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ordföranden har ordet

Bästa medlemmar!

S

vensk gastroenterologi står stark idag, mycket tack vare den enorma
kompetens som finns i kollektivet av svenska gastroenterologer och
den röst som SGF utgör. Det är med stor glädje och entusiasm jag
axlar ansvaret att leda föreningen under kommande mandatperiod och jag
tackar för förtroendet. Som kliniskt verksam kirurg är ett av mina mål att
öka samarbetet mellan kirurger och gastroenterologer på alla plan – jag
tror att vi har mycket att lära av varandra. En naturlig del av detta är att
stimulera kirurger till ökat engagemang i SGF och gastrodagarna, t.ex.
genom att skicka in abstracts. Alla stora patientgrupper behandlas ju med
våra respektive ”verktyg” och många kirurgiska metoder har förfinats av
praktiskt verksamma gastroenterologer, t.ex. endoskopisk mucosadissektion och behandling av akut GI-blödning.
Andra viktiga frågor som den nya styrelsen måste ta sig an är fortsatt
positiv utveckling av gastroskolan som redan nu är en viktig del av den
gastroenterologiska vidareutbildningen, att bevaka att gastroenterologins
krav tillgodoses i andra delar av utbildningen, t.ex. i den organisatoriska
form som efterträder IPULS, SPUR-inspektioner m.m. SGF:s styrelse
har också lagt ned ett stort arbete på vårdprogram och detta kommer
att fortsätta inte minst genom att uppdatera de som redan finns. Den
gamla styrelsen har jobbat mycket med hemsidan och medlemsregistret
som är uppdaterat och verifierat och jag vill i detta sammanhang tacka
avgående ordförande Bodil Ohlsson och redaktör Charlotte Höög för
det arbete som gjorts och som vi alla har glädje av. Vår sekreterare Fariba
Sandoughchi har jagat alla oklarheter i medlemsregistret med blåslampa
så att alla frågetecken är uträtade – Tack Fariba!
Jag vill också tacka organisationskommittén för gastrodagarna i Örebro

som höll högsta klass och jag hoppas att flertalet var nöjda med det
nya något komprimerade formatet. ECCO har glädjande nog förlagt
en educational workshop i Göteborg den 20 september där ämnen av
intresse både för gastroenterologer och kirurger presenteras, se hemsidan
och anmäl Er!
Den tidning Ni nu håller i handen har en fortsatt positiv utveckling inte

minst genom det arbete redaktörerna har lagt ned, och jag välkomnar Ulrik Lindforss som ny redaktör. Med Marie Carlson som ny vice
ordförande och Jonas L Bengtsson som kassör har styrelsen också fått
viktiga tillskott – välkomna Marie och Jonas! Den nya styrelsen har alla
förutsättningar att bli ett bra team, och nu kavlar vi upp ärmarna för
kommande uppdrag.
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redaktören har ordet

Bästa läsare!

T

re år har gått sedan jag tillträdde
posten som Gastrokurirens redaktör. Det har varit tre lärorika och
spännande år där jag successivt fått lära mig
processen bakom en tidnings tillblivelse och
vara med om att påverka dess utveckling.
Inget hade varit möjligt utan ett utmärkt
samarbete och stöd av Mediahuset och dess
medarbetare. De har tålmodigt satt mig in
i processen och guidat mig igenom olika
begrepp om texter och bildformat. Jag skulle
vilja ge er en liten presentation av några av
de medarbetare som jag haft nära samarbete med. Eftersom jag är redaktör så får jag
också bestämma att det går bra att göra så.
Alla som brukar läsa Gastrokuriren känner
nog till Per Lundblad. Det är vår duktiga
journalist som snart är lika bevandrad inom
gastroenterologin som vilken gastroenterolog som helst – och ibland mer uppdaterad
än vad jag själv är eftersom han kontinuerligt bevakar allt från de stora kongresserna
till lokala utbildningar. Gunnar Brink är
kanske lite mer av en ”doldis”, men det är

han som gör hela layouten och sätter ihop
tidningen. Från lösa bilder av olika format,
Word-dokument och PDF-filer skapar han
det ni nu håller i handen. Olle Lundblad
är mannen som ser till att det hela flyter
ekonomiskt, har kontakten med annonsörerna och har ett övergripande ansvar för
Gastrokuriren och vår hemsida.
Sedan ett år har jag också haft rollen som

webbmaster – något som väckt stor förvåning och munterhet framförallt hos mina
kära barn. Det hade ju inte gått om jag inte
haft hjälp med allt det tekniska och praktiska arbetet av framför allt Anders Torevi.
Flera andra medarbetare bidrar förstås också
och alla ska ha ett stort tack för de här tre
åren. Slutligen vill jag också tacka SGFs
styrelse med ordföranden Bodil Ohlsson i
spetsen, för idéer, support och feedback.
Mitt förordnande som redaktör går nu ut och

detta blir mitt sista nummer av Gastrokuriren. Jag lämnar därför med stort förtroende
över redaktörsrollen till Ulrik Lindforss

som är kirurg på Karolinska Universitetssjukhuset. Det är bra med lite nytändning
och nya idéer emellanåt och kanske tre år
är en ganska lagom tid. Nu får jag njuta
av sommaren utan att behöva hålla reda på
när nästa manusstopp (deadline) ligger, ha
koll på att texter och bilder kommer in i
tid, eller grubbla över vad vi ska fylla nästa
nummer med. Men nog kommer det att
kännas lite tomt och helt klart kommer jag
sakna medarbetarna på Mediahuset och i
SGFs styrelse.

Tack för mig!
Charlotte Höög
Avgående redaktör

Älska din mage – en WGO-kampanj i Sverige

M

aghälsa och kost är nära sammanlänkade, det vet egentligen
alla inom sjukvården. Kunskapsnivån hos gemene man är mer varierande
och inom skolmedicinen har vi ofta svårt
att nå ut med generella kost- och livsstilsråd som i stort sett kan ges utan hänsyn till
vilken mottagaren är med syfte att positivt
påverka maghälsan.
World Gastroenterology Organisation (WGO)

är en världsomspännande paraplyorganisation för gastroenterologer där också SGF
är medlem. Organisationen arbetar bland
annat för att globalt höja standarden inom
gastroenterologisk utbildning och fortbildning (www.worldgastroenterology.org).
Under 2012 startade WGO en global
upplysningskampanj för förbättrad maghälsa där professor Eamonn Quigley, ordförande i WGO, har ansvaret. Nu finns
den även i Sverige under devisen ”Älska
din mage” och syftet är att uppmärksamma
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vanliga magbesvär som förstoppning, lös
avföring eller gaser, där det ofta är svårt
för oss i sjukvården att vara tillgängliga för
frågor. Det är också problematiskt för oss
att nå ut med information till dem som inte
uppsöker vår hjälp och inte reflekterar över
att de kan göra mycket själva. Genom kampanjen hoppas WGO och vi som engagerar
oss i Sverige höja kunskapen om hur magen
kan påverkas av kost och livsstil genom att
vända oss till allmänheten med enkla tips
och dessutom erbjuda material som vårdpersonal kan använda vid behov.
”Älska din mage” består dels av en hemsida

på internet, www.alskadinmage.org, och ett
antal lättförståeliga informationsblad med
konkreta råd vid olika typer av symtom.
Här finns även ett magtest där personen
själva kan klassificera sina besvär utifrån
dominerande symtom och även få hjälpa
att identifiera om de bör söka läkare. Vi som
vårdpersonal kan ha nytta av den tryckta

informationen som lätt kan ges direkt till
patienten eller en kost- och symtomdagbok som kan användas om en fördjupad
bedömning behöver göras. Informationen
är anpassad till svenska förhållanden av min
dietistkollega Stine Störsrud och jag själv,
där framförallt kostrekommendationerna
omarbetats till att passa det utbud som
finns i våra livsmedelsbutiker. I Sverige stöds
kampanjen av livsmedelsföretagen Danone
och ProViva AB vilket underlättar spridningen och kampanjkoordinator Ing-Marie
Viklund (ing-marie.viklund@danone.com)
bistår gärna de som vill få material i tryckt
eller elektronisk form.
Sprid gärna kunskap om ”Älska din mage”,
prova att använda och ge oss återkoppling
kring hur materialet fungerar och om det
kan förbättras!
Hans Törnblom
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Gastrodagarna i Örebro
Det var mellan den 29:e och 31:e maj 2013
som Gastrodagarna hölls i Örebro.
Nytt för året var ett mer koncentrerat
mötesformat med tre kongressdagar och
ett program som var breddat med upp till
tre parallella sessioner.
Gastrokuriren var med hela vägen.

D

et vetenskapliga programmet
inleddes med årets hedersföreläsning till Ulrika Broomés minne.
Den hade titeln Hepatit C – förr, nu och i
framtiden och hölls av Ola Weiland, som
började med en kort historik.
– Baruch S Blumberg, som fick Nobelpriset i medicin 1976, var den som först identifierade hepatitvirus. Det var B han fann,
och året var 1965, berättade Ola.
Testade på sig själv

År 1973 fann Feinstone Hepatit A-virus
och Rizetto upptäckte D (som behöver ett
annat virus som hjälpvirus) år 1977. Hepatit E, som är fekalt överförd, upptäcktes av
Balayan år 1980.
– Balayan testade det på människa –
nämligen sig själv – och han blev mycket
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sjuk. Han överlevde dock, så han kunde
publicera sin upptäckt, fortsatte Ola.
Därmed gick han över till den blodöverförda formen – Hepatit C.
– HCV, som inte går att odla, upptäcktes av Houghton 1989. Sedan dess har det
gått fort. Det är en enorm tillströmning
av nya läkemedel i pipeline just nu. Jag är
själv involverad i 15 studier. Det kommer att
komma mycket bättre behandling!
Behandling är alltid bättre

HCV har en oerhört snabb replikation,
vilket innebär att om man inte behandlar
effektivt får man resistens, underströk Ola.
– När det gäller prevalens, skattas antalet
i världen som är infekterade till 180 miljoner
människor – och de flesta av dem känner
vi inte till. I Sverige känner vi till ungefär
hälften. Därför borde vi testa mer.
Det finns fem genotyper, varav typerna
1a och 1b dominerar.
Naturalförloppet vid kronisk HCV är att
man först drabbas av en akut infektion, som
nästan alltid är tyst. Den läker ut i 20 till
50% av fallen, enligt vissa studier. Ola var
dock själv tveksam till siffran 50. 50–80%

av de drabbade får en
kronisk infektion som
så småningom kan leda
till cirrhos (mellan 10
och 30%) och till slut
till hepatocellulär cancer
(HCC) för 2–4% årligen.
Ola Weiland
– I snitt tar det 30 år
att få cirrhos, sa Ola.
Ju äldre man är, desto kortare är dock
förloppet. För den som har en transplanterad lever och drabbas av HCV går progressionen till cirrhos mycket snabbare.
Behandling påverkar sjukdomsförloppet.
Ola konstaterade att cancerrisken visserligen
inte elimineras, men den går kraftigt ned.
– Att ha behandlats utan att ha blivit
läkt, är mycket bättre än att ha varit utan
behandling.
Optimist

Från början behandlades HCV med ribavirin, sedan kom en kombination med interferon. Nu är den nya ”mirakelmedicinen”,
enligt Ola, proteashämmare i kombination
med nukleosidanaloger.
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– Men om 1–2 år kommer behandlingen
att vara helt fri från interferon, hävdade han
och presenterade flera nya preparat i olika
stadier.
Ett lovande läkemedel, simeprivir, kommer
på marknaden under nästa år.
Kommer det att bli möjligt att eradikera
HCV, eller att vaccinera mot viruset? Ola
kunde inte svara på det, men kom med ett
citat av Winston Churchill:
–”A pessimist sees the difficulty in every
opportunity – an optimist sees the opportunity in every difficulty”. Så vi får se, avslutade han sin föreläsning.
Sannolikt finns det en lever

Annika Bergquist och William Bennet hade
tillsammans ett pass som handlade om levertransplantation.
Annika inledde, och
berättade att det var den
13 november 1984 som
den första levertransplantationen genomfördes i
Sverige.
– Det är en kurativ
och livskvalitetshöjande
Annika Bergquist
behandling för annars
dödliga lever- och metabola sjukdomar, sa
hon.
Det är en exklusiv skara patienter som
måste selekteras rätt. Det beror på att de har
en livslång eftervård, att en transplantation
är resurskrävande, det råder brist på organ
och det kan uppstå komplikationer – perioperativa, kirurgiska samt med immunosuppressionen.
Antalet som genomgår levertransplantation i Norden ökar. I Sverige ligger siffran
runt 150 individer per år.
– De senaste årens medelväntetid är cirka
60 dagar, vilket är ganska kort. Dock är
väntetiden beroende av vilken blodgrupp
patienten har – en liten kvinna med blodgrupp 0 har sannolikt en längre väntetid,
fortsatte Annika.
Cirka 10% av dem som hamnar på väntelistan når inte transplantation, utan avlider
innan.
– Därför, när de frågar, kan man svara
patienten att det ändå är sannolikt så att det
finns en lever till dig, påpekade hon.
Transplantationsutredning

Är levertransplantation ett realistiskt alternativ? På den frågan ansåg Annika att det
finns tre underfrågor.
Den första av dessa gäller indikationen
– det handlar om diagnos och sjukdomens
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svårighetsgrad. Den andra handlar om det
finns någon annan terapi – det ska vara det
sista rimliga behandlingsalternativet.
– Den tredje underfrågan är kanske den
svåraste: Om patienten är en bra kandidat?
Klarar denne operationen och eftervården?
Det finns flera medicinska och psykosociala riskfaktorer och kontraindikationer,
fortsatte hon.
HCV och HCC är de vanligaste indikationerna, men det finns en lång lista på
andra.
– Alkoholmissbruk står för en relativt
liten del, jämfört med de problem vi ser
på klinikerna.
Child Pugh är det verktyg man främst
använder för att bestämma tidpunkten för
transplantation.
– Typ av dekomposition är också viktig.
MELD score är ett annat verktyg, men det
speglar bara klinisk dekomposition och är
ganska komplicerat att beräkna, sa Annika.
En transplantationsutredning ska svara
på om det finns indikation – om all annan
terapi är prövad och om det är rätt timing.
Den ska även se om det finns kontraindikationer och göra en riskbedömning.
– Dessutom ska den svara på om patienten är så välinformerad att han eller hon
kan fatta ett eget beslut om transplantation,
sammanfattade Annika.
Långtidsöverlevnaden har inte
förbättrats

10-årsöverlevnaden för levertransplanterade
ligger idag på 70%, efter 15 år är siffran
55%. Det är ett bra resultat.
– Men långtidsresultaten har inte förbättrats på 15 år. Det föreligger en överdödlighet
efter levertransplantation, jämfört med en
matchad befolkningspopulation. Men över
60% av mortaliteten är av icke hepatologisk
genes, berättade transplantationskirurg William Bennet.
Han berättade att man på hans arbetsplats, SU i Göteborg, har lyft ettårsöverlevnaden till över 90%.
– Men vi har inte lyft långtidsöverlevnaden, och det är ett problem, sa han.
Varför dör patienter, och vad dör de av?
– Två tredjedelar dör av icke-hepatologiska orsaker. En fjärdedel av dödsfallen är
relaterade till levern. Efter tio år har 10% av
patienterna utvecklat njurinsufficiens, vilket
är ett resultat av immunosuppressionen.
Han beskrev att om man väntar några
dagar innan denna sätts in – och då i lägre
dos – så har ettårsdata visat bättre njurvärden.

