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Kära Gastrovänner!

P

recis hemkommen från den Amerikanska kolorektalkongressen (American Society of Colon and Rectal Surgeons) kunde jag konstatera att både
det Svenska vädret och kongressklimatet väl kan matcha det amerikanska. Precis dessförinnan hade nämligen våra Gastrodagar avnjutits i ett vårfagert
Linköping. Mer uttömmande reportage om detta finns på annan plats i denna
tidning. Några personliga reflexioner kan dock ges: vi har mycket framstående
gastroenterologisk forskning – det var en ren njutning att vandra bland postrarna och språka med de posteransvariga.
Många kongresser har ju valt att gå över till elektroniska postrar, så också den
amerikanska kongressen som hade premiär för den elektroniska varianten. På
något sätt blir det inte lika mysigt när man har 2-3 minuter på sig att dra sin
poster vid en monter och 9 andra posterpresentatörer talar samtidigt i samma
rum. Nej-tacka vet jag den gamla hederliga papperspostern där lite mer av forskarens personlighet kan anas.
Abstractpresentationer, moderatorer, gästföreläsare, socialt program och utställning höll också mycket god klass i Linköping. Enda grumset i glädjebägaren var
att satellitsymposierna i vissa fall lockade för få åhörare trots intressanta ämnen
och bra arrangemang.
Detta kanske är priset vi får betala när det blir så komprimerat. Lite synd också
att så få kirurger finns bland kongressdeltagarna. Nu får vi jobba hårt för att
gastrodagarna i Uppsala 2015 ska hålla samma höga klass!
En titt på programmet för UEGW mötet 18-21 Oktober i Wien avslöjar ett
program som verkligen borde attrahera många svenska gastroläkare-här finns
godbitar för alla! Hoppas vi är överens om att Sveriges gastrointeraktion med
Europa borde öka. Deadline för vanliga abstracts har passerat, men har man för
att citera hemsidan ”state-of-the art” forskning med intressanta resultat kan man
skicka ett ”late breaking abstract” fram till 4 Juli.
I detta nummer av Gastrokuriren finns en presentation av SOIBD – Swedish
organisation for studies in inflammatory bowel disease, en sammanslutning för
att gynna svensk forskning inom inflammatorisk tarmsjukdom. Våra enskilda kliniker är ofta för små för att
kunna göra bra studier, vare sig det gäller prospektiva eller
retrospektiva studier på grund av för små patientmaterial.
Då är en organisation som SOIBD en fin möjlighet att
samlas nationellt och göra bra studier!
I skrivande stund har vi just gått in i juni och den svenska
sommaren ligger lång och oförbrukad framför oss.
Bästa hälsningar
Wilhelm Graf
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Hoppas Ni alla får en skön sommar!
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Gastrodagarna 2014

Årets upplaga av Gastrodagarna genomfördes i Linköping. Cirka 600 deltagare kom
för att under tre dagar ta del av ett sprängfullt och matat program, som – förutom
hedersföreläsningarna – var uppdelat i tre
parallella spår. De hälsades välkomna av
SGF:s ordförande Wilhelm Graf.

D

en första av sammanlagt tre hedersförläsningar fick inleda programmet i Linköping. Det var professor Gideon Hirschfield från Storbritannien
som var årets Franz Bárány- föreläsare. Prof
Hirschfield talade under rubriken Primary
bilary cirrhosis – the 2014 perspective.

Det finns ett bra läkemedel

Primär biliär cirrhos (PBC) är en choleostatisk leversjukdom som vanligtvis drabbar
medelålders kvinnor (95 %).
– Cirka en av 1 000 kvinnor över 40 års
ålder beräknas ha PBC, sa prof Hirschfield
inledningsvis.
Han fortsatte med att konstatera att det
egentligen saknas prediktorer för bra utfall av behandling. Den patient man möter
kommer sedan att höra till den fasta skaran
av patienter under de kommande 15 - 20
åren.
gastrokuriren 3 · 2014

Det är också troligt att det i patientens familj
finns andra familjemedlemmar som har autoimmuna sjukdomar, tex RA eller celiaki.
– Vi har ett bra läkemedel för PBC: Ursodeoxycholsyra. Men de som inte svarar på
sådan behandling går mot transplantation
– i en värld där det råder brist på organ,
konstaterade prof Hirschfield.
Vilket stadium befinner sig patienten i?

Genetiska analyser har bekräftat att PBC är
en autoimmun sjukdom. PBC drabbar inte
barn, den yngsta patienten någonsin var 15
år. Det genetiska anlaget är viktigt – sjukdomen går i familjer – men det krävs också
att man utsätts för en miljöfaktor.
– 90 % av patienterna har antikroppar mot
sina egna mitokondrier. Men vi vet inte om
det är en orsak eller verkan av sjukdomen,
fortsatte prof Hirschfield.
Vilka miljöfaktorer som är utlösande känner man inte till.
– En karta över New York visar ”hot spots”,
och de ligger där det finns avfallsanläggningar. Man vet att HLA-genen är associerad med PBC, och att styrkan i denna association är ungefär densamma som för SLE.
– PBC är ett namn som kan täcka många

olika sjukdomar – med olika stadier och typer av vävnadsskador. Man måste fråga sig
var patienten befinner sig i detta, sa prof
Hirschfield.
Måste vara med i studier

Individualiserad vård, där man ägnar patientens följsamhet stort intresse, är därför
ett nyckelbegrepp när det gäller PBC.
– Patienter med PBC får klåda, de sover
inte och är därför ofta trötta. Därför behöver vi behandla dem för dessa symptom
också.
Prof Hirschfield beskrev det forskningsarbete som pågår med att ta fram nya terapier. Det finns tre områden att arbeta med
– galla, immunoreglering och fibros. Ett av
de nya läkemedlen som just nu utvärderas i
studier är norursodeoxycholic acid.
– Vi måste lära våra patienter att deras
medicinska behandling kommer att infatta
att de kommer att vara med i studier, påpekade han.
Utmaningen med att handlägga PBC är att
det finns så många olika begrepp man kan
ta till när det gäller att beskriva vad man ser
hos patienten. Prof Hirschfield avslutade
med att definiera 13 sådana termer.
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– Är man, som jag, pragmatiker ställer man
sig istället följande fyra frågor: Förekommer cirrhos eller inte, svarar patienten på
behandlingen eller inte, har de symtom –
samt vilken studie ska de vara med i?
Sjukdomen måste behandlas

Ulla Johansson och Annika Brinkberg Lapidus gav under en session matnyttiga tips
om nutrition vid IBD.
– Mag-tarmkanalen slutar fungera om den
inte används, påpekade Ulla inledningsvis.
Hon fortsatte med att presentera några
allmänna principer för nutrition. Den första av dessa var att man alltid ska använda
fungerande mag-tarmkanal.
– Om parenteral nutrition är nödvändig,
försök alltid att kombinera med peroral/enteral tillförsel!
Undernäring utvecklas när förbrukningen
av energi under tillräckligt lång tid är större
än intaget. Förekomst av inflammation skapar katabolism, och då kan man förvänta
sig ett dåligt nutritionsstatus. Detta måste
behandlas.
– Inflammation skapar en metabolisk
stress. Målsättningen med nutritionsbehandling är att återställa energibalansen
och förhindra fortsatt utarmning av energiförråden. Förlusterna av muskelprotein kan
inte återställas förrän sjukdomen som medför inflammation är behandlad, underströk
Ulla.
Nutritionsvårdplan

Annika presenterade ett patientfall med
akut kolit. Det är få patienter som i det läget klarar peroral nutrition fullt ut.
Antalet avföringar är en av de prediktorer
man använder sig av för att utvärdera om
colektomi är nödvändigt, och det innebär
att man vid parenteral nutrition i så fall tappar ett av de instrument man har för denna
utvärdering.
– Om man ger enteral nutrition, måste det
ske på en avdelning som har goda rutiner
för detta, sa Ulla.
Hon fortsatte med att understryka betydelsen av att det upprättas en nutritionsvårdplan. I denna tar man upp vätskebehov,
energibehov, proteinbehov och tillförselväg.
– Egentligen är det en ganska enkel ”kokbok”. Det viktiga är att man från början
fastställer den tid efter vilken utvärdering
ska ske. Vid ulcerös kolit kan enteral sond
användas. På en direkt publikfråga svarade
Ulla att det inte finns några belägg för att
s.k. astronautkost skulle vara bättre – vanlig
sondvälling fungerar lika bra.
4

Nutritionstrappan

Nästa patientfall förde in diskussionen på
nutrition innan kirurgi. Det handlade om
en man som tidigare opererats för Crohns
sjukdom och sedan drabbats av strikturer,
och därför planerades en ny operation.
– Den här patienten har ingen inflammatorisk drive. Därför vill vi nutriera honom.
Det finns flera studier som visar att en patient som är malnutrierad får fler komplikationer vid kirurgi, fortsatte Ulla.
Hon beskrev nutritionstrappan: Den börjar med kostråd, fortsätter sedan med kosttillägg på nästa steg. Därefter följer enteral
sondnäring, parenteralt tillägg och längst
upp p trappstegen total parenteral nutrition
(TPN).
– Man ska alltid sträva efter att ligga så
långt ner i trappan som möjligt. Planera för
en 3-veckors period och utvärdera sedan, sa
Ulla.
Sjukgymnastik för tarmen

Annika berättade att det kirurgiska ingreppet blev komplicerat. Patienten visade sig
ha uttalade strikturer och stenoser med mesenteriell överväxt varför resektionen blev
större än planerat.
– Totalt resecerades 1 meter tunntarm, och
kvarvarande tarm mäts upp till 1,5 meter,
där även halva colon avlägsnades. Är detta ett korttarmssymptom? Och hur ska vi
tänka om patientens nutrition, frågade Annika.
Idag försöker man istället använda termen
tarmsvikt, eftersom tarmen kan efter en tid

komma upp i full kapacitet, sa Ulla som
jämförde med ett brutet ben.
– Ingen förväntar sig när gipset åker av
att benet ska ha full styrka direkt. Det behövs träning och sjukgymnastik – och det
behövs för tarmen också, påpekade hon.
Den långsiktiga prognostiska bedömningen är att vid hög jejunostomi eller att mindre än 50 cm frisk tunntarm återstår, så
föreligger ett långsiktigt behov av artificiell
nutrition parenteralt.
– Mer än 100 cm frisk tunntarm och halva
colon intakt eller 200 cm frisk tunntarm
utan colon ger en god långsiktig prognos att
klara sig utan tillägg av parenteral nutrition.
Det som ligger där emellan utgör en gråzon
där tiden får utvisa, berättade Ulla.
Öka peroral och enteral tillförsel successivt

Så hur lägger man upp ”sjukgymnastiken”
för tarmen?
– Håll noggrann koll på vätske- och elektrolytbalansen och börja ge peroralt genast.
Låt tarmen jobba ”övertid” med enteral
nutrition i sond nattetid.
Pga. malabsorption behöver mer energioch protein ges än basalbehovet av det som
tillförs peroralt. Den perorala kosten bör
vara fettreducerad och ges i små och täta
mål där man ger dryck efter måltid.
– Ge vitaminer och spårämnen intravenöst
med parenteral nutrition initialt, senare
dubbel dos järntabletter peroralt, fortsatte
Ulla.
Öka successivt peroral och enteral tillförsel.
– Vid bibehållen eller ökad vikt som inte
gastrokuriren 3 · 2014
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är vätskeberoende, minska den parenterala
tillförseln, sa Ulla och avslutade med att
hänvisa till mer fullständiga råd som bl a.
finns på www.svenskgastroenterologi.se.
Dysfunktionella defensiner

Forum GIMIICum hade som brukligt
en föreläsning som var öppen för alla deltagare. I år var det synen på IBD som en
manifestation av en barriärdefekt som stod
i centrum. De båda internationella talarna
var prof Mathias Hornef och prof Eduard
Stange från Tyskland.
Dr Hornef inledde med att beskriva barriärfunktionen i tarmen där antimikrobiella
peptider i tarmslemhinnan orsakar vad han
kallade ”silent killing” av bakterier som försöker tränga in.
– Endogena immunmediatorer som IL-4
och IL-3 påverkar Paneth-celler och förmår
dem att producera antibakteriella peptider.
Prof Stange tog vid, och påpekade att samma bakterie som finns i hela tarmen endast
orsakar defekter på vissa platser, något han
kallade för ”segmentell känslighet”.
– Det handlar om exakt samma bakterier
så det är inte de, eller T-celler, som orsakar
skadan. I stället indikerar detta att det finns
en lokal defekt i mukosan på just dessa platser, sa han.
Prof Stange beskrev defensiner som är dysfunktionella, samt att olika typer av dessa
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kan vara associerade med olika kliniska fenotyper av IBD. Han visade också att Paneth-celler producerar en betydligt mindre
mängd defensiner vid Crohn’s sjukdom.
– Därför är det fel av oss att behandla ett
akut skov på samma sätt som vi behandlar
för att upprätthålla remission. Om Hornef
har rätt – och det tror jag han har – så borde vi istället behandla slemhinnan. Det är
där barriärdefekten uppstår, vilket i sin tur
medför att bakterier kan tränga in.
Men han tillade att det fortfarande återstår
problem att lösa när det gäller hur man ska
behandla.
Ett underskattat viktigt kliniskt problem

Förstoppning var ett tema som diskuterades
vid flera tillfällen under Gastrodagarna.
På ett Satellitsymposium sponsrat av Shire,
påpekade Magnus Simrén att förstoppning
är ett underskattat och kliniskt viktigt problem.
– Det finns idag bättre möjligheter att hjälpa dessa patienter, sa Magnus.
Prevalensen för förstoppning är hög i Sverige – 15 - 20 %. Riskfaktorer är kvinnligt
kön, hög ålder, lågt socioekonomiskt status
och IBS.
Enligt en undersökning är inte patienterna nöjda med den behandling som fanns
t.o.m. år 2007. 30 % svarade att den inte
hjälpte.

– Men vi går mot en ljusare framtid. Det
är fler nya behandlingsalternativ på väg,
konstaterade Magnus.
Bodil Ohlsson berättade att risken för
kumulativa kardiovaskulära events vid förstoppning i en undersökning på 73 047
postmenopausala kvinnor visade på en ökning.
– Förstoppning kan vara en markör för
detta, sa hon.
En undersökning från Australien gav vid
handen att mortaliteten bland 5 107 kvinnor 70 - 75 år var förhöjd för dem som led
av kronisk förstoppning.
Tidigare behandlades patienterna med katrinplommonpuré, fibrer, blötlagda linfrö,
oljelavemang på kvällen och vattenlavemang på morgonen samt med motorikstimulerare.
– Men det fanns problem med dessa behandlingar. Det blev en förvärrad symptomatologi vid utebliven tarmtömning av
osmotiskt verkande medel. Det blev också
svårigheter att reglera en normal konsistens:
Antingen fick man hård avföring eller diarré.
Slutligen blev det också svårigheter med att
planera och ”hinna med” mag-tarmfunktionen, sa Bodil.
Primär eller sekundär förstoppning

I den basala utredningen av dessa patienter
måste man ta en noggrann anamnes – inklusive psykosocial sådan. Man måste göra
en genomgång av all medicinering och bedöma patientens allmäntillstånd och somatiska status.
Labstatus ska inkludera elektrolyter, glukos
och endokrina analyser och patienten måste
utredas vidare om refraktära besvär föreligger, konstaterade Bodil.
– Redan vid första mötet måste man göra
en kategorisering, fortsatte hon.
Det handlar om att avgöra om det är en
primär eller sekundär förstoppning. En primär obstipation kan antingen ha en normal
diameter av tjocktarmen – som vid funktionell förstoppning, IBS-C eller bäckenbottendysfunktion. Eller så är tjocktarmen
vara vidgad – som vid Hirschsprung’s syndrom, idiopathic megacolon/megarectum
eller kronisk intestinal pseudo-obstruktion.
– Sekundär obstipation kan vara ett symptom till följd av cancer, divertiklar etc. Men
den kan också bero på metaboliska eller endokrina orsaker, neurologiska orsaker som
ryggmärgsskada, MS mm. Det kan finnas
psykologiska orsaker eller medikamenter
som opiater eller järnpreparat mfl, sa Bodil.
5
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Bodil Ohlsson, Magnus Simrén och Annika Eriksson

– Patienten måste äta, dricka och röra på
sig. Det är basalt! Därefter bör man ta till
fibrer och osmotiskt verkande medel. Först
därefter handlar det om receptoragonister
och/eller antagonister.
– Vi måste lyssna på patienten – för att avgöra vad de har för symptom. Vi måste också visa patienten respekt – tänka på de allra
sjukaste och sköra. Då kan vi inte bara testa
nya mediciner på dem, avslutade Bodil.
Framtiden ser ljusare ut
Olof Grip och Geert D’Haens

– Man måste helt enkelt ha en uppfattning
om vad det är man har att handskas med,
tillade hon.
Livsstilsförändringar högst på
dagordningen

Det senaste medlet för kronisk förstoppning som är godkänt i Sverige är prukaloprid (Resolor). Det stimulerar acetylkolin, en signalsubstans som finns bl.a. i
synapserna mellan nerver och muskler, så
att musklerna drar ihop sig.
Dessutom finns velusetrag, naronapride,
lubiprostone och elobixbat – men dessa är
ännu inte godkända i Sverige.
– När det gäller förstoppning vid IBS finns
linaklotid (Constella), som är godkänt.
Även lubiprostone har denna indikation,
men är som sagt ännu inte godkänt.
– Lubiprostone är dock idag godkänt i flera andra europeiska länder, fortsatte Bodil.
Hon presenterade även linaklotid som verkar lokalt på tarmen. En metaanalys visade
klar förbättring jämfört med placebo.
Vid opioid-inducerad förstoppning är metynaltrexon (Relistor) godkänt. Naloxegol
finns också, men är inte godkänt, samt lubiprostone.
Det första man ska inleda sin behandling med
är dock livsstilsförändringar, ansåg Bodil.
gastrokuriren 3 · 2014

Annika Eriksson beskrev sedan förstoppning ur patientens perspektiv. Hon sade sig
ha lidit av förstoppning så länge hon kan
minnas.
– Jag sökte hjälp redan när jag var 16 år –
och det var mycket jobbigt för en 16-åring.
Hon beskrev öppenhjärtigt sedan sin livsresa med kronisk förstoppning, och samtidiga buksmärtor. Det innebar problem för
henne på alla områden.
– Jag åkte in och ut på akuten och sökte
specialisthjälp. Men ingenting hjälpte...
Vändpunkten kom när hon fick ett erbjudande att testa en ny medicin.
– Den gjorde att jag nu inte har ont i magen längre! Och jag går på toaletten var till
varannan dag – förut var femte till åttonde
dag. Det har helt förändrat mitt liv, sa Annika.
Magnus avslutade sedan med att understryka att Resolor och Constella inte är undermedel som hjälper alla.
– Men vi har fått två nya bra medel som
kan hjälpa en del patienter – och fler väntar
runt hörnet. Så framtiden ser ljus ut, summerade han.
2 000 nya patienter med UC årligen

Under ett annat Satellitsymposium, som
MSD stod som värd för, var temat antiTNF läkemedel för ulcerös kolit (UC).
Olof Grip inledde med att ge en bild av
incidensen i Sverige.

