med olika företag inom
gastroenterologi, för att bland annat ge våra
medlemmar resestipendier.
Haft kontakt med Svensk Vårdhygien för
våra Hygienriktlinjer.
Ansvarat för kontakten med FSGS (Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige).
Ansvarat för SEGPs arbete inför ESGENAmötet i Stockholm 22–24 oktober.
Besökt Barcelona på fjolårets möte och
inviterat till mötet i Stockholm.
Närvarat på ESGENA-styrelsemöte i
Barcelona tillsammans med vår svenska
ESGENA-representant Gunilla Strand.
Arbetat med förberedelser inför Gastrodagarna i Umeå.
Vice ordförande har ansvarat för SEGPs
uppgifter inför Svenska Gastrodagarna i
Umeå.
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ekonomi, inkomster och utgifter.
Ansvarat för medlemsregistret, medlemsavgifter, adressändringar.
Redovisar ekonomin på årsmötet.
Deltagit i telefonmöten med FSGS med
planering av gemensam utbildningsdag.
Arbetat med förberedelser inför Gastrodagarna i Umeå.
Arbetat med förberedelser inför ESGENAmötet i Stockholm.

Sekreteraren har skrivit mötesprotokoll från

styrelsemöte och telefonmöten.
Distribuerat allt material som ska in i
Gastrokuriren.
Skrivit medlemsbrev i Gastrokuriren.
Deltagit i arbetet med förberedelser inför
Gastrodagarna i Umeå.
Deltagit i arbetet med förberedelser inför
ESGENA-mötet i Stockholm.

Deltagit i förberedelser inför Gastrodagarna i Umeå.
Deltagit i förberedelser inför ESGENAmötet i Stockholm.
Styrelsen vill framföra ett varmt tack till de
företag som bidrar med ekonomiskt stöd till
vår förening och dess medlemmar.
Vi vill tacka detta års lokala arrangörer
av Gastrodagarna 2011 i Umeå.
Sist, men inte minst, ett stort tack till
SGF.
Följande resestipendier har delats ut under
verksamhetsåret:
SADE-mötet i Köpenhamn

Ann-Katrine Myhr
Emelie Bramne
Susanne Haggren
ECCO-mötet i Dublin

Maria Larsson
Annika Olsson
Svenska Gastrodagarna i Umeå

Ledamot har ansvarat för SEGPs hemsida

och kontinuerlig uppdatering.
Lagt in reseberättelser, information om
utbildningar och kongresser.
Ansvarar för alla utskick till medlemmar
med e-post.
Uppdaterar alla medlemsuppgifter.
Arkiverar protokoll.
Deltagit i förberedelser inför Gastrodagarna i Umeå.
Arbetat med förberedelser inför ESGENAmötet i Stockholm.
Ledamot har ansvarat för vår gemensamma
utbildningsdag med FSGS.
Ansvarat för frågor rörande gastroenterologi.
Ansvar för kontakt med de sjuksköterskor som disputerat.
Arbetat med förberedelser inför Gastrodagarna i Umeå.
Adjungerad ledamot har ansvarat för stipen-

dier, tagit emot ansökningar och meddelat
beslut till sökande.
Ansvarat för att alla resestipendier kommit
in och skickat dem för arkivering och tillgänglighet att läsas av alla medlemmar.

Anna Antfolk
Catarina Lundell Lövgren
Monica Gerdin
UEGW i Stockholm
Olympusstipendium används i år till
UEGW i Stockholm

Elin Svensson
Maria Hjorth
Barbro Thörnqvist
Lena Gustavsson
Ingvor Berggren
Ann Tornberg
Gill Berg
Bostonstipendium till UEGW i Stockholm

Helena Lindegren
Norginestipendium, Kongressavgift till
UEGW i Stockholm

Åsa Jonsson
Marguerite Strandell
Kerstin Langlet
Åsa Nilsson
Sara Börjesson
Umeå 2011-05-18
Mirjam Bjurek
Ordförande i SEGP
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