– Arbete pågår för att förbättra detta.
Men hela orsaken är inte toxicitet – det
finns helt enkelt en benägenhet hos dessa
patienter för att bli njursjuk, förklarade
William.
30% får tillbaka sin levercancer

Kardiovaskulär sjukdom är ännu vanligare
som dödsorsak – 19%.
Diabetes är vanligt, och
bidrar starkt till överdödligheten.
– Infektioner står för
25%, det finns en lång
William Bennet
rad av opportunistiska
infektioner som patienterna kan drabbas av. Malignitet är en annan
orsak. I en spansk studie hade 30–40% av
patienterna utvecklat cancer efter 15 år.
Framför allt är det hudcancer och lymfom,
fortsatte William.
När det gäller recidiv av grundsjukdomen, sa William, att när det gäller HCV så
får 100% av patienterna tillbaka sjukdomen
efter transplantationen om de inte blivit eradikerade innan.
– Hepatit B är däremot inget problem
idag!
Alkohol är ett stort problem, eftersom
det är svårt att leta ut dem som kommer
att klara att hålla sig till ett starkt begränsat
intag.
– Och för HCC så har 30% fått tillbaka
sjukdomen inom 5 år.
Ett nytt fynd är s.k. donatorspecifika
antikroppar – som leder till kronisk rejektion. Cirka 20% av levertransplanterade
utvecklar detta.
Guidelines på SGF:s hemsida

Det vi kan göra, enligt William, är att inse
att alla levertransplanterade patienter kräver
livslång uppföljning och kontroll.
– Undvik, eller behandla, riskfaktorer för
njursjukdom – följ med årliga GFR-mätningar! Ha även kontroll på riskfaktorer för
kardiovaskulär sjukdom.
Screena och ha prevention för hudmaligniteter – se över hudkostymen regelbundet.
Var även observant för recidiv av grundsjukdomen.
– Undvik över-immunosuppression. Det
gäller att veta vad man gör – den kan sänkas
i många fall. Har man frågor bör man kontakta transplantationsenhet.
William avslutade med att berätta att
SGF:s guidelines om levertransplantation
finns på föreningens hemsida.
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Riktlinjer för alkoholisk kronisk
pankreatit kommer 2014

Stephan Haas talade om
alkohol och dess effekter
på pankreas.
– Alkohol metaboliseras inte bara i levern,
utan även i pankreas. En
effekt intaget har är att
produktionen av cytokiStephan Haas
ner i pankreas stimuleras,
sa Stephan.
En vuxen man kan dricka upp till 5
glas om dagen utan ökad risk för skador
på pankreas, men därefter ökar riskkurvan
brant – det är inte en linjär progression,
påpekade han.
Risken för att drabbas av pankreatit vid
alkoholkonsumtion beror på både gener och
miljöfaktorer. Rökning är ett typiskt exempel på det sistnämnda – Stephen underströk
att de som dricker mycket också vanligtvis
röker mycket.
– Risken mer än fördubblas för dem som
röker mer än 20 paket om året.
För diagnostisering av alkoholisk kronisk
pankreatit pågår en studie om serummarkörer, och det finns också ett utandningstest.
Men Stephan sa att endoskopiskt ultraljud
har högst sensitivitet för att diagnostisera
kronisk pankreatit.
Inför framtiden ansåg han att det behövs
en multidisciplinär handläggning av dessa
patienter:
– Tre läkare – pankreatolog, smärtläkare och beroendespecialist krävs. År 2014
kommer riktlinjer för handläggning både i
Sverige och i EU.
Utbildning är också mycket viktigt.
Stephan avslutade med att nämna SGF:s
pankreaskurser och kurser i abdominellt
ultraljud.
– Dessutom finns det i EU en pankreaskurs – ”Pancreas 2000”. Jag kan verkligen
rekommendera den!
Skador av alkohol

Stergios Kechagias fortsatte med att beskriva
alkoholens effekter på mag-tarmkanalen,
som absorberar och metaboliserar alkohol.
Han redogjorde för de olika stegen i oxideringen av alkohol.
– Det blir till slut koldioxid och vatten,
påpekade han.
Kontakt mellan alkohol och slemhinnan
kan orsaka skada. Funktionella förändringar
och strukturella skador kan medföra maldigestion och malabsorption. Det är omdiskuterat om det är alkoholen i sig som ger en
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ökad risk för cancer, eller om det är andra
faktorer som t.ex. rökning.
– Men att alkoholkoncentrationer över
10% kan orsaka slemhinneskada, det är känt
sedan länge, fortsatte Stergios.
Morfologiskt ses epitelavlossning, erosioner samt hemorragier i lamina propria.
Även ett ökat transkapillärt läckage leder till
epitelavlossning.
– Invandring av leukocyter och mastceller med efterföljande frisättning av fria
syreradikaler, leukotriener och histamin har
konstaterats. Mest uttalade förändringar ser
man i duodenum.
Vad gäller mikrobiota och tarmpermabilitet, beskrev Stergios en studie där man vid
undersökning av aspirat från jejunum och
duodenum har funnit att cirka hälften av
alla kroniska överkonsumenter av alkohol
har bakteriell överväxt.
– Vad denna överväxt beror på, vet man
inte riktigt, tillade han.
Absorptionen blir därför nedsatt, men
detta kompenseras och ger nästan normal
absorption – om inte njur- eller leverinsufficiens föreligger.
Ta en kaffe till konjaken!

Nästan alla alkoholister
får leversteatos (fettlever). Stergios redogjorde
för de mekanismer som
ligger bakom detta.
– 20–40% får fibros,
och 8–20% får i förlängningen cirrhos. HCC
drabbar mellan 3 och Stergios Kechagias
10%. Det beror mycket
på gener och kön. Att vara kvinna och
dricka mycket är inte bra.
I allmänhet löper kvinnor ungefär dubbelt så stor risk att utveckla allvarlig leversjukdom.
– Kvinnor har lägre andel kroppsvatten,
så alkoholen blir inte lika utspädd. Men det
finns fler orsaker – en sådan är att östrogen
ger en ökad tarmpermeabilitet.
Men de flesta får alltså inte alkoholskador
i levern, påpekade han.
Alkoholintag på fastande mage ger en
riskökning med 2,7 gånger, och ett dagligt
intag jämfört med helgdrickande ger en 2,5
gånger riskökning.
Andra leversjukdomar där man inte ska
dricka alkohol är HCV och hemokromatos.
När det gäller NAFLD (Non-alcoholic fatty
liver disease) är man mer osäker, en låg konsumtion kan diskuteras.
– Och kaffe har i studier visat sig ha anti-

oxidativa effekter, så det är kanske så att
vi bör ta en kaffe till konjaken istället för
tvärtom, avslutade Stergios.
SWIBREG

Under Gastrodagarna genomfördes också
tre satellitsymposier. Det första av dessa,
som var sponsrat av Abbvie, handlade om
det nationella registret för inflammatorisk
tarmsjukdom SWIBREG – Swedish Inflammatory Bowel Disease Registry. Frågeställningen för symposiet var om SWIBREG
kan underlätta uppföljning och behandlingsoptimering vid IBD?
Jonas Halfvarson redogjorde i sitt inledningsanförande för prognostiska faktorer för
komplicerad och aggressiv Crohns sjukdom
(CD).
– Bland dessa finner
vi tidig sjukdomsdebut
– dvs. före 40 års ålder,
behov av kortikosteroider för insjuknandet,
om sammanlagt 100 cm
eller mer av mag-tarmJonas Halfvarson
kanalen är inflammerad,
utbredda djupa sår i kolon, perianala manifestationer samt rökning, sa Jonas.
SWIBREG ger möjlighet att belysa sjukdomens utveckling och även en utvärdering
av behandlingen, fortsatte Jonas. (Läs mer i
separat artikel i detta nr, reds anm.)
Hans Strid berättade att man i Göteborg
idag har 1400 patienter i registret, och visade
ett patientfall där publiken via registret fick
följa utvecklingen av sjukdomen och vad
som skedde när man satte in olika åtgärder.
Publiken engagerades på
så sätt att de med olikfärgade lappar fick rösta
mellan olika behandlingsalternativ, innan
Hans gick vidare och
presenterade ”facit” –
dvs. vad man de facto
Hans Strid
hade gjort.
Dåligt stöd för 5-ASA vid CD

Frågan om att sätta in 5-ASA-preparat
vid CD vållade olika resultat vid en sådan
omröstning. Michael Eberhardson kommenterade sedan detta. En metaanalys av
tre placebokontrollerade prövningar visade
en minskning av CDAI (Crohn’s Disease
Activity Index) på 63 poäng, jämfört med
placebo som gav 45 poängs minskning,
berättade Michael.
– Det är en signifikant skillnad – frågan
är om den är kliniskt signifikant, sa han.
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En annan metaanalys gav ett dåligt stöd
för 5-ASA vid aktiv behandling, och för
underhållsbehandling inte något stöd alls.
En Cochrane-analys kom fram till samma
resultat, fortsatte Michael.
ECCO:s guidelines säger också att 5-ASA
inte är att rekommendera för behandling
av CD.
Hans fortsatte att beskriva fallet med
hjälp av registret, och efter att ha diskuterat
steroider så kom man
fram till azatioprin.
– Det finns övertygande evidens för att
AZA hjälper vid CD
och bidrar till läkningen av tarmen. Men
en fransk studie visar
att man sätter in det för Michael Eberhardson
sent, sa Michael.
Calprotectin kan användas prediktivt

Patientfallet ledde vidare till att man satte
in anti-TNF. Det blev diskussion om man
skulle kombinera med AZA, vilket man i
just detta fall gjorde. Men sedan ville patienten sätta ut AZA, och det blev därför diskussion om hur man ska resonera när man
ska sätta ut ett preparat under en kombinationsbehandling.
I det aktuella fallet visade det sig också att
patienten mådde bra, men att calprotectin
ökade och CRP minskade. Frågan är vad
man ska göra då?
– Calprotectin kan även användas prediktivt. Det stiger cirka 6 månader innan kliniskt genombrott av sjukdomen, sa Mikael.
– Det vi har hört visar hur komplext det
här är, och på behovet av att snabbt kunna
få fram information utan att behöva slå i
journaler, sa Jonas.
Han avslutade med att uttrycka sin förhoppning om att de kunnat visa på fördelarna med att använda SWIBREG.
Sjukvården måste finnas på Internet

Kan nya digitala medier förbättra patientsamverkan och vårdkvaliteten inom IBD?
Det var rubriken för nästa satellitsymposium, sponsrat av Vifor Pharma, som gavs
tidigt nästa morgon.
Stefan Lindgren hälsade all morgonpigga
välkomna.
– Patienter med IBD har ofta järnbrist,
och en nordisk arbetsgrupp har konstaterat
att problemet ständigt återkommer, sa han.
Stefan presenterade Joakim Jardenberg
som ansåg att svaret på frågan i rubriken
är: ”Självklart”.
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– Har jag funderingar
och frågor om min hälsa,
är det självklart att jag
går på nätet för att leta
efter svar på dem. Därför
måste också ni finnas där,
fortsatte Joakim.
Han beskrev därefter
Joakim Jardenberg
olika sociala media och
hur dessa kan användas för att hjälpa patienter i vardagen.
Patientuppföljning via mobilen

En praktisk tillämpning av detta är Danderyds sjukhus mobiltjänst Medipal.
Susanna Jäghult, leg sjuksköterska och
med dr, beskrev en pilotstudie de hade
genomfört, där man utvärderat erfarenheterna från en grupp med 32 IBD-patienter
som hade fått svara – med hjälp av en
mobilapplikation – på ett antal frågor var
14:e dag.
Frågorna kom från sjukvårdspersonalen,
och trafiken var krypterad med högsta säkerhetskrav. Efteråt hade
alla patienter fått svara
på en enkät.
– Resultatet visade
tydligt att patienterna
inte tyckte att det var
Susanna Jäghult
svårt med tekniken, förklarade Susanna.
Hon kunde också berätta att de hade
funnit en statistiskt signifikant skillnad för
ett bättre omhändertagande för patientgruppen som använt sig av Medipal.
Arbete flyttas över till patienten

– Patienten är en del av vårdteamet, slog
Stefan Lindgren fast.
– De vänder sig till oss
för att de litar på oss, och
är övertygade att vi gör ett
bra jobb, fortsatte han.
Stefan sa även att
patienten är tillfredsställd
med att träffa vilken
medlem av vårdteamet
som helst. Många med Stefan Lindgren
kronisk sjukdom befinner sig i en stabil fas,
underströk han.
– Det finns många olika sätt att sätta
patientens hälsa i centrum.
I diskussionen mellan de tre föredragshållarna framfördes åsikten att äldre patienter är extra lämpade för den metod som
Susanna beskrivit, eftersom de inte alltid
har så lätt att förflytta sig till vårdgivaren.