– Med utgångspunkt från data från Uppsala 2005 - 2009 så är den 20 per 100 000
invånare. Det betyder att vi får cirka 2 000
nya patienter med UC per år i Sverige, sa
han.
Prevalensen för IBD i Sverige ligger enligt
registerdata på 0,65 %, fördelat på 32 835
patienter med UC och 18 299 med Crohn’s
sjukdom (CD).
– Hälften av patienterna med UC har moderat till allvarlig sjukdom. Hälften av dem
får ett återfall under det första året.
En åttondel av alla patienter med UC genomgår kolektomi.
– År 2010 var det 118 patienter, summerade Olof och gav sedan ordet till professor
Geert D’Haens.
Golimumab

Prof D’Haens började med att slå fast att
man måste ha ett mål – target – för behandlingen av UC.
– Ett viktigt sådant är att få till stånd en
läkning av patientens mukosa, det vet vi nu.
Sikta på Mayo score 0 – inte 1, uppmanade
han.
Anti-TNF läkemedlet golimumab blev
godkänt för behandling inom reumatologin år 2010. År 2013 har det även blivit
godkänt för behandling av UC. Det administreras subkutant, en gång var fjärde
vecka. PURSUIT-studien visade en klinisk
respons hos 54 % av patienterna efter sex
veckor.
Prof D’Haens visade även data som beskrev att golimumab kan ge klinisk remission fram till vecka 54, och även ge en läkt
mukosa vecka 30 och 54.
– Säkerhetsprofilen för underhållsbehandling med golimumab vid UC var generellt
jämförbar med erfarenheterna från reumatologin, berättade han.
Multidisciplinärt team

De flesta patienter med moderat till allvarlig UC svarar på behandling med anti-TNF.
– De allvarligt sjuka patienterna bör behandlas intravenöst och kan behöva högre
doser, Patienter med moderat sjukdom klarar sig i allmänhet bra med Golimumab.
Eftersom antikroppar mot läkemedlet kan
uppstå redan efter fyra dagar, är det bra att
inleda behandlingen med en kombination
av immunosupprimerande läkemedel.
Serumkoncentrationerna av läkemedlet
varierar mycket mellan olika patienter. En
del behöver mer läkemedel i den tidiga behandlingsfasen.
– Målet för behandlingen ska vara steroid7
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fri remission och endoskopiskt konstaterad
läkning, slog prof D’Haens fast.
Efteråt underströk Olof också betydelsen
av att gastroenterologen arbetar i ett multidisciplinärt team – där IBD-sjuksköterska,
kirurg, radiolog, dietist och patolog också
ingår.
– Monitorera patienten! Använd symtomindex som Walmsley, Mayo eller HBI.
Mät patientens livskvalitet med Short
Health Scale (SHS) – och mät den inflammatoriska aktiviteten, med indikatorer som
CRP, Hb och calprotectin samt med endoskopi, uppmanade han.

Hanns-Ulrich Marschall, Mårten Werner och Per Stål.

Behandling med åderlåtning

Kluriga kliniska hepatologiska frågeställningar var rubriken på en annan session. Per Stål
inledde med att via ett patientfall tala om
hyperferritinemi.
– Orsakerna till det kan vara en ökad syntes av apoferretin, en frisättning från skadade celler eller att patienten har ett järnöverskott, sa Per.
Han tillade att det är viktigt undersöka
kontexten – är det en akut eller en kronisk patient? Per fortsatte med att beskriva
ferritinets struktur. Den centrala kärnan
innehåller upp till 4500 järnatomer.
Han presenterade några tumregler för högt
ferritin vid kronisk sjukdom.
– Fluktuerande ferritinvärden beror nästan alltid på frisättning från cellskada. Höga
transaminaser beror sannolikt på frisättning
från cellskada.
Non alcoholic fatty liver disease (NAFLD)
kan ha inflammation och järn.
– Dysmetabol hyperferritinemi ger högt
ferritin utan järn i levern. Dysmetabolt järnöverskott ger högt ferritin med järn i levern. Ibland är det svårt att veta vad som
är vad.
Alkoholleversjukdom kan ha inflammation
och/eller järn.
– Steatohepatit ger högt ferritin utan järn i
levern, medan hemosideros ger högt ferritin
med järn i levern.
Vid inflammation eller cellskada ska man
alltid behandla den underliggande orsaken.
– Behandla med venesectio (åderlåtning)
vid järnöverskott med ferritin över 1 000,
avslutade Per.
”TNF-lever” mycket ovanligt

Hanns-Ulrich Marschall talade därefter om
kolestatiska leverprover men med normal
kolangiografi och negativ AMA-M2.
– En majoritet av vuxna patienter med intrahepatisk kolestas är asymptomatiska när
8

Jan Cedergren, Chris Anderson och Beatrice Peebo.

de diagnostiseras. Man upptäcker dem med
hjälp av förhöjt värde av alkaliskt fosfatas
vid hälsokontroller – eller vid screening för
PSC vid IBD, berättade Hanns-Ulrich.
Mårten Werner talade om förhöjda leverprover hos patient med reumatologisk sjukdom och som behandlas med biologiska
läkemedel.
– Frågan är om de här läkemedlen är farliga för levern. FDA fann drygt hundra fall
– bland 1,5 miljoner behandlade, berättade
Mårten.
Han förklarade att leverförändringar vid
anti-TNF behandling är mycket ovanligt.
– Den vanligaste manifestationen är en hepatocellulär skada med autoimmuna tecken
– men mildare blandbild med kortare latens. Allra ovanligast är långdragen kolestatisk sjukdom, sammanfattade Mårten.
Olika hudmanifestationer vid IBD

En annan session handlade om extraintestinal IBD. Chris Anderson inledde med att
tala om hudmanifestationer. Erytema nodosum är rödlätta, subkutana noduli som
är flera centimeter i diameter – speciellt på
underbenen. Sjukdomen är associerad med
sarkoidos, IBD och Behçets sjukdom, men
mer än hälften av fallen beror på infektion.
– Vid IBD kan en association till graden av

grundsjukdomen finnas, men erytema nodosum kan antedatera IBD-symptom, eller
uppträda under lugna perioder, sa Chris.
Vid IBD kan en skärpt behandling av
grundsjukdomen hjälpa.
Pyoderma gangrenosum är enskilda eller
multipla erytematösa papler eller pustler
som kan föregås av trauma. De kan progressera till smärtsam ”underminerad” ulceration med purulent bas och svårighet att
spontanläka. Bakomliggande sjukdomar är
RA, IBD och hematologisk sjukdom.
– Vid misstanke om pyoderma gangrenosum i det peristomala området finns det nu
två preparat för lokalbehandling: Clobetasol (Dermovat) och takrolimus (Protopic).
Chris talade även psoriasis – sjukdomen
drabbar 3 % av populationen, men är mer
vanligt förekommande hos Crohn-patienter. Effektiv behandling finns idag.
– Aftae är också vanliga hos den allmänna
populationen, men mer vanlig vid IBD –
speciellt hos Crohn-patienter.
Tänk även på keilit – angulär keilit, stomatso som också är mer vanligt förekommande hos IBD-patienter, sa Chris.
Spondylartropati med axialt eller perifert
engagemang

Jan Cedergren talade om artrit vid IBD.
gastrokuriren 3 · 2014
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Jan Tack

– Det är den vanligaste extraintestinala
manifestationen (16 - 33 %), och adderar
till patientens sjukdomsbörda, sa Jan.
Det är ont om studier på behandling för
artrit vid IBD. För axial artrit kan man tänka sig anti-TNF behandling i utvalda fall.
– För perifer artrit typ 1 (oligoartrit) – behandla tarmen, sätt eventuellt in NSAID/
COX2 hämmare och kortisoninjektioner.
För typ 2 (polyartrit) behandla som för typ
1, plus eventuellt kortison, metotrexate, salazopyrin och anti-TNF behandling.
I sin sammanfattning sa Jan att artrit vid
IBD kan klassificeras som spondylartropati
(SpA).
– Den delas in i axialt och perifert engagemang, och den lämpliga behandlingen
beror på typen av ledengagemang.
Remittera till ögonläkare

Redan 1925 beskrev Burrill Crohn de första ögonmanifestationerna hos två patienter
med ulcerös kolit, berättade Beatrice Peebo.
Hon fortsatte med att presentera data på
prevalensen för ögonmanifestationer vid
IBD. Uveit förekommer hos 1 - 6 % av patienterna.
– Uveit är en manifestation i ögonen
vid inflammation. Tillståndet är ofta associerat med andra extraintestinala manigastrokuriren 3 · 2014

festationer som artrit och hudmanifestationer, fortsatte hon.
Den allra vanligaste ögonmanifestationen är
torra ögon – med en prevalens på 20 - 50 %.
– Det är mer ett symptom än en sjukdom.
patienten får gruskänsla, skav och klåda i
ögonen. Ögats yta blir påverkad och det
kan leda till dimsyn. Behandlingen är ganska besvärlig – det blir ett droppande med
tårsubstitut, fortsatte Beatrice.
Episklerit förekommer hos 7 % av IBD-patienter. I viss litteratur kan man se att det
är vanligare vid Crohns sjukdom än vid ulcerös kolit. Symptomen utgörs av obehag –
patienten har ingen värk. Ofta är episklerit
självläkande, men man kan ge NSAID eller
topikal steroid.
Sklerit är betydligt allvarligare.
– Patienten får svår värk – och kan vakna
på natten av värken. Man drabbas också av
synnedsättning, och tillståndet kräver generell medicinering. Det är vanligt med ospecifika ögonsymptom vid IBD, men det är
ovanligt med synskador orsakade av IBD,
sammanfattade Beatrice.
– Alarmerande symptom är värk, ljuskänslighet, synnedsättning, rodnad och exoftalmus. Vid minsta misstanke om ögonengagemang – skriv en remiss till ögonklinik,
summerade hon.
Fyra undergrupper av funktionell dyspepsi

Årets Bengt Ihre-föreläsning gavs av Prof
Jan Tack från Belgien. Den handlade om
funktionell dyspepsi (FD).
I samband med föreläsningen meddelades namnet på 2014 års Ihre-stipendiat.
Det blev Mats Hall från Lund och hans
arbete om patofysiologiska mekanismer för
utveckling av tidiga slemhinnekomplikationer på gastroesofageala övergången som
blev belönad med 100 000 kronor.
Därefter var det Jan Tacks tur, och han sa
att han tyckte det var roligt att vara tillbaka
i Sverige.
– Det finns så många excellenta kollegor
här, fortsatte han.
Han inledde sedan sin föreläsning med att
konstatera att funktionell dyspepsi är väldigt vanligt förekommande i den kliniska
vardagen. Men när det gäller funktionella
och motoriska störningar, så misslyckas
gastroenterologer i upp till 50 % av fallen
att förklara symptomen med hjälp av konventionella metoder (endoskopi, radiologi,
histologi mm.).
– Hos de här patienterna tror man att
symptomen kommer sig av störningar i den
gastrointestinala motiliteten och känslighe-

ten, sa prof Tack.
FD kan uppträda esofagealt, gastroduodenalt, i tarmen samt anorektalt – därmed är
patienterna indelade i fyra olika grupper.
Hälften får symptom efter måltid

Totalt handlar det om en stor patientgrupp.
– Mellan 15 och 20 % av västvärldens befolkning drabbas av dyspepsi varje år. Det
finns en kvinnlig dominans. Patienternas
besvär återkommer ofta, och en av fyra söker läkarvård, berättade prof Tack.
Ingen dör av dyspepsi, men patientgruppen utgör ett kliniskt problem av avsevärd
magnitud. Det finns inga tillgängliga terapier som har funktionell dyspepsi som registrerad indikation.
Han gick igenom olika symptom och var i
mag-tarmkanalen dessa uppstår.
– Ungefär hälften av patienterna får symtom efter att de har ätit. Men kom ihåg att
det innebär att den andra hälften inte får
symptom efter måltid.
Att sjukdomen överlappar med GERD och
IBS är vanligt och utesluter inte diagnosen
FD.
– GERD kan uppträda tillsammans med
dyspeptiska symptom. Om patienten har
typiska refluxsymptom bör detta också leda
till en tillfällig GERD-diagnos, ansåg prof
Tack.
Behandlingsmöjligheter

Visceral hypersensivitet är vanligast hos patienter med problem efter måltid. Hypersensiviteten kan mätas med en ballong, och
prof Tack visade hur det gick till.
Han fortsatte med icke måltidsrelaterad
FD, och talade om hur stress kan påverka.
– Stress leder till aktivering av mastceller
och till förlust av den mukosala integriteten – och därmed till en låggradig inflammation som vidmakthåller denna förlorade
integritet, förklarade han.
Syra är också en faktor att ta hänsyn till.
Är patienten positiv för H.pylori bör man
eradikera.
– En studie visade att individer med FD
hade ett lägre pH i tarmarna efter måltid,
jämfört med kontroller.
Protonpumpshämmare är alltså en annan
av de behandlingsmöjligheter som står till
buds. Prokinetiska läkemedel är en tredje.
Prof Tack beskrev dock flera misslyckade
studier på nya behandlingar.
– Vi behöver tänka nytt!
PDS eller EPS

Vid diagnos ska man utreda om patienten
9
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lider av postprandial distress syndrome
(PDS), dvs. får en tidig mättnadskänsla och
en obehaglig fyllnadskänsla efter måltid –
eller om det rör sig om epigastric pain syndrome (EPS), som inte har med tidpunkten för måltid att göra utan uppträder som
smärta.
– Patienter med PDS bör man först behandla med prokinetiska läkemedel, därefter med PPI. För patienter med EPS gör
man detta i omvänd ordning.
Hjälper inte något av detta återstår endast
antidepressiva läkemedel.
Han avslutade med att redogöra för studier som pågår med nya läkemedel. Tandospirone är ett av dessa, som har visat goda
resultat i studier i Japan.
– Mirtazapine har också visat på signifikanta fördelar vid FD. Men det tar ett par
veckor innan effekten kommer. Acotiamid
har visat på stora skillnader beroende på om
patienten har PDS eller EPS. En fas III-studie visar goda resultat för PDS upp till 4
veckor efter utsättande. Det verkar lovande,
och finns idag på marknaden i Japan. I Europa pågår det en fas III-studie, avslutade
Prof Tack.
Step-up eller top-down

En session ägnades åt att reda ut vad en kirurg respektive en medicinare bör veta om
IBD. Jonas Halfvarson inledde med vad en
kirurg behöver veta om mediciner vid IBD.
– Det har gått 80 år sedan Crohn identifierade Crohns sjukdom (CD) – på sin tid
endast som en ileum-sjukdom, sa Jonas.
Incidensen har sedan dess varit ökande,
även om man nått en platå under de senaste
åren. Man ser också en ökning av incidensen bland unga.
– Det är en progressiv sjukdom. Ur både
patients och ur samhällets synpunkt vill
man förhindra kirurgi, fistlar och strikturer.
Det vi vill göra är att förändra sjukdomens
naturalförlopp, underströk Jonas.
Det finns mycket data som stöder att man
möter sjukdomen mest effektivt i ett tidigt
skede.
– Det är stor skillnad i antalet som svarar
på anti-TNF terapi om dessa sätts in tidigt.
Jonas fortsatte med att presentera Stepup vs Top-down-studien från 2008, som han
menade förändrade tillvaron för gastroenterologer.
– Den visade att top-down (att man sätter
in de kraftigaste läkemedlen först och sedan
trappar ner behandlingen) ledde till en högre grad av endoskopisk remission. Två år
senare visade det sig att sannolikheten för
10

att patienten skulle befinna sig i steroidfri
remission var mycket högre för dem som
uppnått endoskopisk remission.
Rapid step-up

Idag talas det om läkning av mukosan
(MH), och man vet att patienter som uppnår MH har en bättre prognos.
– Det innebär att man inte bara kan behandla symptom, påpekade Jonas.
Det diskuteras idag om det finns ett behov
att gå bortom MH, s.k. deep remission –
eller histologisk remission.
Studien SONIC 2010 visade att en kombinationsbehandling med infliximab och
azatioprin gav ett bättre resultat jämfört
med om man behandlade med bara ett av
läkemedlen.
– Dilemmat med top-down är att selektera rätt patienter. Att behandla alla skulle
vara en enorm överbehandling. Men vi har
väldigt dåliga markörer för detta. Förhoppningsvis kommer det bättre biologiska markörer i framtiden – studier pågår över hela
världen.
– I väntan på dessa rekommenderar Läkemedelsverket en s.k. ”Rapid step-up”-strategi. Detta innebär att patienter blir föremål för ställningstagande till behandling
med TNF-hämmare inom cirka sex månader från diagnos om de fortsatt har aktiv
sjukdom.