Tidsåtgången för att hantera detta var
också uppe till diskussion.
– Eftersom patienten själv sköter så
mycket, så innebär det att det inte drar mer
tid. Arbete flyttas över till patienten!
Den sista frågan gällde om vården är redo
för de förändringar som förväntas när det
gäller kommunikation?
– Man måste! Det är bara att sätta spaden
i marken och börja, ansåg Joakim.
De problem som finns kring sekretess är
komplexa, men det är inte en ny fråga, til�lade han.
ATD förstärker smärtkänsla

Gut-brain axis är ett nytt perspektiv på
diagnos, terapi och forskning inom magtarmsjukdomar, och det tillägnades ett symposium.
Michiel van Nieuwenhoven inledde detta
med att tala om hjärnans roll i patofysiologin för IBS. Ofta lider dessa patienter av
visceral hypersensitivitet.
– Diagnosen IBS ställs med hjälp av
presentation av symptom, avsaknad av
patologi och de s.k. Rom-kriterierna. Men
min åsikt är att man borde fokusera mera
på patofysiologin längs med ”mikrob-tarmhjärna-axeln”, och de faktorer där som är
inblandade, sa han.
Michiel redogjorde för en studie där man
manipulerat mängden serotonin i hjärnan
med hjälp av ATD (Acute Tryptophan Depletion). Det ledde till en ökad aktivitet i
hjärnans regioner som man vet omfattar
förstärkning av känslor, som amygdala.
– ATD visade sig ha egenskaper som gav
en högre aktivitet i det känslostyrda nervsystemet, vilket leder till en förstärkning av
smärtkänsla, fortsatte Michiel.
Hans slutsats var att serotonin-relaterad
dysfunktion av detta nätverk troligen är
involverat i visceral hypersensitivitet – på så
sätt att det stärker centrala smärtupplevelser.
Varning för opioider

Robert Brummer fortsatte med att berätta
om mikrob-tarm-hjärna-axeln.
– Det handlar om mikrober, slemhinnan
och stress. Men det finns väldigt få hårda
data inom detta område, så jag har därför
fler frågor än jag har svar, konstaterade han.
Men vi vet att hög psykiatrisk komorbiditet vid gastrointestinala störningar är
associerade med en avvikande mikrobiota,
fortsatte Robert.
– Stress kan fungera som inflammatorisk
stimulans, och har också en tydlig effekt på
barriärfunktionen.
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IBD ökar

Michiel van Nieuwenhoven, Robert Brummer, Magnus Simrén och Greger Lindberg.

Vi vet även att intestinala bakterier
präglar immunologiska svar, och att dessa
bakterier förändrar visceral smärtupplevelse
därför att de påverkar immunsvaret.
Greger Lindberg talade om Narcotic
bowel syndrome (NBS). Gut-brain-axis är
egentligen inget konstigt, ansåg han.
– Hjärnan är ett tarm-ganglion som bara
blivit lite större – det är klart att det är ihopkopplat!
Opioider fungerar inte mot visceral
smärta, underströk Greger.
– De kan ge friska personer (60%) IBS-C
(opioidinducerad dysmotilitet). Ger man
opioider till patienter med IBS, kan de
utveckla enterisk dysmotilitet och NBS.
Har de enterisk dysmotilitet, kan opioider
leda till pseudo-obstruktion – som i sin tur
kan leda till död i septikemi, sammanfattade Greger.
Hjärnan och tarmfloran interagerar

Magnus Simrén talade om Gut-brain axis
som patofysiologisk modell vid IBS.
– Interaktioner mellan tarm och hjärna
sker i båda riktningar – både via det spinala
och det autonoma signalsystemet. Något
går fel i tolkningen av dessa signaler hos
patienter med IBS, slog Magnus fast.
Visceral hypersensitivitet vid IBS mäts
med ballong. Patienter med IBS rapporterar
smärta mycket tidigare, jämfört med friska.
– Det kan förklara varför de får ont när
de äter, fortsatte Magnus.
När det gäller immunaktivering och/
eller låggradig inflammation vid IBS så
är studierna inte tydliga, och avviker från
varandra.
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Även Magnus underströk att hjärnan och
tarmfloran interagerar.
– De hänger ihop, och kan interagera på
ett olyckligt sätt för patienter med IBS.
Viktigt att tillhandahålla
förklaringsmodeller

Basen i behandlingspyramiden för IBS som
Magnus presenterade består av att ge patienten en diagnos och en förklaring till sina
symptom.
– De behöver få lugnande besked, men
också att man belyser utlösande faktorer och
hur de kan hänga ihop med livsstilen. Man
måste också utvärdera symptombilden och
svårighetsgraden.
Nästa steg är att ge kostråd och informera
om probiotika. För dominant symptom
som smärta, förstoppning eller diarré kan
farmakoterapi ges. Psykologisk behandling
– KBT, hypnoterapi och psykoterapi – är
näst högst upp på behandlingstrappan som
har en multidisciplinär approach allra högst
upp.
– För en sådan gäller att den ska vara
patientcentrerad och bygga på en läkarkontinuitet, sa Magnus.
Ju högre upp man kommer på den här
trappan, desto mer närmar man sig Gutbrain axis, konstaterade han.
Magnus avslutade med att betona vikten
av att tillhandahålla förklaringsmodeller –
som att patienten kan vara ”ömtarmad”,
känslig för stress eller har ett kraftigare rörelsemönster i tarmen efter måltid.
– Patienten behöver det. Det duger inte
att som doktor endast säga att man inte vet
vad deras problem beror på!

Ett symposium ägnades åt IBD, och först ut
var Anna Wickbom som beskrev epidemiologi vid mikroskopisk kolit (MC).
Den kliniska presentationen av MC
är vattentunna diarréer – även nattetid,
imperativa trängningar, fekal inkontinens
är vanligt samt att patienten drabbas av
viktnedgång.
– Det är en mycket socialt handikappande sjukdom, sa Anna.
MC är ganska vanligt, men epidemiologiska studier pekar i olika riktningar.
– De viktigaste riskfaktorerna är hög
ålder – incidenstoppen ligger mellan 80
och 90 års ålder – kvinnligt kön, rökning,
autoimmunitet som t.ex. vid reumatisk
sjukdom och läkemedel. De mest vanliga
är protonpumpshämmare och NSAID,
sammanfattade hon.
Förekomsten av IBD ökar, och det innebär en framtida utmaning för gastroenterologin, konstaterade Daniel Sjöberg.
– Studier över tio år visar i 75% av fallen
på en ökning för Crohns sjukdom (CD),
0% visar en minskning. För ulcerös kolit
(UC) visar 60% på en ökning, och 6% på
en minskning.
Detta kan inte vara genernas fel – en så
snabb ökning måste bero på miljöfaktorer,
konstaterade Daniel.
Dieten har troligen med detta att göra –
prognostiska studier pekar mot att ett lågt
intag av fibrer och ett högt intag av fett och
kött ökar risken. Men det krävs också att
individen har en genetisk sårbarhet.
3 000 nya fall per år i Sverige

Finland har allra högst prevalens i världen
för IBD. På andra plats kommer Sverige.
Det har framförts många hypoteser genom
åren om vad det är som ligger bakom prevalensen för IBD i västvärlden, och Daniel
räknade upp ett antal. Bland annat var det
P-piller, tandkräm, emulgeringsmedel, kylskåp och den omtalade hygienhypotesen.
– Men ingen av dessa förklarar den ökning
som vi kan se!
Cirka 3 000 nya insjuknar varje år i Sverige och dessa kommer att leva med sin
sjukdom under lång tid.
– Behandlingen förändras med mer
potenta läkemedel – och med fler kontroller. Det ger höga kostnader och ställer krav
på individanpassning.
Det är stora utmaningar, så vi behöver
mer forskning som tittar på tarmfloran före
och efter sjukdomsdebut, på tidiga förändringar i Peyerska plack och lymfoida fol-
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Anders Ekbom, Daniel Sjöberg och Anna Wickbom.

liklar samt grupper av miljögifter, och/eller
tillsatser i kosten, summerade Daniel.
Pankoliter ger högst risk för cancer

Den 31 december 2010 fanns det totalt
61 344 patienter med IBD, dvs. 0,65% av
befolkningen, berättade Anders Ekbom.
– Det betyder att vi har en livstidsrisk för
IBD för dem som är födda 1940 eller senare
på 1%, fortsatte han.
Detta innebär i sin tur att patienterna
kommer att fråga sin doktor om de kommer
att få cancer, tillade Anders.
Det är pankoliterna som står för överrisk
att drabbas av kolorektalcancer (CRC). Men
för patienter med UC kan denna risk modifieras med hjälp av farmakologisk terapi.
– Detsamma gäller för CD – det är CD
i kolon som ger en ökad risk!
Det första man ska fråga patienten är om
det finns en familjär historia av CRC.
– I så fall är risken kraftigt förhöjd. Vi vet
också att cancerincidensen ser olika ut för
olika kön – den är klart förvärrad hos män.
Anders ansåg att vi ändå gör något med
dessa patienter som är rätt. Den ökade
grupp som har diagnostiserats för IBD efter
1989 har inte medfört en ökad dödlighet i
cancer.
– IBD är och förblir en folksjukdom och
kommer att vara en klinisk utmaning för
gastroenterologer och kirurger inom överskådlig framtid! Risken för CRC hos dessa
patienter är ett av de problem som svenska
gastroenterologer måste förhålla sig till –
särskilt de patienter som har en pankolit
vid unga år, avslutade han.
Stora framsteg det senaste decenniet

2013 års Bengt Ihre-föreläsning gavs av Jack
Satsangi från Edinburgh. Den hade titeln
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IBD – progress, prospects and problems in
translation.
Han konstaterade inledningsvis att det
har gjorts stora framsteg inom många områden under det senaste decenniet. Bland de
han räknade upp ingick upptäckter av gener
och biomarkörer, biologiska läkemedel,
icke-invasiv imaging, laparoskopisk kirurgi
och ett multidisciplinärt handläggande.
– Det övergripande
målet – som man ännu
inte uppnått – har varit
att förändra naturalförloppet av sjukdomen via
medicinsk eller kirurgisk intervention – utan
någon toxicitet, fortsatte
Jack Satsangi
Jack.
De biologiska läkemedlen har dominerat den terapeutiska
debatten. Han visade dock en sammanställning över hur många procent som haft
en framgång med induktionsterapi med
de tillgängliga preparaten. För infliximab
är det 32% av patienter med CD, och för
patienter med UC 33%. För adalimumab
var procenttalen 26% för CD och 18,5%
för UC. Slutligen tog han med certolizumab
pegol, som bara ges för CD och där var hans
siffra 20%.
– Kortikosteroider däremot har framgång
som induktionsterapi i 52% för CD och
54% för UC, tillade han, men underströk
att även dessa måste användas på ett klokt
och korrekt sätt.
Subtyp av IBD kommer att avgöra
fortsatt behandling

Att så tidigt som möjligt selektera ut de
patienter som ska ha aggressiv terapi är
essentiellt, ansåg Jack.

– Infliximab-beroende har seglat upp
som ett nytt problem – fenomenet känner
vi till sedan tidigare när det gäller steroider.
Stamcellstransplantation visade utmärkta
resultat, men nu ligger verksamheten nere
efter att en ung patient avled i London.
Vedolizumab är det senaste tillskottet
bland de biologiska läkemedlen.
– Resultaten så här långt är mycket
lovande, men vi måste fortfarande vara på
vår vakt när det gäller toxicitet, sa Jack.
Han avslutade sin föreläsning med att
spekulera över hur handläggningen av IBD
kommer att se ut i framtiden.
– När patienten kommer på sitt första
besök, kommer man att undersöka dennes
serotyp, genotyp, proteotyp (= korrelationen av sjukdomens fenotyp med proteinprofilen) och fenotyp. Resultaten kommer
att svara på frågan vilken subtyp av IBD
patienten lider av.
Därefter kommer man att upprätta en
prognos för hur sjukdomen kommer att
utveckla sig.
– Det leder till en behandlingsplan som
är specifik för patienten, och en målinriktad
terapi, avslutade Jack Satsangi.
Årets Ihre-stipendiat

Innan föreläsningen började tillkännagavs
årets Bengt Ihre-stipendiat: Det var Staffan
Wallin, öl och med.dr. vid Gastrocentrum
Karolinska Universitetssjukhuset Solna.
Han fick utmärkelsen för sina patogeniska
studier av leversjukdom vid erytropoetisk
protoporfyri – en av flera ärftliga porfyrisjukdomar som orsakas av medfödda defekter i vissa specialiserade proteiner.
Dessutom presenterade Catharina IhreLundgren och Anna Martling en nyhet:
Bengt Ihre Research Fellowship. Gastrokuriren återkommer med mer information
om detta.
Vanliga anorektala symptom

Tom Öresland höll en
föreläsning med titeln
Vanliga banala anala
problem – men den hade
Tom ändrat genom att
lägga till ordet icke framför banala.
– Problemen upplevs
Tom Öresland
nog inte så banala av dem
som drabbas av dem, ansåg han.
Han började med att redogöra för den
anala anatomin.
– För att man ska vara fekalt kontinent är
det många komplexa faktorer som ska fung-
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era och samspela. När det inte gör det, är det
oftast inte enbart en orsak till det, sa Tom.
De vanligaste anorektala symptomen
är blödning, smärta, soiling eller sölning,
klåda, tyngdkänsla med svullnad och avföringsrubbning.
– Blödning i sig är inte ett cancersymptom, men om det sker i kombination med
ett ändrat avföringsmönster – då ska varningsklockan ringa, fortsatte han.
Ändå ansåg Tom att blödning ska vara
ett tecken på cancer till dess att motsatsen
bevisats.
Alla måste känna igen analcancer

Han fortsatte med att presentera olika
undersökningsmetoder – med manovolumetri mäter man analsfinkterns muskelkraft
i vila och med knip. Tom berättade hur man
behandlade hemorrojder, och även de differentialdiagnoser som finns – rektalcancer,
perianalt hematom, fissur, proctit och analrektal prolaps.
– Perianal CD drabbar 30% av alla patienter med CD, och 15% presenterar symptom.
Samtliga patienter behandlas initialt med
en seton (inläggning av en tråd i fistelgången
för att säkerställa dränage) och därefter tre
doser infliximab vecka 0, 2 och 6. Seton tas
bort efter andra dosen infliximab.
– Däremot opererar man inte CDpatienter med anal fistel.
Tom avslutade med att visa en bild på
analcancer.
– Det här måste alla klara att känna igen!
I första hand behandlar man med strålning,
och i andra hand med kirurgi, berättade han.
Gratis defibrillator – men mynttoalett

På det tredje och sista satellitsymposiet, som
var sponsrat av MSD, stod patientsamverkan i fokus.
– Bästa möjliga behandling förutsätter många saker, som t.ex. diagnostik och
behandling. Men även att vi förstår patienternas situation, och förhåller oss empatiskt
till dem för att kunna ge bästa möjliga stöd,
sa Stefan Lindgren.
IBD-sjuksköterska
Katarina Pihl Lesnovska
berättade om en studie
hon genomfört om hur
tarmen styr patientens
liv. 30 IBD-patienter
hade intervjuats, och de
Katarina
beskrev kritiska situatioPihl Lesnovska
ner i relation till sin sjukdom i det dagliga livet – och hur de hade
hanterat dessa situationer.
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Stefan Willmarsson, Charlotte Höög, Christer Staël von Holstein och Jan Bergman.