94 % av patienter med bäckenreservoar
är nöjda

Jonas Bengtssons föredrag handlade om vad
en medicinare behöver veta om kirurgi vid
IBD. Han tog avstamp i ett patientfall om
en kvinna med UC.
– Efter upprepade behandlingar med kortison, azatioprin, infliximab och aferes slutade det med att patienten kolektomerades,
berättade han.
Cirka 30 % av patienter med UC opereras.
Indikationerna är akut kolit (40 %), terapiresistent kolit (53 %) och cancer/dysplasi
(7 %).
Patienten i Jonas fallbeskrivning blev konservativt behandlad, och ville inte ha stomi.
Därför var frågan om man skulle göra en
ileorektal anastomos (IRA) eller en bäckenreservoar (IPAA). I det här fallet blev det en
bäckenreservoar.
Det finns flera olika sätt att utföra dessa
– J-pouch, S-pouch, W-pouch alternativt
K-pouch, och Jonas redogjorde för skillnaden mellan dessa. De tre första har fått sitt
namn efter den form som reservoaren får,
den sista är uppkallad efter kirurgen Nils G
Kock.
– Patienter med bäckenreservoarer mår i
allmänhet bra. 94 % av dem är nöjda med
sin behandling, fortsatte Jonas.

Vi kanske står inför ett trendbrott

En ny strategi för läkemedel för CD är att
förhindra att vita blodkroppar vandrar in
från blodbanan. Vita blodkroppar vandrar
in i tarmen genom att uttrycka integriner
och chemokin receptorer (CCR) vilka binder till s.k. ”adhesion molecules” i kärlväggen. Denna insikt har lett till en ny typ av
läkemedel – natalizumab, vedolizumab och
ertrolizumab – som hindrar de vita blodkropparna att ta sig in.
När det gäller behovet av kirurgi för CD,
visar data från Danmark att de som föddes
1961 hade samma långsiktiga behov av kirurgi som de som var födda 1991.
– Men det finns också i dessa data ett frågetecken för dem som diagnostiserats 2003
och framåt. Vi ser inte slutresultatet än,
men kurvan för dessa ser just nu ut som om
vi skulle stå inför ett trendbrott, sa Jonas.
När det gäller kolektomi vid ulcerös kolit
(UC) så är trenden dock relativt oförändrad
under senaste 30 åren.
I sin avslutning underströk Jonas vikten av
att ett skräddarsytt multidisciplinärt team
tar hand om patienten.

Jonas Bengtsson och Jonas Halfvarson

Subatra Ghosh och Stefan Lindgren
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Bevara tunntarmens funktion

Men komplikationer kan uppstå, och patienten fick pouchit, en inflammation i reservoaren. En behandling med antibiotika
(Metronidazol) gjorde dock att hon blev
bättre.
– Pouchit är den vanligaste komplikationen till reservoarkirurgi. De flesta svarar då
på antibiotika, sa Jonas.
Övriga komplikationer kan vara septiska,
leda till obstruktion, innebära att patienten har en dålig funktion eller drabbas av
failure – det sista leder till att reservoaren
kopplas ur.
Jonas berättade om ytterligare ett patientfall – en man med CD och perianal fistel
som ledde till operation. Han beskrev även
kirurgi vid strikturer i tunntarmen.
– Målsättningen med behandlingen för
CD är att på ett säkert sätt minimera symptom och i största möjliga utsträckning
bevara tunntarmens funktion. För dessa
patienter ska man ha en långsiktig vård i
åtanke, sa han.
Därför ska man bara avlägsna det man
absolut måste vid tunntarmskirurgi, underströk Jonas. Han avslutade därefter med
att framhålla att ett ökat samarbete mellan
medicinare och kirurger är viktigt i framtiden.
Patienten har värdefull kunskap om sin
sjukdom

Det handlade även om IBD under ett satellitsymposium som AbbVie stod som värd
för.
Stefan Lindgren inledde.
– Det finns en symmetri i strävan från samhället, politiker, sjukvården och patienten
– man drar åt samma håll för att förbättra
vårdkvaliteten, sa Stefan.
Detta innebär att patienten är aktiv och
bidrar på sitt sätt till vården av sin sjukdom.
– Dock är alla patienter olika, en del är
mycket aktiva och en del inte lika mycket.

Olof Hallbök

gastrokuriren 3 · 2014

Men patienten har kunskap om sin sjukdom och kan dela med den till oss – via
telefon, mail eller ett personligt besök.
Stefan betonade att patienten inte bryr sig
om vår process.
– De bryr sig inte om huruvida de har kontakt med en doktor eller en specialiserad
sjuksköterska. SGF kan gå fronten för att
framhäva denna nya syn på hälso- och sjukvården, sa Stefan och välkomnade därefter
Prof Subatra Ghosh.
Optimera terapin

I sitt anförande tackade prof Ghosh Stefan
för dessa kloka ord.
– Jag tror att det iordningställs multidisciplinära team i vården av de kroniskt sjuka
överallt idag, sa han.
För att förbättra vården för patienter med
IBD behöver man diagnostisera tidigt,
försöka förutspå vilken riktning och utfall
sjukdomen kommer att få samt behandla
tidigt med effektiv terapi, slog han inledningsvis fast.
– Terapin måste optimeras, vilket innebär
att man måste monitorera och anpassa nivåerna av läkemedlet. det innebär att man
behandlar enligt begreppet Treat-to-Target,
vilket innebär att man sätter upp ett mål
och sedan via monitorering anpassar terapin.
Cirka 50 % av patienter har ett dåligt sjukdomsutfall över tid. Trots de nya läkemedlen kan man inte se en minskning av antalet
akuta kolektomier. Men antalet elektiva kolektomier pekar nedåt.
Även prof Ghosh underströk att en tidig
läkning av mukosan (MH) är associerad
med ett förbättrat utfall för UC över tid.
– SUCCESS-studien visar att en kombinationsbehandling med infliximab och azatioprin är bäst för att uppnå MH vecka 16.
Ingen anti-TNF är överlägsen någon annan

Prof Ghosh beskrev sedan ett stort antal
studier och deras design på patienter med
IBD.
– Eftersom deras upplägg skiljer sig åt sinsemellan, ska man inte jämföra mellan olika
studier.
En metaanalys som ändå gjordes av effekterna av anti-TNF vid UC drog slutsatsen
att infliximab, adalimumab och golimumab
är samtliga effektiva för induktions- och
underhållsbehandling av UC. Man kunde
inte dra slutsatsen att någon av dessa skulle
vara överlägsen de andra.
Därför ansåg man att andra faktorer som
kostnad, säkerhet, hur läkemedlet administreras och vad patienten föredrar ska diktera

vilken av dessa man ska välja.
– En majoritet av patienterna föredrar
subkutant administrerad anti-TNF, på andra plats (25 %) kommer infusion. 11 %
har ingen åsikt. Problemet med infusion är
att det tar mycket längre tid, fortsatte prof
Ghosh.
Risker med – och utan – behandling

Han talade också om shared decsion-making, och vad fördelarna för patienten är i
denna process.
– Patienter kan få en bättre förståelse om
sin sjukdom och av handläggningsplanen,
vilket också innebär att de får en bättre
acceptans för sin situation. Det ger även
en högre följsamhet för de föreskrivna läkemedlen – som i sin tur ger bättre utfall,
både kliniskt och i deras livskvalitet.
Prof Ghosh pekade också på FDA:s skrivning om att man måste informera patienten om riskerna med behandlingen – och
då inte glömma bort att även informera om
riskerna från att avstå från samma behandling.
I sin sammanfattning påpekade han att
steroider vid UC inte är mer effektiva eller mindre skadliga än vad de är vid CD.
Monoterapi med azatioprin har ingen solid
evidens – samt att proktokolektomi inte är
en bot för UC.
– Bäckenkirurgi har konsekvenser, summerade prof Ghosh.
Inkontinens vanlig bland befolkningen

En session med titeln Allt en kliniker behöver veta om inkontinens och förstoppning
inledde den tredje och sista kongressdagen.
Olof Hallbök inledde med att beskriva
Bäckenfunktionsenheten (BFE) vid Universitetssjukhuset i Linköping.
– Det är ett underutvecklat område i svensk sjukvård, sa Olof och visade på en karta
att det endast finns fem sjukhus i Sverige
som har bäckenfunktionsverksamhet.
Patienterna de tar emot på mottagningen
i Linköping är de som har fekal inkontinens, förstoppning eller annan tarmfunktionsstörning – bägge dessa kategorier kan
kopplas till IBS. Dessutom tar man emot
patienter med komplicerade analfistlar och
bäckensmärta.
– Inkontinens är vanligt i Sverige – 2 % av
befolkningen enligt en undersökning, fortsatte Olof.
Det behövs insatser från olika specialiteter,
så omhändertagandet är multidisciplinärt
med gastroenterologi, kirurgi, gynekologi
och fysioterapi.
Han beskrev hur BFE i Linköping är org11
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aniserat. Patienterna diskuteras på en multidisciplinär konferens, och kan passera systemet utan att träffa en läkare.
– En överväldigande del tas hand om av en
sjukgymnast, sa Olof.
Rectocele ger tömningssvårigheter och läckage

Eva Uustal är gynekolog och hon beskrev
olika typer av framfall.
– Både lagring och tömning påverkas av
framfall, konstaterade hon.
I samband med förlossning kan det hända
att perinealkroppen (mellangården, området mellan vagina och anus) kan gå sönder,
och att det händer att detta inte lagas.
– Det måste man göra!
Om bakre slidväggen saknar stöd, utvecklas rectocele vilket ger tarmtömningssvårigheter och läckage – även om man har intakta sfinktrar.
– Dessa patienter bör man operera, dock
är svaga sfinktrar en kontraindikation för
sådan operation, summerade Eva.
Susanna Walter är gastroenterolog på BFE,
och hon berättade om hur de arbetar praktiskt med patienterna.
– Vid utredningen tar vi en djup anamnes,
och ber patienten föra en matdagbok under 14 dagar. Vi undersöker bäckenbotten,
neurologisk reflexer och muskelfunktion.
Hon visade även hur en barostatundersökning går till.

– I tarmen måste bakterier och immunsystem existera tillsammans, konstaterade hon.
Frågan är om IBS-patienter har en inflammation i tarmen.
– Enligt själva definitionen på IBS så har
de inte det. Men frågan är om det är sant
– det finns subgrupper som har låggradig
inflammation, fortsatte Lena.
Hon pekade på det faktum att IBS-symptom finns hos många IBD-patienter som
befinner sig i remission, och att detta är ett
starkt indicium för att IBS-patienter verkligen har en låggradig inflammation.
– Ett annat indicium handlar om post-infektiös IBS – gastroenterit ökar risken för
IBS sju gånger! Och ju svårare infektion,
och ju längre duration, desto högre är risken att få IBS.
Som om detta inte var nog, framhöll Lena
även de likheter som finns i patogenesen för
IBS, IBD och celiaki (en genetisk kompo-

Otillräcklig evidens för biofeedback

Jenny Sjödahl är sjukgymnast, och hon
beskrev evidensen bakom handläggningen med biofeedbackträning vid BFE. 17
RCT-studier med totalt 931 patienter var
inkluderade, varav de flesta hade kronisk
obstipation och bäckenbottendyssynergi.
– Mellan 40 och 100 % av patienterna
förbättrades efter behandling med biofeedbackträning, berättade Jenny.
Det finns för närvarande otillräcklig evidens för att dra starka slutsatser om effekten
av biofeedback vid kronisk obstipation och
det behövs fler RCT med god design och
större studiepopulationer.
– Det saknas evidens för vilken typ av biofeedback – EMG eller manometri – som är
mest effektiv. Vi saknar också långtidsuppföljningar, sa Jenny.
Hennes kollega Anna Ingemansson beskrev därefter ett patientfall och redogjorde
för utredningen.

Lena Öhman och Johan Söderholm

nent, omgivningsfaktorer samt mikrobiota).
– Endast en tredjedel av IBS-patienter har
en normal tarmflora, och det är framför allt
de som i hög grad rapporterar psykologiska
problem och stress.
Lena berättade också att IBS-patienter har
fler aktiverade T-celler i sin tarmkanal, men
att man inte vet vad de är riktade mot.
Mesalazine minskar antalet mastceller i tarmen. I en studie såg man att Mesalazine gav
ett ökat välbefinnande för IBS-patienter.
– Det var dock en liten studie. Men vi
måste fortsätta att undersöka om vi kan förbättra symptomen för dessa patienter med
anti-inflammatorisk behandling, sammanfattade Lena.
Ökat antal mastceller vid IBS

Johan Söderholm talade därefter om hur
stress påverkar tarmens barriärfunktion.
– Stress påverkar motilitet och sensivitet i
tarmen, det är visat i djurförsök, sa Johan.
Den påverkan stress har på tarmfunktionen kan delas upp i vad som sker på kort
tid samt under lång tid. Vid kronisk stress
ökar vidhäftningen och translokationen av
bakterier, vilket resulterar i en låggradig inflammation.
– Det finns en tydlig koppling till braingut-axis och kommunikationen med mastceller. Mastcellerna reagerar annorlunda
på nervstimulering, jämfört med allergen,
fortsatte han.
Johan visade att mastcellernas antal ökar i
colon och tunntarmen vid IBS – vilket talar
för, enligt honom, att hela mag-tarmkana-

Indicier för låggradig inflammation

Vid en annan session talade Lena Öhman
om immunologiska mekanismer vid IBS.
gastrokuriren 3 · 2014
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len påverkas.
– Det blir även en ökad permeabilitet –
vilket innebär en ökad smärta.
Han avslutade med att beskriva de neuroimmuna mekanismerna vid UC, och
konstaterade att dessa uppträder både vid
IBS och vid IBD.
Teknik för resektion av större polyper

Den sista hedersföreläsaren 2014 var professor Pierre Deprez – som höll hedersföreläsningen till minne av Lennart Wehlin.
Den handlade om endoskopisk submukosadissektion (ESD). Tekniken möjliggör
borttagande av stora polyper utan storleksbegränsning.
– Vi vet att ESD ofta används i Japan, men
att det är svårare för tekniken att få fotfäste i
Europa. Därför är det väldigt spännande att
få hälsa Pierre välkommen, sa Urban Arnelo
som var moderator.
Endoskopisk mukosaresektion (EMR) är
den vanligaste metoden att ta bort polyper,
men den metoden kan man oftast inte ta
bort större polyper i en bit – ”en bloc”. Istället får man plocka den i delar, vilket kal�las ”piecemeal”
– EMR kan användas för polyper mindre
än 1 cm – ESD är bättre för större lesioner.
Recurrence är signifikant högre med piecemeal – och då framför allt om det är fler
än fem bitar, sa prof Deprez.
Tekniken tar tid att lära sig, och man måste börja träna på djurmodeller.
– Nybörjare bör sedan starta med rektala
eller gastriska sjukdomar, först därefter ta
sig an skivepitelcancer (SCC) i esofagus och
till slut i colon. ESD är lika utmanande som
ERCP, endoskopiskt ultraljud (EUS) eller
komplicerade kirurgiska ingrepp, berättade
prof Deprez.

kontinuerligt filmer som demonstrerade
resektioner med ESD, och han visade även
bilder på de olika instrument som finns att
tillgå.
– ESD etablerar sig nu i de center i Europa
där man har testat att utföra tekniken. Man
har ett etablerat träningsprogram. Det har
inneburit att antalet komplikationer – inklusive blödningar och perforationer – håller på att närma sig de nivåer som vi idag
kan finna hos experter i Asien, summerade
prof Deprez.
Om polypen inte lyfter – kalla på expert

En av de sista sessionerna handlade om colonadenom. Bengt Sundbom undrade i sitt
föredrag vad man kan göra själv – och när
man ska kalla på expert?
Han började med att presentera ett antal
tekniker: Kall eller varm biopsi, kall eller
varm slynga samt EMR.
Kall biopsi lämpar sig bäst för de små po-

Bengt Sundbom och Henrik Thorlacius

lyperna (1 – 3 mm).
– Undvik varm biopsi i höger colon, risken
för perforation ökar, uppmanade Bengt.
Kall slynga lämpar sig för polyper under 9
mm, men man ska undvika stjälkade polyper eftersom dessa ofta har kärl och risken
för blödning är stor.
– Varm slynga lämpar sig för stjälkade polyper. Låt stjälken ”tälta” så man eliminerar
risken av att underliggande vävnad skadas
av strömmen. Lämna en bit av stjälken
kvar, fortsatte han.
EMR lämpar sig bra för flacka polyper 2
cm och större – antingen hela eller i piecemeal. Tekniken går ut på att man är frikostig med att spruta in vätska.
– När man sprutar in ska man se till att
den lyfter. Om den inte gör det, innebär det
att det kan vara spridning av tumören.
Det är om polypen inte lyfter som man ska
kalla på en expert.
– Det gör man också när man har stora
flacka polyper – samt polyper som ligger
nära appendix eller valveln, summerade
Bengt.
Efter att Henrik Thorlacius också beskrivit ESD och publiken fått vara med om ett
endoskopiquiz så var Gastrodagarna 2014
till ända.
Nästa år genomförs de i Uppsala 27 – 29
maj. Så boka in dessa dagar redan nu!
Per Lundblad

NBI visar även dysplasier

För esofagual SCC rekommenderas en bloc
resektion. Då bör man använda ESD för lesioner större än 15 mm, samt när man inte
kan utföra en bloc EMR även i lesioner som
är mindre än så.
– Man bör även utföra EUS, men ta då
hänsyn till risken som finns för overstaging,
fortsatte prof Deprez.
Även för Sm1-tumörer med en låg riskprofil kan ESD övervägas.
Han berättade att han föredrog att undersöka med narrow band imaging (NBI) eftersom man då inte bara ser cancern, utan
också dysplasier.
– Det är viktigt att man även tar bort dysplasier.
Prof Deprez visade under sin föreläsning
14
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Gastrodagarna i Linköping
Neuromodulering, personcentrerad vård,
förändringsarbete med register som verktyg och sjukdomsförebyggande metoder.
Det var några av många programpunkter
som drog stor publik under Gastrodagarna i Linköping.

att sakral nervstimulering är en bra behandlingsmetod med goda resultat.
Men vi behöver fler studier och vi inväntar
även nya behandlingsriktlinjer som kommer
inom kort, säger Claes Johansson.