Katarina hade fått 224 unika kritiska
situationer som hon ställt samman och delat
upp i sju kategorier.
Det handlade om att inte hinna till toaletten, hur viktigt det är med offentliga toaletter, att känna sig oattraktiv, frustration
över att behandlingen inte fungerar, avsaknad av förståelse från omgivningen, att inte
kunna leva upp till egna och omvärldens
förväntningar samt om att inte kunna delta
i sociala aktiviteter.
– Av dessa 30 patienter, var 26 i remission
vid intervjutillfället, berättade Katarina.
Hon förklarade att hon tror att sjuksköterskemottagningar är en framgångsfaktor för
att ta hand om dessa patienter på bästa sätt.
– Där kan vi ge dem det stöd och förståelse de behöver. Vi behöver också alla hjälpa
till med att sprida kunskap om sjukdomen.
Katarina avslutade med att berätta att
hon under resan till Örebro sett att en
defibrillator var uppsatt på stationen.
– Bredvid låg en toalett – med ett myntinkast. Det krävs att man har fem kronor
i växel för att komma in. Men inte för att
använda defibrillatorn!
Anti-TNF skjuter upp kirurgi

Symposiet avslutades sedan med att Ragnar
Befrits talade om de kliniska erfarenheterna
av anti-TNF-behandling idag.
– Cirka 20% av IBD-populationen får
någon gång behandling med anti-TNF,
berättade Ragnar.
Det är väldigt stor övervikt för patienter
med CD. Loss of response ligger på 23%,
och 11% går vidare till kirurgi.
– Risken för biverkningar bör beaktas –
framför allt vid kombinationsbehandling
– men fördelarna överväger nackdelarna.
Behandlingen skjuter upp kirurgi – och om

vi kommer in i tid, kanske naturalförloppet kan förändras så det inte behövs någon
kirurgi alls!
Interaktiv endoskopisession

Under Gastrodagarna hälsade Jan Bergman
välkommen till en session han kallade en
”intellektovisuell frågesport” – i programmet stod det dock ”endoskopisk quiz”.
Publiken, som var utrustad med mentometer, fick se bilder och sedan rösta om
diagnos och behandlingsalternativ. Det fanns
också en panel bestående av Stefan Willmarsson, Charlotte Höög och Christer Staël von
Holstein, som kommenterade och debatterade bilderna och röstandet allt eftersom.
Det blev flera intressanta och lärorika
diskussioner.
Koloskopi då och nu

Årets Lennart Wehlinföreläsning gavs av Brian
Saunders från London,
och han introducerades
av Ervin Toth. Titeln
på föreläsningen var
Diagnostic and therapeutic endoscopy – a clinical
Brian Saunders
update for 2013.
Brian arbetar på St Marks Hospital i den
engelska huvudstaden, och han började med
att jämföra situationen för koloskopin där
år 1970 med år 2013.
– Vi gör betydligt fler idag, vår utrustning
är naturligtvis mycket bättre och tiden för
undersökningen är synnerligen minskad.
Det som kunde ta mer än två timmar då,
kan gå på några minuter idag, sa han.
En koloskopisk undersökning utförd
med kvalitet innebär flera utmaningar: Den
genomsnittliga längden på kolon är 189 cm.
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gastrodagarna i örebro

– Endoskopi är operatörsberoende – se
upp med trötthetsfaktorn, uppmanade han.
Diagnostisk och terapeutisk koloskopi

Det finns idag tre nationella och sju regionala utbildningscenter för koloskopi i
England, och man har infört ett ackrediteringssystem för enskilda skopister.
– 290 endoskopiker har blivit ackrediterade. 76% klarade det vid första försöket,
85% vid det andra, berättade Brian.
Han redogjorde för olika aspekter på
diagnostisk endoskopi.
– Vi har ett ökat fokus på kvalitet och
kvalitetsindikatorer. Teknologi kan hjälpa
till att upptäcka dysplasier, men förberedelse
och undersökningstekniken är av största
betydelse, sa han.
Optisk diagnos för små polyper är nu
en realitet, samt att kapselteknologin är
lovande – men den kan fortfarande inte
konkurrera med koloskopi, fastslog Brian.
När det gäller terapeutisk koloskopi,
sa Brian att han rekommenderade en kall
slynga för små polyper. EMR (endoscopic
mucosal resection) är säkert och effektivt för
de flesta benigna polyper.
– Det finns många behandlingsalternativ
för stora polyper, men de ska handläggas av
ett multidisciplinärt team.
Teknologin för ESD (endoscopic submucosal dissection) förbättras hela tiden. Men
fortfarande är ESD tidskrävande, tekniskt
komplicerat och förenat med hög perforationsrisk, framför allt i högerkolon.
– EMR är än så länge säkrare, snabbare
och tekniskt sett enklare, avslutade Brian
Saunders.
Läkemedel en allt vanligare orsak till
blödande ulcus

Terapi vid ulcusblödning var rubriken på
ett föredrag av Christer Staël von Holstein.
– Ulcusblödning utgör majoriteten av de
allvarliga blödningarna, och incidensen blir
vanligare ju äldre patienten är, sa Christer.
Det finns flera riskfaktorer för att drabbas av ulcusblödning. Bland dessa finns
Helicobacter pyroli, tidigare ulcusblödning
samt läkemedel som ASA, NSAID, kortikosteroider, antikoagulantia samt selektiva
serotoninåterupptagshämmare (SSRI).
– SSRI ger inte blödning, men påverkar
trombocyternas förmåga att adhera, påpekade Christer.
Av dessa riskfaktorer är det läkemedlen
som har en uppåtgående trend, H pyroli och
tidigare blödning har däremot en vikande
trend.
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– Riskfaktorer för mortalitet är hög ålder,
annan allvarlig sjukdom, anamnes på blodtrycksfall och reblödning, fortsatte Christer.
Mortaliteten i Sverige idag ligger på 15%
– vilket är en mycket bra siffra om man gör
internationella jämförelser.
Clips en tilltalade metod

Så gott som alla som drabbas slutar blöda,
men 20% reblöder.
– Frågan är varför det slutar blöda? Tittar
man på magsäcken är det en miljö med
mycket lågt pH, och under pH 6 har koagulationen upphört och trombocyterna slutat
aggregera. Svaret är att det framsprutande
blodet buffrar, och ger lokalt ett neutralt
pH, förklarade Christer.
Om man ger PPI efter skopi och eventuell behandling vid blödande magsår,
minskar risken signifikant för reblödning.
Christer rekommenderade även att man
behandlar med engångsdos ertythromycin
250 mg intravenöst 20 minuter före skopin.
– Det påskyndar tömningen av koagel
från ventrikeln och ger en bättre sikt vid
undersökningen.
Han presenterade en översikt över endoskopiska behandlingsmetoder
– Clips är en tilltalande metod – man
sätter en ”tumme på hålet”. Det är dock
svårt i hård ulcusbotten. Det kan också
skapa mera blödning – jag tycker fortfarande att man ska sätta clips, men man ska
vara medveten om detta.
Hemospray – en nyhet

Interventionell radiologi är en teknik under
utveckling, och den ger mindre morbiditet
än kirurgi.
– Problemet är dock tillgången till denna
teknik.
Christer avslutade med att visa en film
som demonstrerade användningen av en
nyhet kallad hemospray.
– Den består av ett hemligt pulver som
man sprutar på blödningen. Jag tycker det
är en intressant metod, framför allt när det
blöder mycket. Det kan rädda en svår akut
situation där man varken kan spruta adrenalin eller clipsa. Man köper tid!
Till slut tackade SGF:s nyvalde ordförande Wilhelm Graf alla deltagare, program- och organisationskommittéerna och
Gastrodagarnas sponsorer för tre mycket
lyckade dagar – och passade också på att
hälsa samtliga välkomna till nästa års Gastrodagar i Linköping.
Per Lundblad
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mag-tarm fonden 2013

De fyra stipendiater som var på plats under Gastrodagarna: Matttias Ekstedt, Anna Forsberg,
Niklas Björkström och Staffan Wallin.

Mag-tarmfonden 2013
Ett centralt inslag på Gastrodagarna är
när Henrik Hjortswang, ordförande i Magtarmfonden, presenterar de stipendiater
som blivit utsedda till årets pristagare. I
Örebro var det femte året som detta ägde
rum.

H

enrik inledde med att tacka alla
som skänkt pengar via insamlingar, samt de företag som är
med och stöder fonden.
– Det har tillkommit fyra företag i år,
vilket innebär att det totalt nu är 11 företag,
sa han.
Han började med att presentera de två som
belönas med stipendier på 25 000 kr.
– Det går till Anna Forsberg, St Görans
sjukhus, för projektet ”Utvärdering av
regelbundna koloskopier som prevention i en
population med ärftligt betingad ökad risk för
tarmcancer”, samt Sofie Haglund, Linköping, för projektet ”Individuella skillnader
i läkemedelssvar vid inflammatorisk tarmsjukdom”.
Sofie kunde tyvärr inte vara på plats i
Örebro, men Anna gick upp på scenen för
att ta emot en check i jätteformat.
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Därefter delades ett stipendium på
50 000 kr ut. Det gick till Staffan Wahlin,
Huddinge, för hans projekt ”Patogenetiska
studier av leversjukdom vid erytropoetisk protoporfyri”. Även Staffan tog emot sin utmärkelse på plats.
Därefter var det dags för de största stipendi-

erna – 200 000 kr. Det första av dessa gick
till Niklas Björkström, Karolinska institutet,
för projektet ”Studies of natural killer cell
tumor surveillance in dysplastic colon lesions
of high-risk PSC-IBD patients”.
Henrik läste upp juryns motivering:
”Niklas Björkström disputerade 2011
och ansökan avser studier kring den kraftigt ökade risken för kolorektal cancer vid
ulcerös kolit och samtidig skleroserande
kolangit. Central frågeställning är betydelsen av immunsystemets förmåga att identifiera och eliminera dysplastiska förändringar
i colon-rektum särskilt via NK-celler”.

Juryns motivering:
”Mattias Ekstedt disputerade 2008 på
orsaker till avvikande leverprov. Den vanligaste faktorn var icke-alkoholinducerad
fettlever, ett globalt växande problem även
i Sverige. Projektets styrka är det stora materialet, den långa och noggranna uppföljningen och möjlighet att identifiera faktorer
för utveckling till mer allvarlig leversjukdom, NASH och levercirros”.
Dessa båda pristagare presenterade tradi-

tionsenligt sina projekt med en kort redogörelse.
Avslutningsvis tackade Henrik åter alla
dem som har skänkt pengar, och uppmanade samtliga att fortsätta att stöda Magtarmfonden.
Per Lundblad

Det andra stora stipendiet tilldelades Mat-

tias Ekstedt, Linköpings universitet, för
projektet ”Klinisk och histopatologisk långtidsuppföljning av patienter med icke alkoholrelaterad fettleversjukdom”.
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vas-ibs formulär

VAS-IBS – ett validerat formulär för
att värdera gastrointestinala symtom

Skattning av symtom

I den kliniska vardagen är det svårt att få
en uppfattning om patienters mag- och
tarmbesvär enbart baserade på patienternas
beskrivning. Därför kan med fördel någon
form av självrapporterad skattningsskala
vara till hjälp för att fånga förändringar i
patienternas symtom över tiden. För att en
skattningsskala ska fungera i verksamheten
krävs det att formuläret är lätt att använda
för både patient och vårdpersonal. Det får
inte ta mer än några minuter för patienten
att fylla i det och för vårdpersonalen att få
fram ett resultat. Ett självskattningsformulär
ska vara ett hjälpmedel och ett komplement
till patientens berättelse, laboratorievärde
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atienter med funktionella tarmrubbningar är ett globalt problem och
Irritable Bowel Syndrom (IBS) är
en av flera sjukdomsdiagnoser som saknar
objektiva markörer relaterat till sjukdomsaktivitet [1]. Uppskattningsvis har 12 procent av Sveriges befolkning IBS men alla
söker inte sjukvård. De personer som söker
hjälp tas om hand i primärvården och
endast patienter med uttalade besvär blir
remitterade vidare för specialistvård [2].
Det är flera faktorer som kan ha betydelse för sjukdomens uppkomst såsom
störningar i tarmmotoriken, hormoner,
peptider och i kommunikationen mellan
tarmen och hjärnan i den s.k. ”brain-gut
axis” samt inre hypersensivitet [3]. Efter att
ha uteslutit någon organisk sjukdom baseras
diagnosen på Rom-kriterierna. Enligt Rom
III-kriterierna definieras IBS som återkommande besvär av smärta eller obehag i buken
under minst tre dagar per månad de senaste
tre månaderna med symtomdebut för minst
sex månader sedan. Patienter kan beroende
på besvär anses ha diarré- (D-IBS) respektive förstoppningsdominerad IBS (C-IBS)
[4]. Omkring 1/3 av de patienter som har
IBS har en intermittent avföringsfrekvens
som växlar mellan diarré och förstoppning
(M-IBS). Patienternas upplevelse av besvären är komplex där fysiologiska och psykologiska aspekter interagerar med varandra
vilket kan beskrivas med en biopsykosocial
förklaringsmodell [5].

och andra objektiva markörer. De flesta
självrapporterade skattningsskalorna är
utarbetade i forskningssyfte och har ofta
många frågor som kan vara komplicerade
att sammanställa [6]. En fördel är också om
en och samma skattningsskala kan användas
av alla patienter med mag- och tarmbesvär
för att slippa anpassa formulär efter diagnos.
I detta syfte utarbetades och psykometriskt testades Visuell Analog Skala för
Irritable Bowel Syndrome (VAS-IBS) [7].
Som kvalitetssäkring användes en expertpanel i samband med konstruktionen.
Självskattningsformuläret innehåller nio
frågor relaterade till de vanligaste mag- och
tarmbesvären som patienter med IBS har.
Patienterna skattar sina besvär på en linje
där 0 symboliserar mycket svåra problem
och 100 inga problem alls. Besvären som
ska skattas är; buksmärtor, diarré, förstoppning, uppspändhet och gaser, illamående och
kräkning, psykiskt välbefinnande samt tarmbesvärens inverkan på vardagen. En nominal
ja/nej-skala valdes för de sista två frågorna
om täta trängningar och upplevelse av att
tarmen är fullständigt tömd efter toalettbesök
därför att det är viktigare för vårdpersonalen att få veta förekomst snarare än grad av

besvär. Formuläret bör också användas som
ett komplement till anamnesen och mer
information om dessa besvär kan komma
fram i samtalet med patienten.
Validitet och reliabilitet

VAS-IBS har primärt utarbetats för patienter med IBS [7] och har validitets- och
reliabilitetstestats efter klinisk tillämpning
[8,9]. Formuläret har även använts för att
verifiera och värdera mag- och tarmbesvär
hos patienter med andra sjukdomar och
hos friska individer [10,11,12]. De psykometriska testerna bekräftade att VAS-IBS har
hög tillförlitlighet avseende innehålls- och
kriterie
validitet och frågorna korrelerar
med andra formulär såsom Gastrointestinal Symptom Rating Scale och Psychological General Well-Being Index [7], men
även med andra formulär, Experiences in
Close Relationships, Rosenberg Self-Esteem
Scale och Sense of Coherence [9]. VASIBS har hög intern konsistens styrkt av en
Cronbach’s alpha-koefficient på 0.793 och
varje fråga har ett alpha-värde mellan 0.721
och 0.806. Formuläret ska betraktas som ett
endimensionellt formulär och ska bedömas
i sin helhet [9]. Reliabiliteten har styrkts
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vas-ibs formulär

genom test-retest, där det inte var någon
statistisk skillnad i poäng mellan första och
andra tillfället [7], samt med ett parallelltest [8]. Att använda VAS som skala har
testerna också bekräftat vara relevant för
formuläret med golv- och takvärde under
20 procent [7].
Patienter, läkare och sjuksköterskor som
har använt VAS-IBS anser att formuläret är
enkelt att använda och det går snabbt att
besvara frågorna samt att få en uppfattning
om resultatet. Det framkommer tydligt
vilket eller vilka symtom som är de mest
uttalade. Vid uppföljande besök är det då
lätt att se om insatt behandling haft effekt
eller ej [7,8]. VAS-IBS är också översatt till
engelska med back forward-metod och kan
användas internationellt [8].
Sammanfattning

VAS-IBS är ett validerat formulär med nio
frågor som speglar vanliga symtom som
patienter med mag- och tarmbekymmer kan
ha. Formuläret är lätt att använda och ger
snabb information om vilka besvär patienterna har, vilket är extra värdefullt när det
inte finns några objektiva värden som kan
ligga till grund för att värdera sjukdomsaktiviteten. VAS-IBS används idag både kliniskt

och i forskning och kommer att användas
för att insamla uppgifter om magtarmbesvär
i en stor populationsbaserad datainsamling,
Malmö Offspring Study (MOS).
Mariette Bengtsson
Lektor, Malmö högskola

Referenser:
1. Longstreth GF, Thompson WG, Chey WD,
Houghton LA, Mearin F, Spiller RC. Functional bowel disorders. Gastroenterology
2006; 130: 1480-91.
2. Ringström G, Abrahamsson H, Strid H et
al. Why do subjects with irritable bowel syndrome seek health care for their symptoms?
Scand J Gastroenterol. 2007; 42: 194-1203.
3. Drossman DA. The functional gastrointestinal disorders and the Rome III process
Gastroenterology. 2006; 130: 1377-90.
4. Mearin F, Balboa A, Badia X et al. Irritable
bowel syndrome subtypes according to bowel
habit: revisiting the alternating subtype. Eur
J Gastroenterol Hepatol.2003; 15: 165-172.
5. Tanka Y, Kanazawa M, Fukudo S et
al.Biopsychosocial model of irritable bowel
syndrome. J Neurogastrenterol Motil.
2011;17: 131-139.
6. Bengtsson M. Women with irritable syndrome in aspects of quality of life and health.
Avhandling, Lunds universitet 2006.

ANNONS

7. Bengtsson M, Ohlsson B, Ulander K. Development and psychometric testing of the
Visual Analogue Scale for Irritable Bowel
Syndrome (VAS-IBS). BMC Gastroenterol
2007; 3: 16.
8. Bengtsson M, Sjölund K, Persson J, Ohlsson
B. Further validation of the Visual Analogue
Scale for Irritable Bowel Syndrome (VASIBS) after use in clinical practice. Gastroenterol Nurs 2013 in press.
9. Bengtsson M & Ohlsson M. The brief VASIBS questionnaire can be used to evaluate
psychological well-being in patients with
irritable bowel syndrome. Eur J Intern Med
2013 in press
10. Bengtsson M, Hammar O, Mandl T et al.
Evaluation of gastrointestinal symptoms
in different patient groups using the visual
analogue scale for irritable bowel syndrome
(VAS-IBS). BMC Gastroenterology 2011; 11:
122.
11. Bengtsson M, Sjöberg K, Candamio M et al.
Anxiety in close relationships is higher and
self-esteem lower in patients with irritable
bowel syndrome compared to patients with
inflammatory bowel disease. Eur J Intern
Med 2013; 24: 266-72.
12. Roth B & Ohlsson B. Gastrointestinal
symptoms and psychological well-being in
patients with microscopic colitis. Scand J
Gastroenterol. 2013; 48: 27-34.

a

ol
sk

ro

:s
GF

S

G

t
as

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

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

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

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

SPonSorer
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Specialisering för sjuksköterskor

Nationell diplomutbildning i
Gastrointestinal Endoskopi
45 högskolepoäng
I samarbete med Stockholm Gastro Center, Sophiahemmet, Stockholm
Målet med utbildningen är att erhålla kompetens för att genomföra gastrointestinal endoskopi.
Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor som arbetar vid enheter som genomför gastrointestinala
endoskopier. Diplomutbildningen genomförs i samarbete med Stockholms Gastro Center,
Sophiahemmet Stockholm.

Utbildningens utformning
Avancerad nivå
Uppdragsutbildning
Halvfartsstudier
Teoretiska studier på distans via internet i högskolans virtuella utbildningsmiljö Sophia Education
Online (SEO)
Verksamhetsförlagd utbildning ingår

Teoretiska kurser (30 hp)
Medicinsk baskurs med inriktning mot gastroenterologi, 7,5 hp
Medicinsk kurs med inriktning mot gastroskopi, 7,5 hp
Medicinsk kurs med inriktning mot endoskopi, 7,5 hp
Medicinsk kurs med inriktning mot koloskopi, 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning (15 hp)
Den verksamhetsförlagda utbildningen (15 hp) genomförs vid Sophiahemmet Högskola och
Stockholm Gastro Center vid Sophiahemmet genom scenarieträning och verksamhetsförlagd
undervisning. Färdighetsträning med utvald handledare genomförs på den egna arbetsplatsen.

Utbildningsstart
21–23 oktober 2013. Tre introduktionsdagar med seminarier vid Sophiahemmet Högskola.

Behörighet, kostnad, ansökan och ytterligare information
Se www.shh.se/utbildningar >> Nationell diplomutbildning i Gastrointestinal Endoskopi
eller kontakta
Anders Widmark, programledare
Tel: 08-406 26 18
E-post: anders.widmark@shh.se
www.sophiahemmethogskola.se/utbildningar
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swibreg kvalitetsregister

Kombinerat register och beslutsstöd
för patienter med IBD
SWIBREG – som uttytt står för Swedish
Inflammatory Bowel Disease Registry – är
namnet på det nationella kvalitetsregister som har syftet att öka kunskapen om
och förbättra vården av inflammatorisk
tarmsjukdom. IBD Care är databas-verktyget. Det är alltså både ett register och
ett beslutsstöd.

R

egistret skall utgöra ett stöd för
bedömning av effekten av olika
behandlingar på lokal, regional och
nationell nivå, berättar Hans Strid, gastroenterolog vid SU Sahlgrenska i Göteborg
och en av registrets utbildningsansvariga.
– Det ska synliggöra och väga viktiga
parametrar – som läkemedelsanvändning,
inneliggande vård och operationer på lokal,
regional och nationell nivå, förklarar han.
SWIBREG ska även ge statistik på den
lokala klinikens patientpopulation, samt via
sjukdomsaktivitetsindex (Mayo score och
Harvey-Bradshaw index) och livskvalitetsformulär (SHS och EQ-5D) ge patienterna
ett sätt att förmedla information om sin
sjukdom, dess aktivitet och hur det påverkar livet i allmänhet – på såväl individ- som
gruppnivå.

Susanna Jäghult, Per Myrelid och Hans Strid.

Hans demonstrerar för Gastrokuriren hur
det hela fungerar. Han inleder med att söka
på sitt eget namn, och får då upp samtliga
sina patienter med ett musklick.
– Här är en patient med Crohns sjukdom, förklarar han.
– Jag kan följa patientens utveckling på ett
överskådligt sätt – med olika behandlingar
och även patientens värden som t.ex. calprotectin. Vi registrerar även andra variabler
som påverkar hälsan, inklusive rökning.
Vi ser att anti-TNF-behandling är insatt
och att patienten vid det senaste kontakten
med mottagningen mådde bra.
– Det är olika färger på prickar som talar
om hur hon mår – och det kan jag naturligtvis också följa över tid, fortsätter Hans.

– Det betyder att SWIBREG:s användarvänlighet ökar, möjligheten för läkare
och annan vårdpersonal att få feedback på
enskilda patienter ökar, samt att möjligheten att grafiskt åskådliggöra medicinering,
sjukdomsaktivitet, och medicinska åtgärder
också ökar, säger Hans.
Totalt sitter 16 personer i styrgruppen
– de är 6 gastroenterologer, 3 barngastroenterologer, 3 kolorektalkirurger, 2 sjuksköterskor och 2 övriga – en landstingsledamot
och en expert på förändringsarbete.
Pär Myrelid, kolorektalkirurg, är ordförande. Sjuksköterska Susanna Jäghult är den
andra som – tillsammans med Hans – är
utbildningsansvarig.
– Gastroenterolog Henrik Hjortswang
har arbetat mycket med Health Solutions
AB som ligger bakom själva programmet.
Kliniken han arbetar på i Linköping har
varit piloter, och testat det nya integrerade
systemet. De är också den klinik som har
flest andel patienter inmatade idag, fortsätter Hans.

Linköping var piloter

UC vanligast

Registret startade under början av 2000talet, och år 2012 togs beslutet att slå ihop
det med IBD Care.

Idag är cirka 22 000 patienter registrerade,
varav ungefär 800 är barn. SU har 1400
patienter registrerade.

Kan följa patientens utveckling
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Ulcerös kolit är den vanligast förekommande diagnosen (10 212 fall) när vi hälsar
på Hans, och Crohns sjukdom kommer tvåa
med 7 487 registrerade fall. De övriga diagnosgrupperna är lymfocytär kolit, kollagen
kolit, obestämbar kolit samt ej detaljerad
diagnos.
– Till skillnad från en del andra register är
deltagande idag avgiftsfritt och det är också
styrgrupppens avsikt, men om stödet från
SKL skulle ändras finns ett beslut om att
ta ut en årlig avgift baserad på sjukhusets
antal patienter på upp till 20 000 SEK, säger
Hans.
Verktyg att säkerställa en jämlik vård

Förhoppningen är att 90% av alla svenska
IBD-patienter ska vara registrerade före
2016.
Varför ska man vara med, frågar vi.
– För att få ett verktyg som kan hjälpa
till med att optimera vården för patienten.
Dessutom för att vi gastroenterologer ska få
ett verktyg som säkerställer en jämlik vård
och att vi kan arbeta evidensbaserat – på det
sättet att vi följer nationella guidelines som
också finns i systemet, avslutar Hans Strid.
Per Lundblad
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Introduktion

Diagnostik och utredning

Celiaki innebär att tarmluddet i tunntarmsslemhinnan skadas av
gluten från vete, råg eller korn. Sjukdomen betraktas som autoimmun; Th1-driven. Stark HLA-association (DQ2/8) föreligger och
autoantikroppar är påvisade mot vävnadstransglutaminas, som
betraktas som antigenet vid celiaki.

Tunntarmsbiopsi har sedan 60-talet var standard för diagnostik
av celiaki hos barn och vuxna. Histologiska förändringar kan vara
diskreta som enbart ökning av intraepiteliala lymfocyter (IEL). Det
har diskuterats att diagnos utan biopsi kan ställas om hög koncentration (10 ggr cut off) av transglutaminasantikroppar föreligger.
För att utreda ev. brister bör blodstatus, järnstatus, folat, B12 samt
p-PTH och eventuellt p-glucos, p-TSH tas förutom antikroppar
mot transglutaminas.

• Celiaki förekommer sannolikt hos c:a 2% av befolkningen. 1A
• Majoriteten (5/6) av dem med celiaki har få eller atypiska
symtom och är inte diagnostiserade. 1A
• Saknas HLA DQ2/8 är det ett säkert test att avfärda misstanke om celiaki. 1A
• IgA-transglutaminas-antikroppar har hög specificitet och
sensitivitet för celiaki. 1A
• Äldre (>70 år) med celiaki saknar ofta positiva antikroppar. 2a

• Biopsi är fortfarande ”golden standard” för att bekräfta
diagnosen. 1A
• Biopsier skall tas från såväl bulben som duodenum
descendens. 1A
• Patienter med HLA-DQ2 eller DQ8 tillsammans med
höga (10ggr cut off) antikroppstitrar mot transglutaminas
har med mycket stor sannolikhet celiaki. 2a
• Biopsi vid diagnos är av värde för den fortsatta uppföljningen av vuxna. 1A

Utredningsalgoritm
Celiakiutredning
(förutsätter glutenintag)

Antikroppar positiva

Duodenalbiopsi

Avvikande slemhinna

Celiaki.
Ge kostråd

Uppföljning med ny biopsi
efter 1–3 år
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Antikroppar negativa

Överväg annan diagnos

Om kvarvarande misstanke.
Analys av HLA DQ2/8

Normal slemhinna

HLA DQ2/8 finns.
Gör glutenbelastning
+ ny biopsi

Biopsi visar
avvikande slemhinna

HLA DQ2/8 saknas.
Fria från celiaki

Biopsi visar
normal slemhinna

Positiva antikroppar.
Risk för potentiell celiaki

Negativa antikroppar.
Fria från celiaki
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Associerade sjukdomar

Screening för celiaki

Det finns ett klart samband mellan flera autoimmuna sjukdomar
och celiaki. Flera autoimmuna sjukdomar har också hög frekvens
av samma HLA-typer som celiaki.

Den enda komplikation som är så allvarlig att screening skulle
kunna motiveras torde vara malignitet, men i en finsk studie slutsatsen att risken för malignitet är så låg att screening för celiaki
inte är motiverad.