E

”Göteborg-algoritmen”

n av de parallella sessionerna under
onsdagen handlade om neuromodulering för en förbättrad livskvalitet.
Metoden har gjort det möjligt att framgångsrikt behandla patienter med anal inkontinens, förstoppning samt gastropares. Det har
också öppnats nya möjligheter att behandla
smärta hos patienter med IBS.
Först ut av föredragshållarna var Claes
Johansson, docent och överläkare vid Centrum för bäckenbottensjukdomar vid Danderyds sjukhus. Hans föredrag handlade
om sakral nervstimulering vid behandling
av anal inkontinens och förstoppning.
– Fler än 10 000 implantationer har gjorts
i världen, cirka 2 000 är gjorda i Europa.
Med hjälp av en implanterbar nervstimulator som liknar en liten pacemaker och som
placeras under huden, vanligtvis i övre delen
av skinkorna, skickas svaga elektriska signaler
till de sakrala nerver som kontrollerar blåsan
och/eller tarmfunktionen.
Tekniken, Medtronics InterStim, blev
CE-märkt och godkänd av EU 1994. Det
dröjde dock till 2011 innan sakral nervstimulering blev godkänd av amerikanska FDA,
Food and Drug Administration.
Indikationer för InterStim-behandling är
analinkontinens, förstoppning samt IBS,
smärta och LARS.
– Vad vi gör vet vi inte riktigt, eftersom
verkningsmekanismerna inte är klarlagda.
Vi vet dock att det inte bara handlar om
stimulering av motoriska nerver, vi ser exempelvis även förändringar i hjärnans aktivitet
vid stimulering, säger Claes Johansson.
I många länder är sakral nervstimulering en
standardbehandling och det finns kliniska
riktlinjer som är utarbetade av NICE.
Ett 70-tal studier som omfattar flera tusen
patienter är genomförda. Det är dock en stor
variation mellan olika studiedesigners och
uppföljningstiderna skiljer sig också åt.
– Det finns vissa problem med studierna och
vi har tyvärr få jämförande studier. Resultat
från de studier som finns visar ändå att 80 till
90 procent av patienterna som får behandling är förbättrade. Det är ingen tvekan om
16

Nästa föredrag handlade om elektrisk stimulering av magsäcken vid illamående och
kräkning, och hölls av Hans Törnblom, överläkare vid Medicinkliniken på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset.
– Några av de vanligaste orsakerna till
gastropares är diabetes mellitus, virus- och
bakterieorsakade infektioner samt vagusskada efter kirurgi.
Gastrisk elektrisk stimulering kan övervägas när kostomläggning och läkemedel inte
lindrar. Metoden utvecklades under andra
halvan av 80-talet och användes hos människa första gången 1992 på en patient med
diabetesgastropares.
Vid sekelskiftet år 2000 godkände FDA
metoden för behandling av diabetisk och
idiopatisk gastropares.
Impulsgeneratordosan läggs under huden
på buken och ansluts till två elektroder som
placerats i magsäcksväggen.
Hans Törnblom refererade till bland annat
WAWESS-studien (2003) för effekten av permanent stimulering samt en studie gjord av

Andersson et al i Digestion (2011) för tillfällig provstimulering. Sammantaget ser man
goda långtidseffekter och en minskning av
symtomen illamående och kräkning, läkemedelsbehovet och antalet dagar på sjukhus. Patienter når också en viktuppgång och
ungefär 26 procent normaliserar sin magsäckstömning.
– Mellan 20 till 40 procent svarar dock
inte på stimuleringen. Det är därför rimligt
att först testa metoden tillfälligt innan man
implanterar systemet permanent hos framförallt andra patienter än diabetiker.
Hans Törnblom redogjorde avslutningsvis
för den så kallade ”Göteborg-algoritmen”
som på ett pedagogiskt sätt visar val av
behandling vid gastropares.
IBS-smärta kan dämpas

Sist ut på programmet om neuromodulering
var Per Hellström, professor i gastroenterologi vid Uppsala universitet. Han berättade
om ryggmärgsstimulering som en ny möjlighet att behandla smärta hos svårt drabbade
IBS-patienter.
– IBS kan vara ett svårbehandlat tillstånd
där vi behöver nya terapeutiska möjligheter
för en mer framgångsrik behandling, säger
Per Hellström.
Ryggmärgsstimulering, eller spinal neuromodulering med epiduralt implanterade

Per Hellström, Claes Johansson, Hans Törnblom
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elektroder vid ryggmärgens baksträngar, har
visat sig ge en god och meningsfull smärtlindring vid IBS-smärta. Majoriteten som
genomgått en implantation väljer att behålla
sin nervstimulator.
Det är framförallt på den neuropatiska
smärtan som metoden har en god effekt.
– Vi har dock inte sett någon påverkan
på diarréfrekvens eller livskvalitet. Men vi
behöver göra både fler och större studier.
Ytterligare två patienter har opererats och
följs nu under ett drygt halvår framåt, säger
Per Hellström.
Individen i centrum

Hur fungerar det att arbeta i partnerskap
med patienten?
Frågan diskuterades under ett välbesökt
seminarium under onsdagseftermiddagen.
Susanna Jäghult, sjuksköterska vid Gastromottagningen vid Danderyds sjukhus, var
moderator och inledde programmet med att
vända sig till publiken: ” Vet du vad personcentrerad vård är?”. Deltagarna, som svarade
med att vifta med gröna ja-, respektive röda
nej-lappar, kunde snabbt delas in i ungefär
två lika stora grupper. Den hälft som svarade
ja fick sedan följdfrågan om de ansåg att de
arbetar med personcentrerad vård i praktiken. Svaret på den frågan blev dock blandat.
– Kärnan i personcentrerad vård är att vi
måste se varje person som en individ med
sina särskilda behov, och inte endast utgå
från diagnos. Ta begreppet compliance
till exempel, det förutsätter att patienten
ska göra som vårdpersonalen säger, säger
Susanna Jäghult.
Hon inledde seminariet med att ge den
teoretiska bakgrunden till personcentrerad vård, en vårdform som bedrivs vid två
referensavdelningar på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Avdelningarna är kopplade
till Centrum för personcentrerad vård vid
Göteborgs universitet, GPCC. Centret har
fått EU-kommissionens uppdrag att leda
ett forskningsprojekt, WE-CARE, som ska
undersöka hur Europas vårdkostnader kan
hållas nere, samtidigt som man behåller eller
till och med höjer kvaliteten på vården. Projektet koordineras från Göteborg och inkluderar flera europeiska forskningsinstitut som
Imperial College i London, organisationer
som European Patient Forum samt IT-företag som IBM. Några av de områden som
kommer att omfattas av projektet är: patienten som partner, teknologins möjligheter att
sänka vårdkostnader och förbättra vården,
hur betalningssystem kan utformas för att
premiera kvalitet och sänka vårdkostnader.
gastrokuriren 3 · 2014

Fredrik Högberg, Susanna Jäghult, Camilla Andersson

Vårdform som höjer kvaliteten

Utvärderingar visar att personcentrerad vård
är en vårdform som kortar vårdtiderna och
därmed frigör vårdpersonal och sängplatser,
samtidigt som den höjer vårdkvaliteten.
Deltagarna fick i en kortfilm bland annat
möta anhöriga till svårt sjuka patienter, en
kvinna som opererat bort sitt ena bröst på
grund av cancer, en patient med kronisk
smärta efter en svår olycka samt en patient
i livets slut. Filmen illustrerade hur mycket
vi människor bär inom oss och hur svårt det
kan vara att fånga alla de tankar och känslor som finns och som inte alltid uttrycks
på ett tydligt sätt. Filmen avslutades med
frågan; om du kunde vandra i en annan
människas skor, höra vad den personen hör,
se vad den personen ser, känna vad den personen känner, skulle du då bemöta personen
annorlunda?
– Personcentrerad vård utmärks av tre nyckelbegrepp, partnerskap, patientberättelse och
dokumentation. Vi som är sjukvårdspersonal
är proffs på sjukdomar. Patienten är proffs
på sig själv, sina behov och resurser, säger
Susanna Jäghult.

– Vår målsättning är att arbeta utifrån ett
personcentrerat förhållningssätt. Vi ville förbättra vården för våra patienter som i många
fall är multisjuka med många vårdkontakter
på olika vårdnivåer, Camilla Andersson, projektledare vid HDN-centrum.
Hon berättade om utmaningarna och vägen
fram till att etablera ett nytt arbetssätt och
en ny vårdform. Den mest centrala delen,
menar hon, är partnerskapet; att det finns
en ömsesidig respekt för varandras kunskap,
och att patienten tillskrivs både rättigheter
och ansvar när det gäller den egna vården.
– En annan hörnsten är patientens egen
berättelse om sitt tillstånd. Den lär oss att
uppfatta, tolka och förstå patientens symtom
och behov. Utifrån patientberättelsen, som
skapas i dialog, planeras sedan vården
gemensamt och en överenskommelse skrivs
ned i form av en vårdplan med delmål, mål
och strategier, säger Camilla Andersson.
Dokumentationen består av såväl patientberättelsen som vårdplanen och är en grundförutsättning för kvalitet och kontinuitet,
menar hon.
Personcentrerat arbetssätt inspirerar

HDN-centrum med individen i fokus

I slutet av 2013 öppnades ett centrum för
patienter med samtidigt hjärt-, njur- och
diabetessjukdom, HDN-centrum, på Danderyds sjukhus. Här finns specialistläkare,
sjuksköterskor och paramedicinsk personal
samlade från hjärt-, medicin- och njurmedicinska klinikerna på en och samma mottagning.

Vid HDN-centrum arbetar sjuksköterskan
Fredrik Högberg. Han underströk hur viktig
relationen är mellan patient och vårdpersonal och hur den kan utvecklas med hjälp av
ett personcentrerat arbetssätt.
– Vi har fått en mycket bättre arbetsmiljö.
När jag visar att jag finns för patienten, att
jag är närvarande och lyssnar skapas förtroende och tillit. Syftet är just att möta perso17
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nen där de befinner sig just här och nu och
lära känna personen bakom sjukdom. Det
ger oss möjligheter att också lyfta fram hälsa,
livsvilja och resurser.
Avslutningsvis bjöds publiken återigen in
och fick besvara frågan om de inspirerats av
vårdformen och arbetssättet med personcentrerad vård. Salen fylldes av händer med
viftande gröna lappar.
Register som grund i förändringsarbete

Tack vare Öppna jämförelser kan vi i dag
jämföra kvaliteten på vården i olika landsting
och på olika sjukhus. Förutsättningen för
att kunna göra jämförelser är de nationella
kvalitetsregistren som omfattar en lång rad
olika diagnoser och behandlingar. Huvudsyftet är att förbättra och utveckla vården av
patienter i Sverige.
– Det första registret, Lepraregistret startade
Bergen i Norge för över 200 år sedan och
var världens första rikstäckande patientregister, säger Joakim Alfredsson, kardiolog
och HIA-ansvarig vid Universitetssjukhuset
i Linköping.
Det finns många goda exempel där kvalitetsregistren varit ett viktigt verktyg i förändrings- och bättringsarbete, och för att uppnå
en bättre och mer jämlik vård. Sverige har till
exempel blivit världsledande på höftprotesoperationer tack vare kvalitetsregister.
– Det finns många åsikter om kvalitetsregistren, många uppfattar dem som en tidstjuv,
andra ser dem som livräddande.
Joakim Alfredsson berättade om arbetet med
och utvecklingen av Swedeheart, ett natio-

nellt kvalitetsregister för hjärtintensivvård,
kranskärlsröntgen, perkutan kornarintervention (PCI), hjärtkirurgi och sekundärprevention. Det skapades 2009 då fyra olika register
slogs samman: Riks-HIA, SCAAR, SEPHIA
och Svenska Hjärtkirurgiregistret.
Syftet med Swedeheart är att utveckla och
förbättra hjärtsjukvården genom att kontinuerligt ge information om vårdbehov,
behandling och behandlingsresultat.
Registerdata för forskning

Tack vare registerdata, menar Joakim
Alfredsson, kan man få svar på frågan om
en klinik exempelvis, gör ett bra jobb och
ger patienterna evidensbaserad behandling.
– Vi kan också stämma av mot registret
att vi följer de riktlinjer som finns och att vi
gör uppföljningar på ett adekvat sätt. Den
kanske viktigaste uppgiften är att återkoppla
till den egna verksamheten utifrån olika
utvalda indikatorer, säger Joakim Alfredsson.
Han underströk även vikten av monitorering, det vill säga att övervaka att de data som
rapporteras in är av hög kvalitet.
Registerdata öppnar också goda möjligheter till forskning som inte kan bedrivas som
randomiserade studier.
– Vi bedriver nu forskning om omfattningen
av blödningskomplikationer efter hjärtinfarkt och hur det går för dessa patienter.
Joakim Alfredsson refererade till den så
kallade TASTE-studien (Thrombus Aspiration in ST- Elevation myocardial infarction
in Scandinavia) som omfattar cirka 7 200
patienter. Forskare visade att behandlingstekniken där man suger ut blodproppar vid
hjärtinfarkt, inte räddar fler liv jämfört med
att endast behandla med ballongvidgning.
– Studien vilar på ett nytt koncept och
kunde göras med hög kvalitet tack vare våra
offentliga register. Denna studie har förändrat vår behandlingsstrategi när det gäller att
ta hand om våra rutinpatienter och är ett
mycket gott exempel på hur värdefulla våra
register är.
Joakim Alfredsson nämnde även DetoxAmi-studien, en klinisk prövning som ska
ta reda på om syrgasbehandling i samband
med hjärtinfarkt gör nytta eller ej.
– Vi vet faktiskt inte, ändå gör vi det. Förhoppningsvis kommer vi att få klara besked
nästa år då studien är klar.
Förändringar väcker känslor

Joakim Alfredsson
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Alla håller säkert med om att förändringar i
regel kan skapa något nytt. Men att veta vad
man ska förändra, hur det ska gå till och vad
man vill uppnå är inte alltid så tydligt och
inte heller enkelt.