• Nära släktingar till personer med celiaki bör antikroppstestas. 1A
• Personer med annan autoimmun sjukdom (främst thyroideasjukdom, typ 1-diabetes och immunologiska leversjukdomar) bör erbjudas antikroppstestning. 1A
• Celiaki är mångdubbelt vanligare vid IgA-brist, 1A
• Personer med mikroskopisk kolit har hög förekomst av
celiaki och bör antikroppstestas. 2b
• Personer med Down eller Turner har hög förekomst av
celiaki och bör antikroppstestas. 2b
• Dermatitis herpetiformis får betraktas som en hudmanifestation av celiaki och bör rekommenderas tarmbiopsi.1A
Komplikationer

Refraktär celiaki (RCD) används som diagnos för patienter med
persisterande villusatrofi, med eller utan symptom, tros strikt
glutenfri kost (GFK). Sannolikt är förekosten av RCD låg hos
asymptomatiska patienter.
• Förekomst av RCD är sannolikt låg dvs. < 5%. 1b
• Typning av RCD är viktigt för att bestämma prognos och
ev. behandling. 1A
• RCD typ 2 har hög risk för utveckling av T-cellslymfom
1A
Obehandlad celiaki har negativa effekter på kvinnans fertilitet,
fostertillväxt och graviditetsutfall. Introduktion av glutenfri kost
har gynnsam effekt på dessa parametrar.
• Kvinnor med celiaki har sänkt fertilitet före dietstart. 1A
• Kvinnor med känd celiaki och därmed sannolikt glutenfri
kost har normal fertilitet. 1A
Risken för osteoporos är ökad. Efter start av kostbehandling sker
en klar stegring av bentätheten. De med högt PTH vid diagnosen
har svårt att uppnå normal bentäthet sannolikt pga. längre stående
bristtillstånd.
• BMD är vid diagnosen sänkt hos hälften av dem med
celiaki. 1A
• BMD normaliseras i allmänhet efter diet om slemhinnan
normaliseras. 1A
• Högt PTH vid diagnos är förbundet med oförmåga att
normalisera BMD efter diet. 3a
Vuxna med odiagnostiserad celiaki har en ökad sjuklighet i tillstånd med depression och ångest. Det finns belägg att tillskott av
B-vitamin förmår minska tecknen på depression.
• Vuxna med celiaki och tecken på depression bör pröva
regelbundet tillskott av en balanserad kombination av
folsyra, vitamin B-6 och vitamin B-12. 1b
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• Screening för celiaki i befolkningen är inte motiverad. 2b
Behandlingen av celiaki hos vuxna

Behandlingen av vuxna med celiaki består traditionellt av en GFK
som ska pågå livet ut. Behandlingen har två övergripande mål
varav det främsta är att uppnå symtomfrihet. Det andra målet är
att normalisera vad som är glutenorsakat och som kan äventyra
hälsan på sikt.
En glutenfri kost får innehålla max 200 ppm gluten (havre och
vetestärkelse får ingå och får märkas med den glutenfria symbolen).
En studie i Sverige av matvanor och livsmedelsval visade att
vuxna med celiaki som levt glutenfritt i 10 år har ett lägre dagligt intag av kostfibrer, niacinekvivalenter, folsyra, vitamin B12,
kalcium, fosfat samt zink jämfört med kontroller med samma
energiintag. Havre tillför kosten fibrer och järn men kan också ge
upphov till gasbesvär.
Uppföljningen av vuxna med celiaki diagnostiserade
i vuxen ålder i Sverige

Det saknas internationell konsensus hur vuxna med celiaki ska
följas under kostbehandlingen inklusive provtagningar. Vuxna
i Sverige med celiaki som behandlas med GFK följs upp enligt
lokala rutiner som växlar mellan och inom landstingen. Den tidiga
uppföljningen sker vanligen dels av en dietist som följer upp den
kostinformation som gavs när diagnosen ställdes, dels av en läkare
som bekräftar diagnosen med ny provtagning inom 12 månader. Patienter som då bedöms vara i remission rekommenderas
fortsätta med kosten på egen hand livet ut med kontroll inom
primärvården.
• Den glutenfria kosten behöver kompletteras med ett dagligt tillskott av kostfibrer samt B-vitaminer. 1b
• Vuxna med kvarstående tarmbesvär behöver bedömas av
gastroenterolog. 1c
Kontrollbiopsi behövs för att bedöma om en slemhinna
är i remission

Det finns ingen definition på vad som menas med en slemhinna i
remission. Även om slemhinnan normaliseras finns en övervikt av
gamma/delta-lymfocyter kvar hos flertalet.
På gruppnivå är överensstämmelsen mellan minskning av antikroppsnivåer och histologisk förbättring god men inte på individnivå. Bara biopsi kan påvisa en normaliserad slemhinna varför det
är rimligt att genomföra en kontrollbiopsi för att bedöma läkning
samt utesluta refraktär celiaki. Vi har idag ej säker kunskap om
sambandet mellan histologisk remission och risk för komplikationer förutom att s.k refraktär celiaki är kopplat till hög risk för
lymfom och att en icke restituerad slemhinna (Marsh 3) är kopplat
till hög risk för osteoporos, vitaminbrist samt malignitet också vid
god klinisk förbättring på GFK.
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• Kontrollbiopsi ett till tre år efter start av glutenfri kost
bör erbjudas alla patienter. 2a
• Negativa antikroppstitrar efter diet korrelerar dåligt till
histologisk förbättring. 1A
• Patienter med diagnos ställd efter uppnådd 50 års ålder
bör rekommenderas kontrollbiopsi för att utesluta RCD.
2a
Vad skall man fundera över om patienten inte
svarar på glutenfri kost?

De flesta patienter kan sköta dieten. Särskilda problem kan uppstå
hos ungdomar som kan ifrågasätta kostregimen och prova på glutenhaltiga produkter utan att känna någon subjektiv försämring.
Det finns tillstånd med snarlik histologi. Omgranskning av tidigare
biopsi kan i enstaka fall leda till ifrågasättande av den preliminära
diagnosen.
Det finns rapporterat fall av celiaki som först gått i remission efter
det att annan sjukdom åtgärdats som t.ex. bakteriell överväxt och
pankreasinsufficiens. Samtidig annan sjukdom som mikroskopisk
kolit kan föreligga.
• Hos patienter som inte svarar på glutenfri kost skall RCD
uteslutas. 1A
• Vid utebliven förbättring på GFK skall diagnosen omvärderas och annan sjukdom uteslutas. 1A

I tonåren ifrågasätts ofta behovet av fortsatt GFK då symtomen
vid glutenintag tycks minska. I Sverige har vi liten kunskap men
en studie visade att endast 36% bland dem med diagnos efter 4 års
ålder följde ett helt glutenfritt kosthåll efter uppnådd myndighetsålder. När patienten överförs till vuxenvården bör antikroppar tas
för att grovt värdera diethållningen och rutinprover som Hb, järn,
folat, B-12 och ev. TSH, PTH, f-glucos bestämmas. Vid tveksamhet om slemhinnan är läkt eller ej är det rimligt att kontrollera
med en ny biopsi.
• Vid uppnådd vuxen ålder bör celiakipatient som diagnostiserats som barn få träffa gastroenterolog eller specialintresserad allmänläkare. 5
• Sannolikt är följsamheten till GFK låg hos dem som blir
myndiga, 1A
• Provtagning med antikroppar samt blodstatus, järnstatus
och eventuellt p-glucos, p-PTH, p-TSH kan övervägas. 5
Celiakiskola

Resultaten av en randomiserad studie visar att en strukturerad
patientutbildning i form av en CeliakiskolaTM förmår öka välbefinnandet och minska upplevda tarmbesvär.
• Vuxna med länge kostbehandlad celiaki har nytta av att
delta i CeliakiskolaTM. 1b

Uppföljningsalgoritm
Efter tre månader
Besök hos dietist

Primärvårdens roll vid celiaki hos vuxna

Efter 1 år
Kontroll hos läkare
med vikt, laborativ kontroll av tidigare avvikande prov
(inkl. Hb, järn, järnmättnad, B12-folat, PTH), antikroppar samt ny biopsi
Besök hos dietist

Patienten mår väl

Patienten har inte blivit symtomfri

Ingen laborativ avvikelse och rimlig
histologisk förbättring: Fortsatt
uppföljning hos allmänläkare

Om patienten håller GFK misstänk samtidig
annan sjukdom (främst IBS, laktosintolerans,
mikroskopisk kolit, gallsaltmalabsorption,
bakteriell överväxt, pankreasinsufficiens)
eller komplikation.

Ingen laborativ avvikelse men utan klar
histologisk förbättring:
Eftergranska biopsi avseende refraktär celiaki
Ny biopsi efter totalt tre års GFK för att
utesluta refraktär celiaki
Kvarvarande laborativ avvikelse med
höga antikroppar men klar
histologisk förbättring:
Ny dietistkontakt efter ytterligare ett år med
ny antikroppskontroll och ev. annan
laborativ kontroll

Kvarvarande laborativ avvikelse,
höga antikroppar och utan klar
histologisk förbättring:
Ny dietistkontakt efter ytterligare ett år
med ny antikroppskontroll och ev.
annan laborativ kontroll
Ny biopsi efter totalt tre års diet för
att utesluta refraktär celiaki
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Kontroll efter uppnådd vuxen ålder av patienter med diagnos
fastställd som barn

Pos antikroppar och utan klar
histologisk förbättring:
Patienten håller troligen ej GFK.
Intensifiera dietuppföljning samt
ny biopsi efter ett år
Pos antikroppar men med klar
histologisk förbättring:
Överväg samtidig annan sjukdom
Neg antikroppar utan klar
histologisk förbättring:
Överväg annan sjukdom som lymfom,
bakteriell överväxt, parasiter, mikroskopisk
kolit och uteslut refraktär celiaki.
Ny biopsi efter ytterligare 2 år
Neg antikroppar med klar
histologisk förbättring:
Troligen samtidig annan sjukdom
(främst IBS, laktosintolerans,
mikroskopisk kolit, gallsaltmalabsorption,
bakteriell överväxt, pankreasinsufficiens)

Prevalensen av sjukdomen är så hög att primärvården måste förväntas ta hand om vuxna patienter med en okomplicerad celiaki,
samt ständigt ha celiaki aktuell som differentialdiagnostik vid såväl
”typiska” som ”atypiska” symtom hos patienter i alla åldrar. Lokala
förutsättningar i form av vårdprogram inklusive, tillgång på kompetent personal och geografiska skillnader spelar roll. Viktigt är
dock att detta ansvar aktivt tas inom primärvården och att dietist
med kompetens finns. Eftersom utvecklingen går så pass snabbt
framåt bör patienter med celiaki erbjudas besök hos sin allmänläkare regelbundet helst i samråd med dietist. Lämpligt intervall
kan vara vart tredje år såvida inte annan sjukdom motiverar mer
frekventa besök.
Provtagning skall avslöja ev. brister och tecken på inkomplett diet
varför celiakispecifika antikroppar (tTG), Hb, järnstatus, vitaminer
(folat ev. B12) samt thyroideaprov, fasteglukos, leverprov m.fl. efter
klinisk motivation kan bli aktuellt. Ev. bentäthetsutredning vid
diagnosen kan behöva upprepas.
• Allmänläkarutredning och uppföljning av patienter med
celiaki bör kunna ske om specialintresse/kunskap samt
tillgång till dietist finns. 2c
• Tillgång till gastroskopienhet (egen eller via remittering)
krävs. 1A

29

ANNONS

avhandling wikström schemer

Intrahepatic cholestasis of pregnancy; clinical
and pathophysiological aspects
Elisabeth A Wikström Shemer, MD, PhD
Institutionen for kliniska vetenskaper, Danderyds Sjukhus, Karolinska Institutet, Stockholm
Huvudhandledare: Prof HU Marschall, Institutionen för medicin, avdelning för molekylär och klinisk
medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet
Opponent: Pelle Lindqvist, MD, PhD, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik,
Karolinska Institutet, Stockholm

Intrahepatisk kolestas under graviditet
(ICP) orsakas av nedsatt gallsyre, östrogen
och progesteron metabolism och utsöndring, vilken troligen orsakas genom en
kombination av genetiska och miljömässiga faktorer. De flesta fall av ICP debuterar under tredje trimestern med klåda
framförallt på händer och fötter samt förhöjda gallsyror (och transaminaser). ICP
har i litteraturen rapporterats som benign
for modern, men med ökad risk for fetala
komplikationer, även intrauterin fosterdöd i slutet av graviditeten.
I denna avhandling har vi studerat olika
patofysiologiska och kliniska aspekter av
ICP, dvs. serumnivåer av vitamin D, morfologi hos moderkakor från kvinnor med
ICP, samt moder och fosterutfall i en tid av
aktiv obstetrisk handläggning.
Kan det finnas skillnader i aktivt vitamin
D hos kvinnor med ICP jämfört med
friska gravida?

I delarbete I, utförde vi en observationsstudie
på Danderyds Kvinnoklinik och jämförde
nivåerna av aktivt vitamin D (1,25-dihydroxi
vitamin D3) hos kvinnor med ICP och kvinnor med normala graviditeter. Resultaten
visade signifikant lägre nivåer aktivt vitamin
D hos kvinnor med ICP, vilket kan bidra till
patogenesen vid ICP.

oxycholsyra (UDCA), jämfört med kvinnor
med ICP som behandlats med (UDCA),
och som kontrollgrupp hade vi placentor
från kvinnor med normal graviditet.
Våra resultat visade att ICP påverkar
morfologin av placenta, där ICP-placentor
utvecklar signifikant ökad kapillär ytarea
och antal syncytial knots, vilka kan vara
tecken på kronisk hypoxi. Dessa förändringar observerades inte i UDCA-behandlade ICP-placentor.
Har ICP ökade risker under graviditet och
förlossning i en tid av aktiv obstetrisk
handläggning?

I delarbete III undersökte vi i en rikstäckande kohortstudie den verkliga förekomsten
av ICP och dess samband med komplikationer under graviditet och förlossning. Vi analyserade 1,2 miljoner singleton-graviditeter
i Sverige mellan 1997 och 2009 från det
svenska medicinska födelseregistret (MBR).
ICP fick 1997 en egen diagnoskod, O26.0.
Resultaten visade en tidigare okänd stark
association av ICP med graviditetsdiabetes,
preklampsi och fetal makrosomi, samt att
ICP hade en ökad risk för måttlig prematuritet men inte ökad risk för intrauterin
fosterdöd under en tidsperiod med aktivt
handläggning av ICP.

Kvinnor med ICP har ökad risk for intrauterin fosterdöd. Hur ser placentorna ut,
finns det skillnader?

Aktiv handläggning innebär igångsättning av förlossning. Innebär det ökad
risk för akut kejsarsnitt hos kvinnor med
ICP? Finns det ökad risk för fetal asfyxi?

I delarbete II studerade vi placentor från
kvinnor med och utan ICP som förlöstes
på Danderyds Kvinnoklinik. Studien var
en prospektiv fallkontrollstudie där vi med
systematiskt slumpmässigt urval och stereologi undersökte om det fanns morfologiska
skillnader i placentor från kvinnor med ICP
som inte fått någon behandling med ursode-

I delarbete IV undersökte vi i en retrospektiv
kohortstudie risken för akut kejsarsnitt och
fetal asfyxi hos ICP-kvinnor med spontan
förlossningsstart och igångsatt förlossning
vid graviditetsveckorna 37–39, genom att
sammanlänka data från MBR och en lokal
obstetrisk databas på Danderyds Kvinnoklinik. Vi fann att igångsättning av kvinnor
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med ICP i graviditetsvecka 37–39 på ett
svenskt storstadssjukhus, inte ökade risken
för akut kejsarsnitt eller fetal asfyxi.
Sammanfattning

Kvinnor med ICP har minskade nivåer
av aktivt vitamin D, vilket kan bidra till
patogenesen av ICP. ICP orsakar morfologiska förändringar i moderkakan, som kan
reduceras genom behandling med UDCA.
Igångsättning av förlossning hos ICP ökar
inte antalet akuta kejsarsnitt eller risken för
fetal asfyxi. Med nuvarande behandlingsstrategier är risken för intrauterin fosterdöd
hos kvinnor med ICP låg, men det är viktigt
att i framtiden ta hänsyn till att ICP-kvinnor har en ökad risk för graviditetsdiabetes
och preklampsi, t.ex. genom oral glukostoleranstest och övervakning av blodtryck och
proteinuri.
Publikationslista:
I. Decreased 1,25-dihydroxy vitamin D
levels in women with intrahepatic cholestasis of pregnancy. Wikström Shemer E,
Marschall HU. Acta Obstet Gynecol Scand.
2010;89:1420-3.
II. Stereological assessment of placental morphology in intrahepatic cholestasis of pregnancy. Wikström Shemer E, Thorsell M,
Östlund E, Blomgren B, Marschall HU.
Placenta. 2012;33:914-8.
III. Intrahepatic cholestasis of pregnancy and
associated adverse pregnancy and fetal outcomes: a 12-year population-based cohort
study. Wikström Shemer E, Marschall HU,
Ludvigsson JF, Stephansson O. BJOG.
2013;120:717-23.
IV. Risks of emergency cesarean section and fetal
asphyxia after induction of labor in intrahepatic cholestasis of pregnancy: a hospitalbased retrospective cohort study. Wikström
Shemer EA, Thorsell M, Marschall HU, Kaijser M. Sex Reprod Healthc. 2013;4:17-22.
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endoskopi frågan

Endoskopifrågan?
Rätt svar på förra Endoskopifrågan som presenterades i nr 1/2013 var fistel mellan rektum och
urinblåsa orsakad av strålskada.

Denna fistel var orsaken till patientens vattentunna, gulaktiga och helt terapiresistena diarréer.
Rätt svar har inkommit från:
Christina Fellhammar, Köpings sjukhus och
Veronica Erlandsson, Eksjö sjukhus.
Denna vecka presenterar vi bilder från kapselendoskopi.
Om ni tror att ni har rätt svar så maila till redaktören (charlotte.hoog@ki.se) och ni får förutom
äran att se ert namn i nästa nummer av Gastrokuriren, vara med i utlottningen 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

Anamnes: 45-årig kvinna från Marocko med mångårig järnbristanemi
vilken behandlats med järntillskott. Sedan ett par år tillkomst av diffus
buksmärta, viktnedgång och ledvärk. Utredning visade persisterande
järnbristanemi med Hb 100, albumin 25, ASAT 1,3, ALAT 1,2 och amylas
11,0. F-Hb positivt x3. Gastro- och koloskopi fann ingen blödningskälla.
CT buk ua.
Man gick då vidare med kapselendoskopi under frågeställning blödningskälla och fann slemhinna med detta utseende. Bilderna är tagna i duodenum respektive jejunum.

Vilken sjukdom led patienten av?

ANNONS
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Äntligen en kurs i ERCP!
Grundläggande kurs för 8 läkare och 8 assistenter.
En intensiv 3-dagarskurs i internatform vid Balingsholm,
Huddinge, och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.
Två dagar med teori, praktiska tips och interaktiva diskussioner.
En dag med hands-on-träning, övningar med simulator, ERCPmodell och live-demonstrationer.
Tid: 27–29 november 2013
Kursavgift: 5.000 SEK (läkare) 3.500 SEK (assistenter).
Deltagarna står för res- och hotellkostnad.
Kursledning: Urban Arnelo, Karolinska, Lars Enochsson, Karolinska,
Stefan Spinnell, Sunderbyn och Fredrik Swahn, Karolinska.
Vill du ha ytterligare information så kontakta fredrik.swahn@ki.se
Välkommen med din anmälan, via medinet.holmberg@telia.com
senast 2013 08 31! Obs den enhet som anmäler en läkare och en
assistent kommer att prioriteras.
Urban Arnelo Lars Enochsson Stefan Spinnell Fredrik Swahn

Wilhelm Graf
Ordförande
Sektionen för Kolorektal Kirurgi
VO Kirurgi
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
wilhelm.graf@akademiska.se

Marie Carlson
Vice ordförande
Sektionen för Gastroenterologi och Hepatologi
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala
Tel 018-611 42 49
marie.carlson@akademiska.se
Hans Törnblom
Vetenskaplig sekreterare
Karolinska Univ.sjukhuset, Solna
Gastrocentrum Medicin
171 76 Stockholm
08-517 700 00
hans.tornblom@gu.se
Jonas Bengtsson
Kassör
Kirurg kliniken
Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra
416 85 Göteborg
031-343 52 48
jonas.l.bengtsson@vgregion.se

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

Det är nu åter dags för ett spännande
och intressant ERCP-möte! I år arrangeras det i Borås och vi kan utlova både
lokala och internationella inslag.
Mötet vänder sig till ERCP-intresserade läkare och assistenter tillsammans med representanter för
industrin.
Missa inte detta fantastiska tillfälle för
diskussion och personliga möten!
Mötet och middagarna äger rum på
konferenscentrum Pulsen i centrala
Borås. Det är 5 minuters promenad till
buss- och tågstationen. Hotellrum är
förhandsbokade på Grand hotell, som
också ligger på promenadavstånd
från Pulsen.
Kursavgift och hotellkostnad faktureras av
Medinet Bengt Holmberg AB.
Mer information hittar du på www.ercp.biz
Maria Bergström
Bo Erlandsson
Per-Ola Park
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141 86 Stockholm
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Hej alla medlemmar!
Jag vill börja med att tacka lokala
organisationskommittén i Örebro för
fantastiskt genomförda gastrodagar!

I

år bjöds det på extra många föreläsningar och glädjande var det också fler
abstracts inskickade jämfört med tidigare år. Som alltid höll det vetenskapliga
programmet hög standard.
I samband med Svenska Gastrodagarna
delade FSGS ut stipendier – Annelie Lindberg och Katarina Pihl Lesnovska fick dela
på vårt nya stipendium som vi har tillsammans med AbbVie. Och Eva Danielsson
fick ta emot utbildningsstipendiet som vi
har tillsammans med Tillotts. Stort grattis
till våra stipendiater!

I Örebro hade vi vårt årsmöte. Två ledamöter

avslutade sin styrelsetid och vi tackar AnnChristine Jaensson och Anna Nordström
för deras insatser i styrelsearbetet! Och vi
välkomnar Cecilia Sköld och Marie Andersson in i styrelsen.
FSGS har startat ett samarbetsprojekt

runt om i Sverige. Om du är en av dem som
får enkäten hemskickad till dig – ta vara
på din möjlighet och var med och påverka!
Slutligen vill jag önska er en riktigt skön
och slapp sommar! Hoppas ni får ordentligt med avkoppling så ses vi utvilade till en
spännande höst.

med Otsuka AB. Det kallas ”Nurse Awareness Project” och syftet är att undersöka
kunskap, medvetenhet och erfarenhet hos
sjuksköterskor som kommer i kontakt med
IBD-patienter. Detta kan hjälpa oss att
identifiera om det finns behov av ytterligare
utbildning och/eller stöd till dessa sjuksköterskor. För att få svar på detta skickar vi i
höst ut en enkät till ca 600 sjuksköterskor

Susanna Jäghult
Ordförande i FSGS

Nurse Awareness Project
IBD (Inflammatory Bowel Disease) innefattar sjukdomarna ulcerös colit, Crohns sjukdom samt Mikroskopisk colit. Detta är
kroniska sjukdomar som går i skov. Patienterna insjuknar oftast i unga år och har ett behov av kontinuerlig och återkommande kontakt med sjukvårdspersonal som är insatt i sjukdomen. Kunskap om sjukdomen och hur den ska hanteras är
väsentlig för patienter med en kronisk sjukdom som IBD och kan ha en positiv inverkan på hälsorelaterad livskvalitet
och patientens förmåga att sköta sin behandling.1 Lägre grad av information är förknippad med mer oro och bekymmer.2
Patientutbildning leder till mer effektivare copingstrategier, mindre oro och depression samt färre IBD-symtom.3
Vi tror att det finns mycket kunskap och erfarenhet hos sjuksköterskor som arbetar med IBD, men också behov. Patienterna
finns utspridda i hela landet och följs på olika sätt. Vi vill undersöka om det finns ett behov av mer stöd och utbildning
för sjuksköterskor som arbetar med IBD-patienter och vi behöver därför Din hjälp med den enkätundersökning som vi
nu planerar. Till hösten skickas en enkät till sammanlagt 600 sjuksköterskor i hela Sverige. Projektet, kallat ”Nurse awareness project” är ett samarbete mellan FSGS och Otsuka Pharma Scandinavia AB. Vi vänder oss till sjuksköterskor inom
specialistmottagningar, allmänmedicinska eller allmänkirurgiska mottagningar. Svaren kommer att vara anonyma och
kommer inte att kunna spåras.
Syftet är att undersöka kunskap, medvetenhet och erfarenhet hos sjuksköterskor som kommer i kontakt med IBD-patienter.
Undersökningen ska hjälpa oss att identifiera om det finns behov av ytterligare utbildning eller stöd till sjuksköterskor
som arbetar med IBD patienter.

Om du är en av dem som får enkäten skickad till dig – Ta vara på din möjlighet att vara med och påverka!
Projektet är ett samarbete mellan FSGS och Otsuka Pharma Scandinavia AB
Referenser: 1. Jäghult, 2. Moser et al 1995, 3. Larsson et al 2003.
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Rapport från Svenska Gastrodagarna
Så var de här igen, Svenska Gastrodagarna,
som dessutom i år firade 20-årsjubileum.
Här kommer några ”smakprov” från årets
föreläsningar.

O

nsdagen inleddes med Ulrika
Broomé hedersföreläsning med
temat ”Hepatit C – förr, nu och
i framtiden”. Ola Weiland inledde med ett
historiskt perspektiv angående virushepatiternas upptäckt.
1965 upptäcktes hepatit B, 1973 hepatit
A, 1977 hepatit D, 1980 hepatit E och först
1988 hepatit C. Idag finns det 180 miljoner hepatit C-infekterade i hela världen.
I Sverige finns ca 45 000 kända hepatit
C-bärare. Infektionen startar som en tyst
infektion och utläkning sker hos 20–(50)%.
50–(80)% får en kronisk infektion. Ca 10–
(30)% av dessa får sedan levercirrhos och
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av dessa utvecklar ca 2–4% hepatocellulär
cancer (HCC). Det kan hos vissa individer ta 40–50 år innan leversvikten ger sig
tillkänna. Det rekommenderas försiktighet
med alkohol vid hepatit C med tanke på
risken för levercirrhos. Efter 35–40 års sjukdom ses idag en hög dödlighet i leversvikt.
Hittills har inte behandlingen av vissa
genotyper varit så framgångsrik, men de
senaste åren har nya preparat utvecklats
som kommer att revolutionera behandlingsmöjligheterna. Dessutom kommen behandlingstiderna kunna förkortas ner rejält. De
nya läkemedlen har dessutom effekt på alla
genotyper och ger färre biverkningar.
En utmaning är att hitta de ännu oidentifierade hepatit C-fallen.
Senare under onsdagen talade Annika Berg-

quist och William Bennet om levertransplan-

tation – för vilka och hur gör man sedan?
Först ut var Annika som berättade att för
varje levertransplanterad patient avlider
20–50 i kronisk leversjukdom. De flesta av
dessa är aldrig aktuella för levertransplantation på grund av bl.a. ålder, tumör eller
missbruk.
Levertransplantation är resurskrävande
och det är brist på organ. För vissa grupper
är väntetiden ett problem och det krävs en
noggrann preoperativ utredning. Det görs
idag ca 150 levertransplantationer per år i
Sverige.
En fråga som ställdes var om det finns
tillgängliga organ? Det som då har betydelse
är matchning, dvs. rätt blodgrupp och rätt
storlek på organ. De sista åren har medeltiden på väntelistan varit 60 dagar. Småvuxna
kvinnor med blodgrupp 0 är de som får
vänta längst.
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2011 listades 385 personer för levertransplantation i Norden och av dessa fick
345 ny lever från avliden donator, 10 dog
och 23 togs ner från väntelistan.
Remittenten ska ställa sig följande frågor:
Är levertransplantation ett realistiskt alternativ? Är indikationen rätt (diagnos, sjukdomens svårighetsgrad)? Finns det annan
terapi? Är patienten en bra kandidat (klarar
patienten operation och eftervård)? Finns
det några medicinska/psykosociala riskfaktorer eller kontraindikationer?
De vanligaste indikationerna för levertransplantation i Sverige är fortfarande
PSC, alkoholorsakade leversjukdomar samt
hepatit C och HCC. Timingen är oerhört
viktig. Vilken Child Pugh-klass befinner
sig patienten i? Vilken typ av dekompensation har patienten? Vad är Meld score? Vem
ska då bestämma om patienten ska tranplanteras? Det är remittenten som känner
patienten bäst. Det är viktigt att ta ställning
och att kommunicera med transplantationsenheten. Syftet med transplantationsutredningen är att få svar på följande frågor:
Finns indikation? Finns kontraindikation?
Är patienten så välinformerad att han/hon
kan fatta ett eget beslut kring transplantation?
William Bennet fortsatte sedan med att redo-

visa att ca 1000 patienter levertransplanterats i Göteborg sedan 1985. Överlevnaden
har förbättrats allt mer, dock inte långtidsöverlevnaden som är oförändrad.
1-årsöverlevnaden ligger idag på 90–95%.
10-årsöverlevnaden är ca 70% och 15-årsöverlevnaden ca 55%. Samma siffror ses också
i bl.a. Finland och England.
Men vad avlider då de levertransplanterade av? Jo, det är 63% som dör av icke
leverrelaterade orsaker och endast 24% av
dödsfallen som är relaterade till leversjukdomen.
Av dem som avlider i icke leverrelaterade
orsaker dör 7% i njursvikt. Vid lever- och
tarmtransplantationer är risken större för
njursvikt än vid andra transplantationer.
Läkemedlen (Cyklosporin och Takrolimus)
spelar roll men är inte hela sanningen. 19%
dör i kardiovaskulära sjukdomar, framförallt
i metabolt syndrom. 25% utvecklar diabetes after transplantationen. Hos dem som
transplanterats pga. hepatit C så många som
40%. Plockar man bort steroiderna minskar
risken till 5%.
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25% dör av infektion och 30% dör av
malignitet. Vanligaste cancerformerna är
hudtumörer och lymfom. Av de 24% som
dör av leverorsak så avlider de flesta pga.
recidiv i sin grundsjukdom. Vad kan vi göra
för att förbättra detta? Undvik/behandla
riskfaktorer för njursjukdom. Kontrollera
GFR en gång om året. Undvik/behandla
riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom.
Prevention/screening för hudmalignitet. Var
observant för recidiv av grundsjukdomen
samt slutligen undvik över-immunosuppression. Se gärna SGF:s riktliner.
http://www.svenskgastroenterologi.se/
sites/default/files/pagefiles/Nationella_riktlinjer_levertransplantation_2012.pdf
FSGS hade sitt årsmöte under eftermiddagen. Ann-Christin Jaensson och Anna
Nordström lämnade styrelsen och vi tackar
er för er tid och ert engagemang i föreningen. Som ny kassör valdes Agneta Aasa
och som nya in på suppleantplats hälsar vi
Cecilia Sköld och Marie Andersson. Onsdagen avslutades sedan med traditionsenligt
mingel på vackra Örebro slott.
Torsdag morgon blev det tidigt uppstigande

för att kunna delta på Vifor Pharmas satellitsymposium. Och det var det värt. Här
fick vi lyssna på om nya digitala medier kan
förbättra patientsamverkan och vårdkvalitet
inom IBD. Joakim Jardenberg, Internetoch medierådgivare inledde med ett filmklipp där han visade hur en 11-månaders
flicka redan kunde starta och få igång en
smart-phone. Han informerade om att 50%
av svenska 3-åringar är aktiva Internetanvändare och att vi människor idag både är
uppkopplade och allvetande tack vare all ny
teknik. Så varför ska vi inte använda detta
i vården?
Susanna Jäghult redogjorde sedan för en
studie de gjort på Danderyds sjukhus. De
använde sig av en interaktiv mobiltjänst –
Medipal. 32 patienter var med i en pilotstudie, där hälften av patienterna fick svara
på SMS-frågor under sex månader. Dessa
jämfördes sedan med en lika stor kontrollgrupp. Syftet med studien var om detta
arbetssätt kunde användas som uppföljning
av dem som satts in på Humirabehandling.
Frågorna bestod bl.a. av frågor om antal lösa
avföringar, blod, trängningar, buksmärtor,
SHS samt compliance. Efter sex månader
fick både patienterna och de två sjuksköterskor som var med i studien besvara en enkät.