– Förändringar kan vara jobba och leder
inte alltid till förbättringar. Men om vi ska
få till förbättringar så sker i regel förändringar, säger Martin Rejler, specialistläkare
på medicinkliniken vid Höglandssjukhuset,
Eksjö. Sedan 2009 är han även doktorand
vid Linköpings universitet och knuten till
forskarskolan Bridging the Gaps vid Jönköping Academy.
För drygt två år sedan doktorerade han på
en avhandling om förbättringsarbete vid
behandling av inflammatorisk tarmsjukdom.
Flera år tidigare hade han flyttat från Karolinska universitetssjukhuset till Eksjö och
Höglandssjukhusets mag-tarmmottagning.
Där arbetade man praktiskt med förändringar och förbättringar.
– Arbetet belönades med Dagens Medicins
kvalitetspris Guldskalpellen. Där och då
insåg jag att det som var bra kunde göras
ännu bättre och då började jag samla in data
som sedan låg till grund för min avhandling,
säger Mats Rejler.
Framgångsrikt förändrings- och förbättringsarbete förutsätter så mycket mer än
medicinsk kunskap, menar Mats Rejler
som inspireras av tänkare som Paul Batalden, pionjär inom ”improvement science”.
– Man kanske vet hur man ska göra rent
medicinskt, men det krävs så mycket mer,
som förbättringskunskap, systemkunnande,
psykologisk- och beteendevetenskaplig kunskap och även kunskap om systemvariationer.
Mats Rejler lyfte fram den sjuksköterskebaserade mottagningen för IBD-patienter, som
ett gott exempel på hur små förändringar
över tid kan höja vårdkvaliteten, men också
förbättra arbetsmiljön på en klinik eller
avdelning.
– Läkare fick mer tid för de mest sjuka
och patienter fick träffa rätt person på rätt
tidpunkt och på rätt vårdnivå. Förändringsoch förbättringsarbete är dock ofta kopplat
till eldsjälar, vilket är en utmaning eftersom
projekten blir sårbara och kanske inte alltid
så långlivade, säger Martin Rejler.
Endorix

Deltagarna på seminariet om förändringsarbete fick även ta del av Endorix, det riksövergripande kvalitetsregistret för gastrointestinal
endoskopi. Registerhållare för det relativt
nystartade registret är Mikael Lördal, överläkare och sektionschef på Gastrocentrum
Medicin vid Karolinska Universitetssjukhuset.
Bra kvalitet, menar han, handlar om säkerhet och att minimera komplikationer, men
gastrokuriren 3 · 2014
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det handlar också om träffsäkerhet och att
hitta det som ska hittas.
– Kvalitet påverkas dock av så många faktorer som till exempel urvalet av patienter,
hur förberedelserna gått till, följsamheten
hos patienterna, vilka preparat vi använder,
skopistens kvalifikationer, kvaliteten på
utrustningen och mycket annat.
Syftet med Endorix, menar Mikael Lördal,
är att skapa förutsättningar för systematiskt
kvalitetsarbete, det vill säga att förbättra kvaliteten i terapier och endoskopiska undersökningar.
Desinfektion av endoskop

Intresset var stort för programpunkten
”Värmekänsliga endoskop- rengöring och
desinfektion”.
Lena Nilsson, hygiensjuksköterska vid Centrallasarettet i Växjö och representant för
Svensk förening för vårdhygien, lyfte många
viktiga aspekter när det gäller standardiserade rengörings- och desinfektionsprocesser.
Avsteg från dessa processer ökar risken för
smittöverföring och infektion i samband
med endoskopiundersökningar.
– I Växjö har vi haft allvarliga utbrott av den
resistenta bakterien Clostridium difficile.
Det går inte nog att understryka hur viktigt
det är med vårdhygien, säger Lena Nilsson.
En mycket viktig uppgift inom endoskopisk
verksamhet är rengöring och desinfektion av
instrumenten. Processen måste vara effektiv
och samtidigt skonsam mot instrumenten.
En manuell rengöringsprocess ska följas av
en validerad maskinell process.
Det är omöjligt att desinfektera ett ofullständigt rengjort endoskop. Proteiner kan
fixeras och bilda biofilm i endoskopets kanaler. Det är därför viktigt att alla delar i såväl
den manuella rengöringsprocessen som i den
maskinella processen blir utförda.
– Dåligt rengjorda och desinficerade instrument ökar risken att föra smitta vidare.
Vem ansvarar då för vad? Lena Nilsson
underströk att såväl vårdgivaren och verksamhetschefen som den anställde har ett
tydligt ansvar var och en.
Lena Nilsson rekommenderade alla som
arbetar med vård och omsorg att vända sig
till den nationella Vårdhandboken, som
även finns publicerad på nätet, för att ta del
av kvalitetssäkrade metodanvisningar och
arbetsmetoder.
– Kopiera gärna relevanta dokument ur
vårdhandboken och diskutera eventuella
frågor och funderingar med en hygiensjuksköterska.
Lena Nilsson refererade även till en ny
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utgåva av rapporten ”Steriliseringsprocesser” som ges ut av SIS, Swedish Standards
Institute. Dokumentet som presenterades i
början av juni har utökats med ”SODA” som
ursprungligen tagits fram av Svensk Förening
för Vårdhygien (SFVH) och som ger praktiska anvisningar för arbetet med spol- och
diskdesinfektorer.
Omvårdnad och stomi

Vad behöver en kliniker veta vid handläggning av inkontinens och förstoppning?
Christina Schulz, stomiterapeut i Landstinget Östergötland, höll ett uppskattat föredrag om viktiga aspekter vid omvårdnad av
stomier och vad man bör tänka på vad gäller
lämpliga förband, kostråd och hur man förebygger och åtgärdar höga flöden.
– De flesta blir nedstämda vid ett besked
om att de måste genomgå en stomioperation.
Men för de allra flesta går det väldigt bra och
många lever ett gott liv med sin stomi.
Christina Schultz visade bland annat bilder
på när tunntarmsinnehåll har läckt och orsakat frätskador på huden. Det är därför av
största betydelse, menar hon, att förebygga
och åtgärda höga flöden.
För att få mer kunskap tipsade hon om
lästipsen: ”Stomi- och tarmopererade- ett
helhetsperspektiv (Studentlitteratur 2008)
samt ”Klinisk omvårdnad” (Liber 2002).
”Fiskfjällsprincipen”

Nästa föredrag handlade om fistlar: klassifikationer, bakgrundsorsaker, prognos, komplikationer och om ”SNAP-konceptet”.

– Fisteln kommer relativt snabbt efter en
operation, cirka fem till sex dagar och då är
patienten i regel hemma. Många patienter,
från såväl norra som södra Sverige remitteras till Linköping, och kräver i regel ett
multidisciplinärt omhändertagande, säger
Åsa Gustafsson, sjuksköterska vid Universitetssjukhuset i Linköping.
Några vanliga orsaker till att fistlar uppkommer är Chrons sjukdom, cancer och
ulcerös kolit. Enterocutana fistlar beror ofta
på komplikationer i samband med kirurgi.
När fisteln uppstår, vanligtvis till följd av
att det finns en vätskeansamling i tarmen
på grund av en förträngning, drabbas ofta
patienten av feber, smärta i buken, en lokaliserad rodnad som åtföljs av en böld samt
läckage av avföring.
Åsa Gustafsson berättade om ett patientfall,
en 57-årig man som insjuknade i en gastrointestinal blödning. Han var kraftigt överviktig
med ett BMI på 47 och hade opererats och
reopererats två gånger för läckage av tunntarmsinnehåll. Buken med fisteln lämnades
öppen (32 x 28 centimeter) och det rådde en
stor osäkerhet hur man skulle gå vidare. Två
månader efter första operationen remitterades patienten vidare från hemsjukhuset till
Universitetssjukhuset i Linköping. Efter tre
månader hade den öppna buken minskat
så mycket i storlek att det räckte med en
fistelpåse för att täcka öppningen.
– Vi arbetade enligt den så kallade ”fiskfjällsprincipen” då man börjar utifrån och
täcker utkanterna för att sedan arbeta sig
inåt. Vi gjorde omläggningar cirka två gånger

Karolina Härle, Åsa Gustafsson, Christina Schultz
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i veckan och efter ett år gjordes en rekonstruktion och buken kunde förslutas. I dag
mår patienten bra, men kan dock inte arbeta,
säger Åsa Gustafsson.
Deltagarna fick även ta del av ”SNAP-konceptet” (Sepsis, Nutrition, Anatomi och
Planering) och hur man kan tänka kring
omhändertagandet och omvårdnaden av
patienter med enterocutana fistlar.
Livskvaliteten påverkas

Sista av föreläsarna var Karolina Härle vid
kirurgiska kliniken i Linköping. Hon är en
av landets första avancerade specialistsjuksköterska. Yrket är ett mellanting mellan
sjuksköterska och läkare och är vanligt i
andra länder. Som avancerad specialistsjuksköterska arbetar hon i gränslandet mellan
sjuksköterskor och läkare.
Karolina Härle presenterade en fenomenologisk studie som omfattar patienter med
svåra komplicerade fistlar och som vårdats på
Universitetssjukhuset i Linköping.
– Syftet med studien var att spegla de
begränsningar och praktiska problem som
orsakas av fistlar och som påverkar patienternas livskvalitet.
Resultat från studien ”Living with an enterocutaneous fistula”, visar att patienterna
upplevde stora begränsningar i sitt vardagliga
liv på grund av läckage, höga flöden i fisteln
samt bandageringsproblem. De var också

Annika Brinkberg Lapidus, Maria Hjort
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begränsade i sina fysiska aktiviteter, men
även enklare rörelser som att böja sig ned.
Det påverkade även deras sociala relationer;
många skämdes och var rädda för läckage
och dålig lukt. Ett annat stort problem var
att tänderna for illa när de inte kunde äta mat
under flera månader. Även praktiska problem
togs upp; sittdynor och madrasser som blev
förstörda på grund av läckage.
– Många var också oroliga över att inte bli
frisk eller kunde känna sig som en börda som
var till besvär. För vården blir det ett etiskt
problem om vi inte kan ta hand om dessa
patienter på ett bättre sätt och skapa förutsättningar för delaktighet i den egna vården,
säger Karolina Härle.
Att förändra levnadsvanor

Samtal om levnadsvanor kan göra skillnad
vid gastroenterologiska sjukdomar. Cancersjukdomar beror endast till en liten del på
ärftliga faktorer, det största hotet är miljöoch omgivningsfaktorer. Man uppskattar att
30 procent av all cancer kan förebyggas med
goda levnadsvanor.
– Minst 20 procent av den samlade sjukdomsbördan i Sverige beror på ohälsosamma
levnadsvanor, säger Annika Brinkberg Lapidus, specialistläkare i gastroenterologi vid
Södertälje sjukhus.
Tillsammans med Maria Hjort, sjuksköterska vid Mag-tarmmottagningen på Falu

lasarett, berättade om hon kortfattat om
innehållet i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för förebyggande metoder, och hur
man i vården kan arbeta med rådgivande
samtal som en grund för att påverka levnadsvanor som tobaksbruk, riskbruk av alkohol,
otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma
matvanor.
– Ta till exempel Chrons sjukdom. Det är
klarlagt att rökning påverkar sjukdomsförloppet; rökare har fler skov och en högre
risk för komplikationer med till exempel
stenoserande och fistulerande sjukdom, säger
Annika Brinkberg Lapidus.
Enligt WHO orsakas 80 procent av all
kranskärlssjukdom och stroke av ohälsosamma levnadsvanor.
Hälften av alla kvinnor och två tredjedelar
av alla män mellan 16 och 84 år, har minst
en ohälsosam levnadsvana.
Hur gör man?

Men hur kan man då stödja sin patient att
förändra sina levnadsvanor?
Att försöka stödja en patient till hälsosamma
levnadsvanor är inte alltid enkelt. Klart är
att ett auktoritärt förhållningssätt sällan är
framgångsrikt.
– Först är det viktigt att fråga patienten
om det är okej att prata om levnadsvanor
och om man kan ställa några frågor. Det
handlar om att i dialog informera patienten
och tillsammans utforska motivationen och
övertygelsen om en förändring är möjlig att
göra, säger Maria Hjort.
Hon tog även upp tre skalfrågor som är
värdefulla att använda vid bedömning av
patientens motivation: ”Hur viktigt är det
för dig att..?”, ”Vad tror du om dina möjligheter att...?”, ”Hur beredd är du att..?.
Patienten får sedan gradera på en tiogradig
skala om det till exempel inte alls är viktigt
respektive mycket viktigt.
Ett viktigt förhållningssätt är MI-andan
där medkänsla, acceptans, samarbete och
framkallande (framför förmedla) är viktiga
hörnstenar. MI-andan är ett sätt att beskriva
förhållandet eller förhållningssättet mellan
samtalsledaren och patient.
I de nationella riktlinjerna om sjukdomsförebyggande metoder (finns även en kortversion) samt i broschyren ”Samtal om
levnadsvanor gör skillnad vid gastroenterologiska sjukdomar” finns omfattande kunskap
om riktlinjerna och hur man framgångsrikt
kan arbeta med levnadsvanor i vården.

Eva Nordin
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Hjälp oss
rädda T-shirten

Din snygga T-shirt behöver hjälp. Bomullen den är gjord av kräver tusentals liter vatten
för att växa. Vi hjälper jordbrukare att odla törstiga växter som bomull, ris och sockerrör på ett sätt som förbrukar mindre vatten. Vi hjälper också marknaden att förstå hur
mycket vatten deras råmaterial och produkter använder – så att de kan vara mer
skonsamma mot miljön och ändå gå med vinst. Se hur allt hänger ihop på wwf.se

annons
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Mag-Tarmfonden 2014
Henrik Hjortswang hälsade alla välkomna till årets stipendieutdelning som ägde
rum under Gastrodagarna. Han berättade
att en sammanslagning av Mag-Tarmfonden och Mag-Tarmförbundets fond var på
gång.
– Dessa blir ofta förväxlade, förklarade
Henrik.

P

rogrammet inleddes med att förra
årets pristagare Hans Strid berättade
om den forskning som skett för prispengarna. Det handlade om mekanismer
för anti-TNF terapi respons hos patienter
med IBD.
Biomarkör för respons vid behandling
med infliximab

Hans redovisade två arbeten.
I det första projektet var målsättningen att
identifiera immunologiska mekanismer/markörer hos patienter som svarar på behandling
med TNF-hämmare.
– Vår slutsats är att lösliga och membranbundna T-cells receptorer kan vara tidiga
tecken på effekt vid infliximab-behandling
av patienter med ulcerös kolit (UC), sa Hans.
Arbete 2 bestod av att försöka utforma en
prediktionsmodell – en linjär diskriminant
analys. De fann att uttrycket av CD 25 och
sekretion av IL 4 predikterade terapirespons
för IFX hos 85 % av patienterna med UC.
Deras slutsats blev därför att skillnaden i cellulärt svar mellan responders och icke-responders kan användas som biomarkör vid
infliximab-behandling.
IBS, IBD och akut appendicit hos barn

Sedan var det dags för att presentera årets
pristagare. Henrik kunde berätta att eftersom

Mag-Tarmfonden är en insamlingsfond, så är
dess medel beroende av hur stora bidragen
till fonden blir.
– Vi har fått fler sponsorer i år, och därför
kan vi år 2014 dela ut en miljon kronor, fortsatte Henrik.
Totalt delade man ut stipendier till sju projekt, fördelade på tre på 50 000 kr, tre på
200 000 kr samt ett på 250 000 kr. Sammanlagt 29 ansökningar hade inkommit, och
Henrik passade på att tacka Åke Danielsson,
Claes-Henrik Florén och Wilhelm Graf i Stipendiekommittén för deras arbete.
Först presenterades de tre som fick 50 000 kr.
– Tre projekt som bedöms som lovande och
väl värda att beakta, sa Henrik.
Det var Perjohan Lindfors, Stockholm för
projektet ”Patientnöjdhet vid IBS”, Susanna
Jäghult, Stockholm för projektet ”Stress och
IBD” samt Martin Salö, Lund för ”Akut
appendicit hos barn – inflammatoriska parametrar, cellpopulationer och mikrobiota” som
samtliga fick komma upp på scenen för att
ta emot en stor check på prissumman.

morbiditet vid akut kolektomi rapporterats.
Nästa var Sofie Haglund, Jönköping. ”Interindividuella skillnader i läkemedelssvar vid
inflammatorisk tarmsjukdom - Identifiering
av kandidatgener av betydelse vid läkemedelsbehandling”
– Projektets resultat kan optimera val och
dosering av tiopurinbaserad och biologisk
behandling vid IBD, löd motiveringen som
Henrik läste upp.
Sist av dessa var Sara Regner, Malmö, ”Patofysiologiska mekanismer och prediktion av svår
pankreatit”
– Biomarkörer som tidigt kan identifiera
de som utvecklar en aggressiv form av
pankreatit är värdefullt inte bara för tidig
behandling utan också för att tidigt hitta rätt
vårdnivå för patienter som insjuknar i akut
pankreatit. Projektet som baseras både på
kliniska patientmaterial och djurmodeller
kan komma att belysa regleringen av den
inflammatoriska processen vid akut pankreatit, förklarade Henrik.

Ulcerös kolit, IBD och pankreatit

Så var det 2014 års största pris kvar. Det gick
till Francesca Bresso för hennes studie ”Role
of epigenetic modification in inflammatory
bowel disease”.
– Studie av DNA metylering vid Crohns
sjukdom som integrerar genetisk information med epidemiologiska variabler vilket
kan ge tydligare karakterisering av IBD
patienter, sjukdomens aggressivitet och
i slutänden ge värdefull information om
potentiella targets för framtida ny behandling, löd motiveringen.
Traditionsenligt presenterade sedan förstapristagaren kort sin forskning med ett föredrag. (Se intervju med Francesca på nästa
sida).
Till sist påminde Henrik om att mycket
återstår att lära för att bättre kunna hjälpa
de som drabbats av sjukdom i matsmältningsorganen.
– Det behövs resurser för att driva projekt
från idé till resultat, så stöd Mag-Tarmfonden, uppmanade han.
Han avslutade sedan med att rikta ett stort
tack till de olika företag som är givare: Abbvie
och Danone (250 000), Tillotts Pharma, Ferring och Shire (50 000) samt Olympus och
Otsuka (25 000).

Därefter stod de som belönats med 200 000
kr på tur.
Först var Daniel Bergemalm, Örebro för sitt
arbete om ”Biomarkörer vid måttligt svårt och
svårt skov av UC”.
Henrik läste upp Stipendiekommitténs
motivering:
– Studien innebär identifiering och karakterisering av proteiner involverade i kolitens
patofysiologi kan ge underlag för individualiserad terapi och tidiga behandlingsbeslut hos
patienter med akut svår ulcerös kolit, vilket
kan vara särskilt värdefullt i en tid när ökad

Epigenetik vid IBD

Per Lundblad
gastrokuriren 3 · 2014
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Francesca Bresso prisas för
epigenetisk forskning
hur gener regleras, främst om de är på- eller
avslagna.
Epigenetiska modifikationer, till exempel
DNA-metylering, kan påverkas av levnadsmiljön, exempelvis rökning, kost, läkemedel.
– Vi vet att rökning leder till en försämring av Chrons sjukdom, men skyddar mot
ulcerös kolit. Vi känner dock inte till de
bakomliggande mekanismerna. DNA-metylering kan vara av en viktig betydelse. Här
behövs mer forskning.
Preliminära forskningsresultat från Francesca Bressos forskning visar att DNA-metylering varierar mellan kontrollgrupp och
patienter med Chrons sjukdom. För att
verifiera forskningsresultatet krävs nu större
studier.
– Om vi får en bättre förståelse för hur
vi kan påverka inflammationen genom att
påverka DNA-metyleringen, genom exempelvis olika miljöfaktorer och läkemedel,
skulle vi kunna dämpa inflammationen,
förebygga skov och förbättra livskvaliteten
hos patienter med IBD.