65% av patienterna besvarade enkäten.
Resultatet visade att de var mycket nöjda
med omhändertagandet och att det var lätt/
mycket lätt att komma igång/skicka svar
samt att förstå. Majoriteten ville gärna fortsätta med samma upplägg. Jämförelsen med
kontrollgruppen visade en signifikant skillnad i sms-gruppen vad det gällde omhändertagandet på mottagningen. Slutsatsen
blev att detta var ett lättanvänt verktyg som
kan förbättra monitorering och omhändertagande i vissa patientgrupper.
Under torsdag förmiddag fick vi också lyssna

på Allt vad en kliniker behöver veta om epidemiologi och cancerrisk vid IBD. Anna
Wickbom talade först om epidemilogi vid
mikroskopisk kolit. Efter att ha sett en kraftig incidensökning fram till slutet av 1990talet kan man nu se att incidensen planat ut.
Ca 10 på 100 000 insjuknar årligen i Sverige
och det är betydligt vanligare hos kvinnor.
I Örebro var prevalensen av mikroskopisk
kolit 2008 123 per 100 000. Sammanfattningen var att mikroskopisk kolit är ganska
vanligt, att epidemiologiska studier pekar
i lite olika riktningar och att de viktigaste
riskfaktorerna är hög ålder, kvinnligt kön,
rökning, autoimmunitet och läkemedel.
Sedan fortsatte Daniel Sjöberg med att
visa siffror på att IBD ökar och att detta
kommer att vara en framtida utmaning för
gastroenterologin. Idag är incidensen i Sverige att ca 20 per 100 000 insjuknar i ulcerös
kolit och ca 10 per 100 000 i Crohns sjukdom. Detta är knappast genetikens fel utan
snarare olika miljöfaktorer som kan orsaka
dessa snabba förändringar och dessutom
påverka hela befolkningar. Vår västerländska diet med lågt intag av fibrer och högt
intag av fett och kött verkar ha en betydelse. Gåtan till uppkomsten av IBD är ett
komplicerat pussel där några pusselbitar
t.ex. är kosten, vitamin D, appendectomi,
NSAID:s, mikropartiklar, emulgeringsmedel, rökning m.m. Det finns många hypoteser men inga entydiga svar.
I Sverige insjuknar ca 3 000 nya patienter varje år i inflammatorisk tarmsjukdom.
Behandlingen förändras med mer potenta
läkemedel med mera kontroller. Kostnaderna ökar och vi måste allt mer individanpassa behandlingen.
Anders Ekbom fortsatte med att berätta
att 0,65% av Sveriges befolkning år 2010
hade IBD. Livstidsrisken för IBD är ca
1%. Han påtalade att det inte finns något
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samband mellan ulcerös proktit och rektalcancer. Risken för kolorektalcancer bland
patienter med ulcerös kolit kan modifieras
med hjälp av farmakologisk behandling. Ett
par saker ökar risken för kolorektal cancer:
samtidig PSC, insjuknande i total kolit i
unga år samt släkting med kolorektal cancer
som insjuknat innan 50-årsåldern. Män
drabbas i större utsträckning. Han visade
att det inte finns någon skillnad i dödlighet
för de med IBD som insjuknat från 1980
och framåt.
På torsdagkvällen var det dags för den
stora banketten. God mat serverades och
vi blev rikligt underhållna av ”Janssons
frestelse” som verkligen bjöd upp till show.
Fredag morgon var temat Varför ska gast-

roenterologer och kirurger tala om levnadsvanor? Annika Brinkberg Lapidus är
engagerad i Socialstyrelsens och Svenska
läkaresällskapets arbete med ”levnadsvaneprojektet”. Även vi sjuksköterskor är
tillsammans med SSF (Svensk Sjuksköterskeförening) delaktiga i detta projekt. Här är
alkoholvanor, tobaksvanor, fysisk aktivitet
och kost de fyra hörnstenarna. Studier visar
att 47% av kvinnorna och 64% av männen
minst har en ohälsosam levnadsvana av
dessa fyra. 80% av all kranskärlssjukdom
orsakas av ohälsosamma levnadsvanor. 30%
av alla cancersjukdomar kan förebyggas med
goda levnadsvanor. Socialstyrelsen har 2011
gett ut nya riktlinjer angående sjukdomsförebyggande metoder. Meningen är att man
ska ha rådgivande samtal eller kvalificerat
rådgivande samtal med sina patienter för att
kartlägga deras levnadsvanor. Den kvalificerade rådgivningen ges av särskilt utbildad
personal på ett strukturerat och teoribaserat
sätt.
Därefter talade dietist Christin Anderhov
Eriksson om vad som styr våra matvanor
och vad vi egentligen ska äta. Våra matvanor
påverkas av väldigt många saker, exempelvis av sjukdom, normer och värderingar,
psykisk hälsa och motivation. 8 av 10 äter
för lite frukt och grönsaker. 9 av 10 äter för
lite fullkorn. Bara 3 av 10 äter fisk/skaldjur
minst två gånger per vecka. Christin skickade med några principer att utgå ifrån – det
är aldrig för sent att ändra vanor. Effekterna
kommer ganska fort. Ändra på något som
du äter varje dag. En liten förändring kan
ge stor effekt på sikt. Kombinera med ökad
fysiskt aktivitet. Fixera inte vid vikt, använd
måttband samt slutligen lita på vetenskapen
inte på modedieter.
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Seminariet avslutades med ortoped Richard Löfvenberg som talade om hur viktigt det är med rökstopp inför operation.
Rökning ökar risken för infektion, det blir
längre läkningstid eller ingen läkning alls,
medicinkostnaderna ökar och det blir längre
sjukskrivningar. De har infört rökstopp två
månader före operation och två månader
efter operation på elektiva, planerade operationer. Patienterna sätts upp på väntelistan
då de varit rökfria i en vecka. Detta har lett
till en ökad patientsäkerhet och färre komplikationer.
Det sista föredraget jag vill redovisa hand-

lade om att inte bara läkare forskar. Sessionen inleddes med att Lena Oxelmark gjorde
en kort historisk redovisning om omvårdnadsforskningen. Den första sjusköterska
som disputerade i Sverige inom omvårdnad
gjorde detta så sent som 1987. Idag finns
det ca 60 professorer i omvårdnadsforskning
och runt 1 000 disputerade sjuksköterskor.
Forskningen ska ses som ett teamarbete och
leda till förbättrad kunskap. Det är viktigt
att vi sjuksköterskor använder oss av den
evidensbaserade omvårdnadsforskning som
finns och implementerar vetenskapen i
vården. Omvårdnadsforskningen behöver
mer forskningsmedel. Lena gav tips på hur
och var man kan söka medel för sin forskning samt berättade om vad hon gör idag.
Emma Ohlsson Nevo som snart ska disputera tog sedan över. Det är mindre än 1%
av sjuksköterskorna som har doktorerat,
bland läkarna är det 15%. Medelåldern vid
disputationen är 43 år. Hon menade på att
det behövs stöd i form av handledning, ekonomiskt stöd samt chefsstöd för att kunna
bedriva forskning. Hon talade sedan om sin
forskning som handlar om cancerskola och
sina forskningsresultat så här långt. Slutorden var att för att forska behöver man nyfikenhet, stöd och arbetslust.
Susanna Jäghult avslutade sedan med
att berätta om sin forskningsresa. Trots att
det ibland kändes jobbigt och tufft gav hon
aldrig upp och anser idag att det varit värt
allt hårt arbete.
Tack Örebro för fina
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Monica Wåhlin
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Hej alla medlemmar!
För Er som inte kunde vara med kan jag
berätta att:

I

år firade svenska Gastrodagarna 20-årsjubileum och som sig bör hölls dagarna
i Örebro, där det en gång startade 1993.
Även 10-årsjubileum hölls i denna trevliga stad,
vi får väl se om nästa jubileum firas på samma
ställe. I år var det dessutom rekordmånga deltagare, närmare bestämt 655 personer som under
tre fullmatade dagar lyssnade på föreläsningar,
tittade på posters och besökte företagens montrar. Efter att Bodil Ohlsson inlett och önskat
oss alla välkomna startade programmet med
Ulrika Broomé hedersföreläsning om Hepatit C – förr, nu och i framtiden, där vi bland
mycket annat fick höra om utvecklingen från
de första läkemedlen till dagens nya avancerade mediciner som kom så sent som 2011.
Efter lunch gavs det föreläsningar i tre salar
samtidigt och nu blev det lite svårt att välja,
jag ville gå på alla tre. Det blev ”sjuksköterskor
som endoskopiker”. Henry Nylin berättade
hur det hela började här hemma efter att ha
sett hur de gjorde i Storbritannien. Gunilla
Strand Nyström, som var en av de två första i
Sverige, berättade hur deras utbildning hade
gått till och efter henne berättade Lotta Langer
om sin vardag som skoperande sköterska. Föreläsningarna fortsatte under eftermiddagen och
jag tyckte att ”Alkohol! Effekter på mage, tarm,
lever och pankreas” var intressant ur många
aspekter i synnerhet att vi först nu efter 5 000
år av alkoholdrickande vet dess påverkan på
människokroppen.
Efter programmets slut för dagen hölls föreningens årsmöte, där Suzanne Lord avgår
efter 7 år som ledamot. Suzanne har bland
annat varit webbansvarig och gjort ett stort
jobb med att hålla vår hemsida uppdaterad
på alla sätt. Stort tack för den tiden. Vi hälsar
Helena Risvall välkommen som ny ledamot.
Get-together-partyt hölls i historisk miljö
på Örebro slott. Där kunde vi mingla i flera
olika rum samtidigt som vi åt och drack gott.
Torsdagen bjöd på flera föreläsningar om IBD

och andra tarmproblem. ”Svarta lådan” ovärderlig vid kirurgisk haveriutredning, handlade
om kirurgi och komplikationer. Här beskrevs
bland annat teknik för inspelning av operationer, checklistor liknande de som används
inom flyget och vad vi kan lära av detta.
Hedersföreläsningen till Bengt Ihres minne
var mycket välbesökt.
På kvällen var det dags för bankett. Finklädda bjöds vi på middag och underhåll-
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ning av hög klass och vi dansade länge (det
märktes på stegräknaren de flesta av oss bar
på). Två av de herrar som varit med från allra
första början berättade under middagen hur
det gick till då, och att Svensk gastroförening
(för läkarna) i år firar 60 år. De hade mycket
av intresse att berätta.

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

Fredagen då, höll den samma höga intresse-

nivå? Absolut. Fria föredrag, levnadsvanor
(där vi fick veta en del obehagliga sanningar
om hur vi äter). Endoscopic Quiz är ett tillfälle där man kan testa sina kunskaper (utan
att någon vet om man svarade fel). Frågor
ställdes och via en mentometer svarade man,
efter frågan diskuterades svaret med panelen.
Ett roligt inslag. Vid ”Inte bara läkare forskar”
fick vi höra tre sköterskor berätta om hur de
forskar på olika ämnen. Jag hoppas att fler
blev inspirerade att börja forska, det finns så
mycket att titta närmare på. Brian Saunders
höll hedersföreläsningen till Lennart Welins
minne. Sedan fanns det tre föreläsningar att
välja på igen, det fick bli ”terapi vid ulcusblödning”. Under tre tillfällen på fredagen
var det Workshop ”Abdominellt ultraljud”.
Denna hann jag tyvärr inte delta i. Efter tre
fullspäckade dagar åkte vi nu hem till vardagen igen. Stort tack till alla som arrangerat dessa fantastiskt trevliga och intressanta
svenska gastrodagar.
Nu är det dags för sommar,

sol, regn och semester.
Styrelsen önskar er alla en
trevlig sommar. Väl mött
till hösten igen!

Åsa Jirvelius
Sekreterare SEGP
Inför hösten vill vi ”flagga” lite för några
kurser/möten:
ERCP- mötet som hålls i Borås 12–13 september,
ni kan se mer information på vår hemsida.
Sophiahemmets högskola planerar en kurs
att utbilda skoperande sjuksköterskor, en
nationell diplomutbildning i Gastrointestinal
Endoskopi. För mer information se Högskolans hemsida samt annons i detta nummer av
Gastrokuriren.
Styrelsen har glädjen att dela ut COOK´s resebidrag till ESGENA-mötet i Berlin till Inger Löfberg på Södersjukhuset.
Ansökningstiden till Boston Scientifics resebidrag är förlängd till den 31 juli.
Vi vill framföra ett stort tack till COOK, KeboMed och Boston Scientific för sponsring av
resebidrag.

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

Iris Posserud

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

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

Ledamot:
Helena Risvall
Sunderby sjukhus
Sjukhusvägen 10
971 80 Luleå
Tel: 0920-28 20 00
helena.risvall@nll.se

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

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