Forskaren Francesca Bresso tilldelades
250 000 kronor av Mag-Tarmfonden för
sin forskning om kronisk inflammatorisk
tarmsjukdom, IBD. Hon har tittat närmare på epigenetiska faktorer som kan vara
av betydelse för sjukdomarnas uppkomst
och utveckling.

D

et var en mycket glad Francesca
Bresso som tog emot checken på
250 000 kronor av Mag-Tarmfondens ordförande.
– Jag är så tacksam för priset. Den här typen av forskning är kostsam och kräver omfattande resurser. Nu får jag möjlighet att gå
vidare för att försöka validera forskningsresultatet.
Francesca Bresso får priset för sitt projekt:
”Role of epigenetic modifications in inflammatory bowel disease”.
Hittills har forskare identifierat 163 IBD-gener som kan öka risken att insjukna i IBD.
Men det krävs fortfarande mycket mer
grundläggande arbete för att förstå de bakomliggande mekanismerna och hur samspelet ser ut mellan arv och miljö.
– Faktorer som exempelvis DNA-metylering, som är en typ av epigenetisk modifikation, antas ha en viktig betydelse.
Levnadsmiljön kan påverka

Francesca Bresso, som ingår i Mauro D´Amtaos forskarlag vid Karolinska Institutet, har
studerat förekomsten av DNA-metylering
hos patienter med Crohns sjukdom och jämfört med en kontrollgrupp.

Nyfikenheten drivkraft

DNA-metylering är en typ av kemisk förändring av DNA. Modifieringen är kvar
efter celldelning, men förändrar inte den
genetiska koden. Modifieringen är en del
av den epigenetiska koden och är delaktig i

Francesca Bresso är född och uppvuxen
i Italien. Hon tog sin specialistexamen i
gastroenterologi 2002 i Turino och sökte
sig sedan till Karolinska Institutet där hon
doktorerade 2006 vid Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi på avhandlingen: ”Genetic and molecular determinants
in inflammatory bowel disease”. I dag delar
hon sin tid mellan klinik och forskning.
– Jag kunde inte drömma om de möjligheter
jag har fått i Sverige. När jag kom hit hade
jag ingen erfarenhet av forskning, i dag är
jag forskningsberoende, säger Francesca och
skrattar.
Det är fantastiskt, menar hon, att få kunna
använda sin nyfikenhet och kreativitet för att
i forskningen testa olika vägar och försöka
öka kunskapen om inflammatoriska tarmsjukdomar.
– Målet är förstås att kunna utveckla biomarkörer som kan användas för att skärpa
diagnostiken och förutse effekten av behandling, och därmed också kunna förbättra livskvaliteten för IBD-patienter.
Eva Nordin
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PO Nyström-dagen
Efter ett långt framgångsrikt liv i patienternas och kirurgins tjänst kommer PO Nyström under sommaren 2014 att gå i en
välförtjänt pension.
Därför ville Sektionen för nedre Abdominell Kirurgi, Gastrocentrum, Karolinska
Universitetssjukhuset ta tillfället i akt att
med undervisning och kunskapsutbyte
uppmärksamma PO:s mångåriga gärning.

O

vanstående rader är hämtade från
programmet för PO Nyström-dagen som genomfördes på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.
Kolorektalkirurg Per J. Nilsson hälsade alla
välkomna.
– Syftet med dagen är att vi ska lära oss
något – samt uppmärksamma PO, som
har funnits med under hela mitt yrkesverksamma liv, sa Per.
– Det känns naturligtvis roligt att vi är
samlade här idag – men samtidigt även lite
vemodigt, tillade han.
Läs på artäranatomin

Förste talare var Olof Hallböök, och hans
ämne var kolorektala anastomoser.
Han beskrev blodförsörjningen vid anastomoser, och berättade om J. D. Griffiths och
dennes betydelse för förståelse av artäranatomin i distala kolon. Han har gett namn åt
”Griffiths critical point”.
– En annan är Sudeck’s critical point. Peter
Sudeck beskrev detta 1907. Dessa två namn
bör vi känna till när vi opererar våra patienter, fortsatte Olof.
Olofs egna avhandling Randomized comparison of straight and colonic J-pouch anastomosis after low anterior resection kom 1996.
– Vi kunde visa att om man gjorde en colonpouch så uppförde den sig mer likt normal
rektum.
Kritiken mot colonpouch är att den kan
orsaka förstoppning, men Olof trodde att
patienten föredrar det, jämfört med urgency.
– Man bör tänka på hur stora de ska vara. Vi
tenderar att göra dem allt mindre, 5 - 6 cm.
I sin sammanfattning underströk Olof
vikten av att beakta artäranatomin.
– Man måste läsa på! Artärerna kan man
inte alltid lita på, sa han.
Han redogjorde även för olika typer av koloanala anastomoser, och citerade sitt tack från
sin avhandling till PO Nyström.
– Du är en lateral tänkare, med förmåga att
tänka utanför boxen. Det tackar jag dig för!
gastrokuriren 3 · 2014

PO avtackades vid dagens slut av Annika Bergqvist.

Startade studie om laparoskopi

Stefan Skullman berättade därefter om laparoskopisk kolorektalkirurgi.
– Laparoskopiutvecklingen började redan
under 1910-talet. Hans-Christian Jacobaeus
– observera att det var en svensk – introducerade då laparoskopi och thoracoskopi, sa
Stefan.
Men det var först på 1970-talet som tekniken kom i användning, då framför allt inom
gynekologin.
Laparoskopiföreningen bildades i augusti
1991, och året därpå kom ett förslag att man
skulle pröva att operera colon laproskopiskt.
– PO, jag, Kennet Smedh och Anders Kald
nappade.
Den första laparoskopiska kolektomin utfördes av Anders Kald, PO Nyström och Stefan
Skullman.
– Det var en obstipationspatient med en
enormt lång colon. Vi jobbade två och två –
och drog till slut ut den genom ett stomihål
efter sju timmar!
Problemet med porthålsmetastaser medförde dock att tekniken kom i onåd. Den
förbjöds i Göteborg och på andra platser.
– Men vi kämpade vidare i Linköping – vi
upplevde att våra patienter mådde bättre. För
att gå vidare startade vi en studie – COLOR.
Tror på laparoskopins framtid

Idag är det få kirurgiska ingrepp som har så
mycket vetenskap bakom sig som laparosko-

pin, fortsatte Stefan.
– Det finns ett flertal randomiserade studier. I Danmark sker mer än hälften av alla
CRC-operationer laparoskopiskt. Så frågan
är varför det går så långsamt i Sverige?
Bland orsakerna till det nämnde Stefan att
tekniken har saknat stöd från kolorektalföreningen.
– Vi kanske har för många centra? Dessutom är utbildningen oorganiserad, tillade
han.
Stefan avslutade med att säga att han ändå
tror på laparoskopins framtid.
– Robotkirurgin förfinar ingreppen ytterligare. Vi behöver modifiera ERAS- konceptet (Enhanced Recovery After Surgery)
ytterligare för att det ska passa laparoskopin,
summerade Stefan.
Även Stefan ville tacka PO:
– För din kirurgiska teknik – som är outstanding. Och för din förmåga att se annorlunda har stimulerat oss alla. Ditt sätt att
beskriva och mäta kirurgins komplexitet har
betytt mycket för utvecklingen!
Fyra hörnstenar

Rektalcancerresan var titeln på Anna Martlings föredrag.
– Vid resans början var det kirurgi som var
enda terapin. 50 - 70 % av patienterna fick
stomi, och en hög andel blev impotenta. 25
- 30 % fick lokalt återfall – och endast 50 %
överlevde efter fem år, konstaterade Anna.
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Den vidare resan vilar på fyra hörnstenar:
Svenska strålstudier under 80- och 90-talet,
kvalitetsregistret som startade upp 1995, nya
operationsmetoder och ett multidisciplinärt
omhändertagande, fortsatte hon.
Den preoperativa strålbehandlingen ledde
till en minskning på över 50 % av lokala
återfall och en förbättrad överlevnad. Det
visades tydligt i studierna Stockholm 1 och
Stockholm II.
– Men vi såg fler kort- och långtidskomplikationer hos strålade patienter.
Nationella kvalitetsregistret innehåller data
från alla sex regioner i Sverige, och inkluderar 1900 patienter per år. 98 % av alla rektalcancerpatienter är inkluderade.
Den förbättrade kirurgiska tekniken med
total mesorektal excision (TME) introducerades 1982, vilket enligt Anna var mycket
tidigt i ett internationellt perspektiv.
– TME-projektet i Stockholm 1994 - 97
innebar att vi fick en strukturerad utbildning
av kolorektalkirurger, samt att vi införde ett
multidisciplinärt omhändertagande.
Resan fortsätter

Konceptet abdominoperineal rektumexcision (APE) förändrades till tre olika APE-ingrepp, relaterade till definierade anatomiska
strukturer: Inter-sfintrisk, extra-levatorisk
och ischio-anal, berättade Anna och visade
med hjälp av bilder hur de går till.
– Och det har hänt så mycket mer! Vi har
fått bättre möjligheter, bättre ergonomi och
bättre möjligheter att lära ut!
Med den utökade arsenalen av metoder och
tekniker blir det allt mer nödvändigt att träffas multidisciplinärt för att diskutera våra
patienter, påpekade hon vidare.
Resans resultat hittills är att lokalrecidiven
har minskat från 30 % till 6 %, och att överlevnaden idag ligger mellan 55 och 60 %.
Resan fortsätter dock. Anna kikade i kristallkulan och såg bl.a. följande:
– När det gäller personalized cancer medicin

är vi bara i början. Livskvalitet – i och med
att vi idag botar patienten blir det begreppet
allt mer viktigt. När det gäller morbiditet på
kort och lång sikt ligger vi kvar på ungefär
samma resultat. Vi måste därför fortsätta ditt
arbete, PO, avslutade Anna.
Kirurgen är målvakt

Rune Sjödahl talade om IBD-kirurgins
utveckling i Sverige. Efter att ha beskrivit kirurgin för ulcerös kolit (UC) under
60-talet, fortsatte han med Kocks kontinenta
ileostomi.
– Mycket blev då annorlunda för den här
patientgruppen – de fick bl. a. ökat självförtroende, bättre sexuell aktivitet och förutsättningar för sport och fritidsaktiviteter.
Men det var också många komplikationer,
sa Rune.
Den kontinenta ileostomin idag är stabil
över tid och ålder samt gör det lättare att
hantera pouchit och diarré. Specialiserade
kirurger och erfaren vårdpersonal ger goda
resultat.
För Crohns sjukdom (CD) beskrev Rune
först historiken. Han fortsatte med att
berätta att det visade sig att fekalströmmen
har påverkan på recidiv.
– Vi lärde oss tidigt att om man opererar
patienter med septiska komplikationer så får
man många patienter senare...
Enteral nutrition kan optimera allmäntillståndet inför kirurgi.
Framtiden för den moderna kirurgin för
CD är laparoskopisk.
– Jag tror att alla är överens om det, sa Rune.
Kirurgin är också tarmbesparande, man producerar inga ”korta tarmen syndrom” längre.
Han summerade med att reflektera över den
framtida rollen för kirurgi vid IBD.
– Det kommer att vara en viktig komponent av multimodal behandling. Kanske vi
får se genterapi via laparoskop? Kirurgin
kommer att ha en mindre volym – men

Fr.v. Olof Hallböök, Stefan Skullman, PO Nyström, Anna Martling, Per J. Nilsson och Rune Sjödahl.
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vara livräddande. Och glöm inte att kirurgen fortfarande har rollen som målvakt – vi
deltar kanske inte så mycket i själva spelet,
men är helt avgörande för utgången!
Fyra role-models

Den sista föredragshållaren denna dag var
PO Nykvist själv. Han talade om den stora
medicinska utveckling med olika upptäckter
som skett under 1900-talet.
– Det var en spännande tid för en ung
doktor!
Han fortsatte med att beskriva hur endotoxiner följt honom under hela hans yrkesliv. Därefter berättade han och beskrev fyra
personer som under hans liv har haft rollen
som role-models. Dessa är i tur och ordning:
Sven Bergman, William Knaus, Arthur Baue
och Jonathan Meakins.
– Sven var en mästare på one-liners. Ett
exempel: ”Den beta-streptokock är inte född
som tål penicillin”. Knaus visade i APACHE
III-studien att 75 % av sjukdom kan beskrivas som fysiologi. Det är en tanke som vi
har tagit till oss – att det är farligt att vara
sjuk. Sjukare före operationen gör patienten
sjukare efter operationen.
En framtid som modulator av molekylär
biologi

PO förklarade att kirurger vet detta väldigt
väl, och att det kan tyckas självklart idag.
– Man kan mäta det och introducera det
i vårt sjukvårdssystem. Men tyvärr tror jag
att den utvecklingen idag har tagit en paus.
Baues artikel Multiple progressive or sequential systems failure. A syndrome of the 1970s,
publicerad i Arch Surg 1975 är en mycket
citerad artikel.
Meakins hade en enastående språklig förmåga.
– Han kunde förklara hur en studie kunde
passa in i den medicinska kliniska vardagen,
sa PO, och gav exempel på citat från Meakins: ”The gut is the undrained abscess” och
”The gut is the motor of multiorgan failure”.
PO avslutade med följande tänkvärda sentenser: Kirurgen började med att modulera
anatomin.
Idag är kirurgen en modulator av fysiologi.
Men kirurgen kommer att bli en modulator
av molekylär biologi.
– Observera att jag säger ”kommer att bli”.
För närvarande befinner vi oss nog på fortfarande på den andra av dessa meningar, sa
PO.

Per Lundblad
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GASTRODAGARNA REFERAT

Referat Gastrodagarna
Sedan 2010 ordnar Gastrocentrum Karolinska Stockholm en 7.5 hp kurs (5 veckor)
för sistaårsstudenter på läkarprogrammet i Stockholm. Kursen heter Akut och
kronisk bukblödning och buksmärta- en
integrerad kurs i medicin och kirurgi och
ingår i momentet Studentvalda kurser
(SVK). Studenterna kan välja mellan allt
från global hälsa i Tanzania till idrottsmedicin och några väljer alltså att avsluta sin
utbildning med en kurs som utgår från
bukens symptom.

U

tifrån symptomen smärta och
blödning repeterar vi smärtfysiologi, akut handläggande av instabil
patient, gastrointestinal onkologi, inflammatorisk tarmsjukdom, gynekologiska orsaker
till symptom mm. Patientsimulering och
endoskopisimulering ingår. I år tog vi tillfället i akt att i samarbete med SGF arrangera så
att studenterna fick delta på Gastrodagarna.
Nedan följer deras referat från Gastrodagarna
Linköping 2014.
Stort tack SGF!
Kursledning

Ann-Sofie Backman och Francesca Bresso

Referat Gastrodagarna 2014

Tidigt på onsdagsmorgonen 14:e maj samlades vi på Stockholms centralstation inför
vår resa till Gastrodagarna 2014 i Linköping.
Under vår sista kurs på läkarprogrammet
inom akut och kronisk buksmärta hade vår
kursledning anordnat den ypperliga möjligheten att åka till denna kongress.
Helhetsintrycket av dagarna var mycket
gott med ett antal faktorer vi vill lyfta fram.
Vi deltog vid flertalet inspirerande föredrag
avseende aktuell forskning och framkanten
inom de olika fälten av gastroenterologi,
samt viktiga aspekter i den kliniska vardagen. Det hela upplevdes som ett ödmjukt
kunskapsutbyte mellan professioner och
subspecialitéer. Bland våra personliga favoritmoment finns prof. Jan Tacks föredrag om
funktionell dyspepsi, Hans Verbaan samt
Fredrik Rorsmans föredrag om dekompenserad levercirros och multiprofessionella
symposiet om extratestinal IBD.
På utställargolvet fick vi, av stort edukativt värde, prova på gastroskopi, koloskopi,
stentsättning och endoskopiskt extraherande
av främmande föremål. Vi har även provat
samtliga bakelser samt samlat flertalet olika
sorters pennor och godis, även detta av stort

värde. Sammantaget har vi samtliga studenter upplevt det kongressen hade att erbjuda
som mycket givande. Detta avseende ny och
fördjupad kunskap men framförallt socialt.
Vi skulle beskriva Gastrodagarna som en
mycket trevlig sammankomst. Vårt övergripande intryck är att gastroenterologer är ett
ödmjukt och drivet sällskap med lovande
salsakunskaper. Det har varit mycket inspirerande att uppleva gemenskapen inom den
interprofessionella samt specialiserade yrkeskåren. Detta är något vi ser fram emot med
stor entusiasm inför vår framtida karriär som
specialister. Det har varit ett stort privilegium att medverka vid Gastrodagarna 2014
och det är något vi skulle unna fler av våra
studentkollegor att kunna delta vid. Vi vill
tacka våra kursansvariga gastroenterologer
Francesca Bresso och Ann-Sofie Backman
vid Karolinska sjukhuset i Solna samt SGF:s
Hans Törnblom som gjorde allt detta möjligt. Vi ses ute i kliniken!
Hälsningar från tolv potentiellt blivande
gastroenterologer.
Tor Karlsson
Emil Boström
Emelie Sundkvist
Frida Lindmark

Bakre raden fr. v: Emil Boström, Daniel Olsson, Tor Karlsson, Hans Törnblom, Henrik Milestad, Jonas Lagheim, Kalle Hansson och Martin Gerdin
Främre raden fr.v: Tobias Johansson, Francesca Bresso, Emelie Sundkvist, Annika Bergqvist, Caroline Talani Jansson, Frida Lindmark,
Nakisa Atighechi och Ann-Sofie Backman
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Första kullen i Forum GIMIICums
forskarskola examinerade
Forum GIMIICum (Gastro-Intestinal Mucosal Inflammation and Infection Centre) är
en nationell forskarskola kring gastrointestinal inflammation och infektion.

S

kolan vänder sig till doktorander som
håller på med inflammation och infektion i mag-tarmkanalen, lever och pankreas. Grundbulten för forskarskolan utgörs
av en samverkan mellan klinisk forskning
och basvetenskaplig forskning.
Linda och Johanna

Den första gruppen startade för fyra år sedan
och bestod av 24 doktorander – 12 kliniskt
aktiva läkare och 12 med basvetenskaplig
bakgrund. De examinerades i maj på Gastrodagarna i Linköping.
Gastrokuriren lyckades få en intervju med
två av de nyexaminerade.
Det är Linda Gerdin, som gör sin ST på
kirurgen i Eksjö samt Johanna Sundin som
är doktorand vid Örebros universitet, institutionen för hälsovetenskap och medicin,
som vi träffar.
Linda har tre år kvar tills hon ska disputera,
medan Johanna ska disputera nästa vår.
– Mitt arbete handlar om effekten av stress
på tarmbarriären i hälsa och sjukdom, berättar Linda.
– Min avhandling heter The microbe host
interaction in post-infectious IBS, säger Johanna.
Lägger grund till fortsatt forskarkarriär

Båda har ingått i den första kullen i nationella forskarskolan i gastrointestinal forskning, och vi är naturligtvis intresserade av att
höra vad de tycker om kursen de har slutfört.
– Jag sökte mig till utbildningen för jag ville
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träffa andra forskare inom gastroenterologi,
berättar Johanna.
– I mitt fall var det min handledare som
rekommenderade kursen, förklarar Linda.
Linda förklarar att det i utbildningen som
gav henne allra mest var hennes studiekamrater.
– De har inneburit att jag har fått ett nätverk,
och en tillgång till en forskargrupp till och
med helt andra kompetenser, fortsätter hon.
Johanna håller med och påpekar att det
lägger en grund till en fortsatt forskarkarriär.
– Man får diskutera sina idéer på ett naturligt sätt i ett bra forum, förtydligar hon.

har varit väldigt bra – genomtänkt och väl
anpassad till den moderna forskningen. De
tillägger att föreläsarna också har varit väldigt bra.
– Forskarskolan förutsätter att jag inte är
klar, utan ska fortsätta forska. Det upplevde
jag som inspirerande – som en satsning på
elitidrott, säger Linda.
De är båda överens om att de ska rekommendera andra till utbildningen.
– Vi är så glada och tacksamma för att vi har
fått gå den här skolan, avslutar de båda innan
de försvinner i vimlet på Gastrodagarna.

”Som en satsning på elitidrott”

Linda och Johanna tycker att utbildningen

Per Lundblad
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Skillnader i läkemedelssvar vid
inflammatorisk tarmsjukdom
finns ett trettiotal genetiska variationer
beskrivna för TPMT vilka reducerar dess
aktivitet. Patienter med låg TPMT-aktivitet
löper en stor risk att drabbas av allvarliga biverkningar om de behandlas med standarddoser. TPMT-aktiviteten förklarar emellertid inte alla kliniska scenarier. En s.k. skev
metabolitprofil med hög produktion av meTIMP och subterapeutisk 6TGN-nivå ses
bland 15-20% av patienterna och är associerad med bristande effekt och biverkningar. En dosökning hos dessa patienter för att
uppnå terapeutisk koncentration av 6TGN
ger istället en oproportionerlig ökning i
meTIMP. De dominanta metabola vägarna
verkar med andra ord skilja mellan patienter. Intresset för att identifiera metoder för
att förbättra utkomsten vid behandling har
avsevärt ökat sedan man funnit att kombinationsbehandling med lågdos tiopurin och
allopurinol kan häva den skeva metabolitprofilen vilket leder till ökad tolerans och
effekt. Mekanismen för denna interaktion
är inte klarlagd och vi försöker att både in
vitro och in vivo belysa vad som sker.

Behandling av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är baserad på aminosalicylater
(5-ASA), glukokorticosteroider, immunmodulerande medel (tiopuriner, metotrexat och cyklosporin) och/eller biologiska läkemedel som t.ex antikroppar
mot TNF-α (TNF-hämmare). Denna behandlingsarsenal har i stort sett varit densamma sedan 1990-talet med undantag
för TNF-hämmare som introducerades år
2000. Upp till 40% av tiopurinbehandlade patienter och 1/3 av de som behandlas
med TNF-hämmare svarar inte önskvärt
på behandlingen.

E

n grupp patienter förlorar också effekt av behandlingen över tiden. Under de närmsta åren kommer dessutom flera nya preparat att bli tillgängliga,
t.ex antikroppar mot adhesionsmolekyler
och andra cytokiner än TNF-α, vilket kommer att leda till ett ökat kunskapsbehov.
Det finns därför behov av att med någon
typ av biomarkörprofil kunna selektera patienter till såväl rätt behandling som rätt
dosering. De flesta läkemedel är substrat för
läkemedelsmetaboliserande enzymer som
antingen aktiverar eller detoxifierar och
eliminerar dem. Plasmakoncentrationen
av ett läkemedel kan generellt variera upp
till 600 ggr mellan individer. Ålder, kön,
annan samtidig behandling, svårighetsgrad
av sjukdom, lever- och njurfunktion är välkända faktorer som påverkar omsättningen
av läkemedel. Olika genetiska variationer
av läkemedelsreceptorer, metaboliserande
enzymer och transportörer liksom av sjukdomsassocierade gener förklarar sammantaget som bäst 40% av de interindividuella
skillnaderna, för vissa läkemedel upp till
95% av variationen.

Genetiska förändringar

Vår forskargrupp är intresserad av genetiska förändringar bakom uppkomst och
av betydelse för behandling av IBD. Mitt
forskningsområde rör i huvudsak farmakogenomik, d.v.s hur förekomst av genetiska
variationer eller variationer i genuttryck
påverkar behandlingssvaret på ett visst läkemedel. Huvudsyftet är att finna ledtrådar till en mer individanpassad behandling
av IBD än vad som är möjligt idag, både
vad gäller val av läkemedel och dos för att
30
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snabbt uppnå kliniskt effekt. En annan viktig fråga är hur länge patienterna behöver
stå på dessa behandlingar givet att de ökar
risken att drabbas av allvarliga biverkningar.
Likaså är det oklart vid långtidsbehandling
hur man kan bedöma vilket läkemedel som
går att sätta ut och hur risken för relaps bäst
kan förutsägas. Nedan belyses ytterligare
några aktuella frågeställningar kring behandling av IBD.
Tiopuriner

Flera kandidatgener har undersökts i relation till behandlingssvaret på tiopuriner,
men har var för sig inte funnit sin kliniska
tillämpning och farmakogenomiska data
är idag begränsade till bestämning av TPMT-aktivitet inför behandlingsstart. Det

När det gäller TNF-hämmare finns inget
lika tydligt exempel på en farmakogen som
TPMT även om det i litteraturen föreslagits
att vissa genuttrycksprofiler i tarmbiopsier
skulle kunna identifiera patienter som svarar
på behandlingen. Genuttrycksprofiler har
också beskrivits som ett verktyg att predicera sjukdomsprognos och behovet av behandlingseskalering.
Medel från Mag-tarmfonden

Med hjälp av de medel vi erhållit från
Mag-tarmfonden kommer vi att följa
patienter med provtagning (blodprover
och biopsimaterial) under behandlingens
gång för att undersöka vad som farmakogenomiskt sker lokalt i tarmen vid insatt/
förändrad behandlingsregimen. Vi är bland
annat intresserade av vad som skiljer patienter som klarar sig på mildare behandling
från de som kräver upptrappning till kraftig
immunmodulerande/biologisk behandling
såväl genetiskt som på genuttrycksnivå,
med syfte att tidigt kunna sätta in adekvat
behandling för att snabbare nå remission.
Kan vi med massiv parallell sekvensering
gastrokuriren 3 · 2014
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på DNA (förekomst av genetisk variation)
och genuttrycksnivå (mRNA) identifiera
nya kandidatgener som påverkar/påverkas
av behandlingen?
Konklusion

Sammantaget är användningen av läkemedel vid IBD långt ifrån optimal. Läkemedelsverket förespråkar istället för en generell
sk ”top-down-strategi” där man riskerar att
överbehandla en stor del av patienterna, en
s.k. ”rapid-step-up-strategi” där det inte bör
gå mer än 6 mån tills effektiv behandling
identifierats.
Med bättre förståelse för olika läkemedels
effekter på arvsanlagens uttryck och förekomst av genetisk variation och arvsanlagens uttryck hos den enskilde patienten
är vår förhoppning att identifiera faktorer
(både farmakogenomiska och andra) som
i en biomarkörprofil kan bidra till en förenklad och individanpassad behandling av
IBD.
Sofie Haglund

Biokemist, PhD
Projektet drivs i ett samarbete mellan forskare vid Medicinsk diagnostik, laboratoriemedicin, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping,
Karolinska Institutet i Stockholm och Hälsouniversitetet i Linköping mfl och stöds bl.a av
Futurum – akademin för hälsa och vård vid
Landstinget i Jönköpings län, Stockholms läns
landsting och Karolinska Institutet.
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SOIBD INFLAMMATORISK TARMSJUKDOM

Varför uppstår inflammatorisk
tarmsjukdom?
Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD)
är komplexa sjukdomar där den exakta
etiologin är okänd. Dock har vi idag goda
kunskaper om de olika faktorer som i
kombination med varandra resulterar i inflammation i tarmen. Dessa faktorer innefattar arvsmassan, tarmens bakterieflora,
slemhinnans barriär, immunförsvaret, och
faktorer i vår omgivning. I denna artikel
kommer vi att diskutera dessa faktorer
samt ge en kort introduktion till nya behandlingsstrategier och forskning inom
området.
Arvsmassans betydelse vid IBD

Studier inom genetisk epidemiologi har
legat till grund för de senaste decenniernas
framgångar inom genetik vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Det är idag drygt
25 år sedan arvets betydelse vid ulcerös kolit
och framförallt Crohns sjukdom konfirmerades utifrån en högre grad av konkordans
hos enäggstvillingar än hos tvåäggstvillingar.

Figur 1. Tvillingar, en möjlighet att studera betydelsen av arv och miljö.

Metodutveckling inom bioinformatik och
bioteknik samt internationella samarbeten såsom ”International IBD Genetics
Consortium” (http://www.ibdgenetics.org)
har sedan möjliggjort framsteg inom molekylärgenetisk forskning vid komplexa sjukdomar i allmänhet och IBD i synnerhet. En
grundbult för denna utveckling har varit så
kallade ”genome-wide association studies”
(GWAS) där association mellan genetiska
varianter och en specifik fenotyp värderas.
32

Med hjälp av GWAS, meta-analyser av olika GWAS och så kallade ImmunoChip baserade studier har idag 163 IBD-associerad
loci identifierats, vilket är betydligt fler än
för någon annan komplex sjukdom. Upp
till 110 av dessa loci är gemensamma för
Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Dessutom är en betydande andel även associerade
med andra komplexa sjukdomar. Exempelvis är genetiska varianter inom interleukin23receptorn (IL23R) associerade med både
IBD, psoriasis och ankyloserande spondylit. Flera IBD loci är även kopplade till
extra-intestinala manifestationer såsom primär skleroserande kolangit. Förekomsten
av såväl ulcerös kolit som Crohns sjukdom
inom samma familj liksom samsjuklighet i
olika kroniska immunologiska sjukdomar
hos en och samma individ kan åtminstone
delvis förklaras av dessa gemensamma genetiska varianter.
Även om de kausala polymorfismerna och
generna ännu ej är identifierade för majoriteten av de 163 loci så har de genetiska
fynden ökat vår förståelse för uppkomsten
av IBD. Samtidigt skall man komma ihåg
att de genetiska varianter som har identifierats enbart förklarar 14 % av den genetiska
variansen för Crohns sjukdom och motsvarande siffra för ulcerös kolit är 8 %.
Redan år 2001 identifierades de första tre
polymorfismerna som oberoende av varandra befanns vara associerade med Crohns
sjukdom. Alla tre varianterna var lokaliserade inom NOD2 genen som kodar för
NOD2 proteinet, en intra cellulär receptor
som aktiveras av bakterier (och virus). Fynden pekade på det innata immunförsvarets
betydelse vid uppkomsten av Crohns sjukdom. Efterföljande GWAS konfirmerade
betydelsen av interaktion mellan tarmens
mikrobiota, mukosal barriärfunktion och
mukosalt immunförsvaret vid uppkomsten
av IBD och Crohns sjukdom i synnerhet.
Allt mer data pekar på betydelsen av autofagi som en central mekanism för intracellulär bearbetning och nedbrytning av
bakterier/bakterieprodukter vid framför
allt Crohns sjukdom. Bland de loci som är
associerade med ulcerös kolit återfinns gener som reglerar intestinal mukosal barriärfunktion, exempelvis ”Hepatocyt nuclear

factor 4A” (HNF4A) genen. HLA-DQA1
är det loci som är starkast associerat med
ulcerös kolit. Däremot synes NOD2 och
PTPN22 (båda associerade med Crohns
sjukdom) att skydda mot ulcerös kolit.
Genetiska fynd och kliniska implikationer

IL10 signaleringsvägen är ett intressant
exempel där genetiska fynd fått kliniska
implikationer. Genetiska varianter i genen
kodandes för IL-10 har satts i samband
med både Crohns sjukdom och ulcerös
kolit. Samtidigt har sällsynta mutationer i
IL10 receptorn visat sig vara kopplade till
en allvarlig Crohn-liknande form av terapiresistent enterokolit som debuterar i barndomen och som kan kräva behandling med
allogen stamcellstransplantation.
Trots framgångarna inom forskningsområdet så är genetikens roll vid diagnoserna
långt ifrån fullständigt kartlagda. Många
av de IBD loci som hittills har identifierats
behöver karakteriseras vidare och i en betydande andel av fallen är det fortfarande
oklart vilken/vilka gener som är relevanta
för associationen med IBD. Den kausala
genetiska varianten är med andra ord ännu
ofta okänd. Den biologiska implikationen,
det vill säga funktionen av det defekta protein, som den genetiska varianten kodar
för, är dessutom oftast ofullständigt kartlagd. Ett annat dilemma är att de GWAS
som utförts har haft potential att identifiera
genetiska varianter som är associerade med
en måttlig risk ökning och som har en prevalens > 5 %. Således behövs nya metoder
för att kunna identifiera genetiska varianter, vilka trots lägre prevalens är associerade
med en betydande risk. Dessutom har de
flesta genetiska analyser inom IBD hittills
utförts bland kaukasier i populationer från
norra Europa och Amerika varför genetiska data från andra etniska populationer än
så länge är bristfälliga. Stora insatser krävs
också för att identifiera samband mellan
specifika genotyper och specifika sjukdoms
fenotyper.
Hittills har polymorfismer i NOD2 genen
förknippats med lägre ålder vid diagnos av
Crohns sjukdom och inflammation lokaliserad i ileum och polymorfismer i HLA
DRB1 * 0103 kopplats till allvarlig extensiv
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ulcerös kolit. ”International IBD Genetics
Consortium” driver i nuläget projekt för att
med hjälp av ImmunoChip data försöka
besvara flera av ovan frågeställningar.
Farmakogenomik, som studerar hur genetiska faktorer påverkar effektivitet, tolerabilitet samt biverkningar av läkemedel, har
en hög klinisk relevans. Hittills har endast
utvärdering av thiopurine S - metyltransferas (som kodas av TPMT) genotyp och
fenotyp rekommenderats av ”US Food and
Drug Administration” före initiering av
behandling med thiopurin. För närvarande pågår studier i samarbete med ”Serious
Adverse Events Consortium” för att bland
annat studera sambandet mellan mesalamin
och nefrotoxicitet (http://www.ibdresearch.
co.uk/5asa/) samt förekomst av allvarliga komplikationer vid behandling med
TNF-hämmare respektive thiopuriner.
Mikroorganismers roll vid IBD

I mag-tarmkanalen finns en stor mängd
mikroorganismer, ofta kallad normalflora,
som är avgörande för att upprätthålla tarmens funktion och immunförsvar (figur 2).
Försöksdjur som växer upp i en steril miljö
utan normalflora har underutvecklat immunförsvar, färre blodkärl, förlängda kryptor och försämrat mukuslager.

En minskad diversitet och/eller dysbios
(förändrad balans) av tarmbakterier hos
IBD patienter har registrerats. Minskad förekomst av butyratproducerande bakterier,
t.ex. Faecalibacterium prausnitzii har också
konstaterats hos Crohn’s patienter. Butyrat,
men även andra korta fettsyror som produceras av tarmbakterier, har visats inducera
nybildning av regulatoriska T celler med
anti-inflammatorisk effekt i tarmen, och
på så sätt nedreglera kolit hos möss med
IBD-liknande sjukdom. Bacterodes fragilis
och dess metabolit PSA (polysaccharid A),
inducerar också nybildning av regulatoriska
T celler samt tolerogena dendritceller.
Clostridium spp påverkar produktion och
sekretion av den anti-inflammatoriska cytokinen IL-10. Förekomst av vissa bakterier och dess metaboliter synes alltså ha en
anti-inflammatorisk effekt, vilket gynnar
balansen mellan normalflora och immunförsvar i tarmen. Dysbios, som innebär förlust av dessa goda följeslagare, kan orsaka
en förändrad balans i tarmen, vilket kan
underlätta för opportunister och/eller patogener att etablera sig, verkar på sikt kan leda
till uppkomst av kronisk inflammation.
Nyligen publicerade data tyder på att tarmens ”mikrobiella profil”, det vill säga
sammansättningen av bakterier i tarmen,
kan fungera som prognostiska biomarkörer för sjukdomsförlopp. Trots dessa nya
intressanta fynd dröjer det nog innan tarmens mikrobiotaprofil kan användas för att
prediktera sjukdomsförlopp. Redan idag
kan det dock konstateras att ökad kunskap
om tarmfloran är en viktig pusselbit för att
kartlägga etiologin vid IBD.
Slemhinnan – en barriär

Figur 2. Samspelet mellan bakteriefloran och immunförsvaret i slemhinnan. Tarmens epitel täcker
ytan mot tarmlumen med vår normalflora. En stor
mängd T celler, makrofager, dendritceller och granulocyter finns i lamina propria för att försvara oss
mot invaderande mikrober samt för att hålla tolerans mot födoämnen och vår normalflora. (Illustration Maria Magnusson)

Tarmens mikrobiella sammansättning ändras i samband med progression av IBD. Det
är dock fortfarande oklart om en förändrad
mikrobiota i tarmen orsakar sjukdomsutveckling eller är ett resultat av densamma.

gastrokuriren 3 · 2014

Slemhinnan i tarmen utgör ett viktigt gränssnitt gentemot mikrobiota och andra antigen i tarmlumen. Samtidigt som tarmslemhinnan skall kunna hanterar närvaron av
födoämnen och normalflora utan att initiera ett immunsvar (tolerans), måste slemhinnan hela tiden kunna försvara oss mot
sjukdomsalstrande mikroorganismer.
Slemhinnan kan därvid liknas vid en barriär bestående av ett antal viktiga komponenter. Innerst återfinnes mukus skiktet
(slemlager) som skyddar mot angripande
bakterier, mekaniska skador och destruerande enzymer. I kolon består mukus skiktet av två lager, ett yttre poröst skikt delvis
koloniserat av tarmfloran och ett inre sterilt
lager. Det underliggande epitelet består i
sin tur av ett enkelt lager av celler, sammanknutna av ett skelett bestående av proteiner

(tight junctions), med förankringar inne i
cellerna.
Detta proteinskelett utgör en fysisk barriär.
Epitelcellerna har igenkänningsreceptorer
(PRR=pattern recognition receptors), både
inne i cellen (NLR= NOD like receptors)
och på ytskiktet (TLR=toll like receptors)
som vid aktivering initierar det inata- och
därigenom det adaptiva immunförsvaret.
Produktion och utsöndring av avdödande
(antimikrobiella) peptider (AMP) samt sekretoriskt IgA ut i mukus skiktet är andra
viktiga komponenter för upprätthållandet
av barriärfunktionen. Exempel på AMP
utgör humant defensin 5 och 6 (α-defensinerna) som produceras av panethska celler integrerade i det inata immunförsvaret
i tunntarmen.
Störningar i olika delar av barriärfunktionen har påvisats vid IBD. För vissa av
fynden är det ännu oklart huruvida förändringen är primärt predisponerande för
sjukdomen eller en sekundär effekt till inflammationen vid IBD. Exempelvis uppvisar patienter med ulcerös kolit ett tunnare
och mer osammanhängande mukus skikt,
där såväl strukturen som sammansättning
av själva mukus är förändrad. Ökad permeabilitet i tarmslemhinnan, inklusive defekter i ”tight junctions”, har noterats vid
både Crohns sjukdom och ulcerös kolit liksom hos friska förstagradssläktingar. Vidare har nedsatt sekretion av humant defensin
5 och 6 associerats med Crohns sjukdom
och associationen ter sig vara starkast hos
patienter med Crohns sjukdom som bär på
polymorfismer inom NOD2 genen.
Immunförsvarets betydelse vid IBD

För att försvara tarmslemhinnans enorma
yta mot omvärlden innehåller tarmen fler
lymfocyter än alla andra sekundära lymfoida organ tillsammans. Immuncellerna
återfinns i organiserad vävnad som Peyerska plack och mesenterial-lymfkörtlar, samt
diffust spridda i lamina propria och epitelet. Där finns olika typer av T-lymfocyter,
specialiserade för att hantera olika typer av
mikroorganismer: T-hjälpar(TH)1-celler är
framförallt inflammatoriska och aktiverar
makrofager till att förgöra intracellulära
patogener. TH2-celler aktiverar B-celler att
producera antikroppar. TH17-celler inducerar produktion av kemokiner från epitel och
stromaceller, som rekryterar neutrofiler och
andra inflammatoriska celler. Regulatoriska
T-celler (Treg) är lymfocyter som hämmar
T-cellsaktivitet och hjälper till att förhindra utveckling av autoimmunitet (figur 3).
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Figur 3. Tarmslemhinnan måste tolerera konstant
närvaro av normalfloran och frekvent närvaro av
födoämnen, men samtidigt försvara oss mot sjukdomsframkallande mikroorganismer genom ett
robust och adekvat immunsvar

I en frisk slemhinna inhiberas bakteriekolonisation av en intakt epitelbarriär och en
balanserad produktion av cytokiner. Felaktig immunreglering och/eller närvaro av
patogener i slemhinnan kan dock orsaka en
ond cirkel där inflammationen förstärks.
Till exempel har man vid IBD sett ökad
produktion av IL-23, som stimulerar produktion av proinflammatoriska cytokiner
som IL-1β, TNF-α och IL-6, samt IL-17
och IFN-γ från T-celler, där IL-17 stimulerar ytterligare produktion av inflammatoriska mediatorer. IL-23 stimulerar även
TH17-celler, men hämmar bildning av
Treg. Polymorfismer i gener kodandes för
IL-23 signaleringsvägen är kopplat till en
ökad benägenhet att utveckla IBD.
Medan Crohn’s sjukdom traditionellt sett
associeras med ett förhöjt TH1-svar med
produktion av stora mängder IFN-γ är ulcerös kolit associerat med ett blandat TH1/
TH2/TH17-svar.
Förutom T-lymfocyter finns även i tarmslemhinnan en stor mängd B-lymfocyter
vilka differentierar till plasmaceller och utsöndrar IgA, som även aktivt transporteras
igenom epitelet och binder upp potentiella sjukdomsalstrande mikroorganismer i
tarmlumen. IgA utlöser ej inflammatoriska reaktioner och är därför perfekt för att
skydda slemhinnan. Dock ses vid IBD en
kraftigt ökad produktion av antikroppar av
IgG-isotyp, som är betydligt mer inflammatoriskt.
Olika vita blodkroppar är av betydelse
vid IBD

Det är sedan länge välkänt är att så kallade
neutrofila granulocyter (en form av vita
blodkroppar) infiltrerar och ackumuleras i
slemhinnan vid IBD. För snart 15 år sedan
kom indikationer på att även eosinofila gra36

nulocyter spelar en viktig roll vid IBD. De
eosinofila granulocyternas fysiologiska roll
är att skydda oss mot angrepp av parasiter
och maskar men tidigare data visar cellen
även spelar en central roll vid uppkomsten
av astma och allergi. Den eosinofila granulocyten uppfattas idag som en pro-inflammatorisk cell med kapacitet att frisätta
cytotoxiska granulaproteiner såsom ECP
(eosinophil cationic protein), EPO (eosinophil peroxidase) och EPX (eosinophil
protein X). Förhöjda nivåer av dessa granulaproteiner har exempelvis kunnat påvisas
hos patienter med akut skov av ulcerös kolit,
vilket illustrerar cellens betydelse vid IBD.
Cellen producera även proinflammatoriska
ämnen (syreradikaler och cytokiner), presenterar antigen och kan därigenom aktivera T-celler. Markant förhöjd aktivitet av
eosinofiler har utifrån flödescytometri även
kunnat påvisas vid inaktiv ulcerös kolit.

Figur 4. Den Eosinofila granulocyten; aktivering
och funktion

Tillsammans med andra fynd pekar dessa
data på att eosinofila granulocyter är av betydelse vid remodulering och vävnadsreparation. Således ter sig cellen vara en potentiell aktör i processen i att uppnå remission
vid ulcerös kolit.
Faktorer i vår omgivningsmiljö och IBD

Rökningens betydelse vid IBD är vida konfirmerad och antalet studier som påvisat en
association mellan rökning och ökad risk
för Crohns sjukdom respektive minskad
risk för ulcerös kolit är betydande. Orsaken
till denna diagnosspecifika skillnad är inte
klarlagd, men nikotin och/eller biprodukter från rökning har en direkt påverkan på
exempelvis bakteriefloran, mukosans immunsvar, glatt muskeltonus, tarmpermeabilitet och mikrocirkulation.
Aktiv rökning ökar också risken för återfall
av Crohns sjukdom och vid rökstopp ter sig
risken för nytt skov sjunka till samman nivå

som för icke-rökare. Däremot är det är relativt vanligt att ulcerös kolit utvecklas efter
ett rökstopp. Studier pekar på att risken för
ulcerös kolit är ökad under två år efter rökstopp och kvarstod i över 20 år. Rökning
kan också påverka sjukdomsförloppet av ulcerös kolit och rökstopp är förknippad med
fler skov och sjukhusinläggningar. Tyvärr
har nikotinplåster inte kunnat visa någon
effekt på objektiva mått av sjukdomen, därtill har behandlingsförsök ofta tvingats avbryta på grund av biverkningar hos icke-nikotinister.
Kostens betydelse vid IBD

Mycket fokus har lagts på kostens betydelse
för IBD men inga specifika patogena antigen har kunnat identifieras. Även om olika
studier har visat skilda resultat, tyder data på
att västerländsk kost som är processad, stekt
och har högt sockerinnehåll är associerad
med en ökad risk för Crohns sjukdom och
möjligen även ulcerös kolit. En tilltalande
förklaringsmodell är att dessa födoämnen
modulerar mikrobiota profilen som i sin
tur påverkar risken för att utveckla IBD.
Likväl ter sig infektioner och antibiotika
behandling påverka tarmens mikrobiota
profil. Epidemiologiska data talar för en
potentiell association mellan akut ospecifik gastroenterit, Salmonella- eller Campylobacter gastroenterit och risken för att
utveckla IBD. Även betydelsen av ett olika
patogener som exempelvis Mycobacterium
paratuberculosis har diskuterats genom
åren, utan att kausala samband kunnat
påvisas. På motsvarande sätt har man i en
fall-kontrollstudie noterat att det var mer
vanligt att patienter med IBD hade förskrivits antibiotika två till fem år innan de fått
sin IBD diagnos. Således så har antibiotika
och gastroenteriter associerats med IBD,
men det är oklart om det föreligger kausala
samband. Amning stimulerar utvecklingen
och mognaden av mag-tarmslemhinnan
hos spädbarn och kan skydda mot mag-och
tarminfektioner i barndomen. Ur ett teoretiskt perspektiv skulle amningen kunna påverka risken för framtida IBD, men data är
hittills alltför motstridiga för att kunna dra
några slutsatser.
Acetylsalicylsyra eller icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) kan
via cyklooxygenas påverka den mukosala
barriären och därmed interaktionen mellan tarmens mikrobiota och immunceller
i tarmväggen. Dessutom har NSAID och
acetylsalicylsyra påverkan på trombocytaggregation, frisättningen av inflammatoriska mediatorer, och mikrovaskulära svar på
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stress, vilka är viktiga faktorer i patogenesen
för IBD. Ett flertal rapporter tyder på att
NSAID ökar risken för utveckling av IBD,
även om den absoluta risken är låg. Andra
studier tyder på att NSAID kan förvärra
symptomen vid hos grupper av patienter
med etablerad IBD.
Orala p-piller och hormonbehandling kan
tänkas predisponera för utvecklingen av
IBD genom trombotiska effekter på mikrocirkulation. Men det finns motstridiga uppgifter om sambandet och om det föreligger,
förefaller risken vara liten och eventuellt en
historisk effekt av tidigare p-piller med högre nivåer av kvinnliga könshormoner.
Ett antal studier har visat att blindtarmsoperation kan skydda mot utvecklingen av
ulcerös kolit, men mekanismen för den
skyddande effekten är okänd. En hypotes är
att de förändringar i mukosans immunsvar
som leder till blindtarmsinflammation eller
av blindtarmsoperation, kan negativt påverka de patogenetiska mekanismerna för
ulcerös kolit. I en kohortstudie på patienter
som genomgått blindtarmsoperation var
risken för att utveckla ulcerös kolit minskad med cirka 55 procent hos dem som
opererats innan de var 20 år gammal för
ett inflammatoriskt tillstånd (blindtarmsinflammation eller lymfadenit), men inte för
ospecifik buksmärta. Däremot tyder en del
studier på att risken för Crohns sjukdom
ökar efter blindtarmsoperation, men det
har också framkastats att denna ökning kan
vara uttryck för feldiagnostik hos patienter
med incipient Crohns sjukdom.
Studier som undersöker sambandet mellan
psykologiska faktorer och risken att drabbas
av IBD har gett motstridiga resultat. Däremot verkar stress kunna förvärra symtomen
hos patienter med etablerad IBD, möjligen
via påverkan av barriärfunktionen, aktivering av enteriska nervsystemet och utsöndring av proinflammatoriska cytokiner.
Klinisk betydelse

Ett antal olika mekanismer är således involverade i uppkomsten av IBD. En överbryggande hypotes är att en obalans i den
normala bakteriefloran tillsammans med
störningarna i barriärfunktionen och en
inadekvat aktivering av immunförsvaret
i slutändan leder till ett okontrollerat immunsvar med kronisk inflammation som
följd, hos individer som är genetiskt benägna att utveckla sjukdomarna. De exakta mekanismerna i denna process är långt
ifrån kartlagda, varför nyttan av den ökade
kunskapen kan ifrågasättas ur ett patientperspektiv. Samtidigt kan nya metoder för
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monitorering av sjukdomarna kopplas till
en ökad kunskap kring deras uppkomst.
Exempelvis är fekalt-Calprotectin, som
huvudsakligen kommer från neutrofila granulocyter, idag ett viktigt verktyg vid värdering av inflammatorisk aktivitet hos IBD
patienter i den kliniska vardagen. Pilotstudier pekar även på den potentiella vinsten
av att mäta andra fekala markörer som exempelvis eosinofila markörproteiner och
cytokiner. Förhoppningsvis kommer dessa
data att kunna konfirmeras i större patient
material.
Utvecklandet av nya läkemedel

Ökad kunskap kring patogenetiska mekanismer har också legat till grund för utvecklandet av biologiska läkemedel (samlingsnamn på läkemedel som är kopior av
eller som liknar kroppsegna ämnen) inom
IBD. Dessa läkemedel är skräddarsydda för
att påverka specifika steg i den inflammatoriska sjukdomsprocessen som driver sjukdomarna.
Behandling av patienter med IBD med
antikroppar mot tumörnekrosfaktor (TNF)
har visat sig ha relativt god klinisk effekt på
såväl induktion som bibehållande av remission. De olika anti-TNF preparat som finns
på marknaden neutraliserar TNF genom
att binda till både den lösliga och membranbundna formen. De flesta tillgängliga
antikropparna mot TNF aktiverar komplementsystemet, initierar antikroppsmedierad celldöd samt inducerar apoptos av celler
som har membranbundet TNF på sin cellyta. Dessutom nedregleras T-lymfocyters
aktivitet och produktion samt utsöndring
av andra proinflammatoriska cytokiner
minskas. Vilka av dessa olika mekanismer
som är avgörande för den kliniska effekten
på patienter med IBD är dock ännu oklart.
Även antikroppar som är specifika för integrin-α4b7 som uttrycks på cellytan hos de
lymfocyter som aktiverats i tarm- associerad
lymfvävnad ter sig ha en anti-inflammatorisk effekt hos patienter med IBD.
Eftersom integrin-α4b7 medverkar i lymfocyternas migration till tarmslemhinnans
effektorområden s.k ”homing”, genom att
binda till MAdCAM-1 på kärlendotel, spelar denna adhesionsmolekyl en viktig roll i
rekryteringen av lymfocyter till tarmen.
Behandling av IBD patienter med integrin-α4b7 antikroppar kan därmed förhindra rekryteringen av aktiverade lymfocyter
till tarmslemhinnan och på så vis minska
inflammationen. Ytterligare en antikropp,
riktad mot en subenehet, p40, som är gemensam för cytokinerna IL-12 och IL-23,

kan snart komma att bli aktuell för IBD
patienter. Båda dessa cytokiner är involverade i att upprättahålla ett inflammatorisk
svar och driver aktivering av olika T lymfocyt populationer, så kallade Th1 och Th17
lymfocyter. Blockering av lösligt IL-12 och
IL-23 kan därmed minska T lymfocyters
aktivering och därmed hindra den inflammatoriska processen. Sammanfattningsvis
kommer vi se flera nya läkemedel på marknaden inom en nära framtid.
Framtida forskning inom området

En grundläggande problematik med många
av de studier som genomförts är att individer med etablerad IBD har studerats, varför
det är svårt att värdera huruvida aspekter
som tidigare medicinsk och kirurgisk behandling påverkar resultaten.
Arbetsgruppen för Patofysiologi och Genetik, SOIBD har därav initierat studien
”Swedish Inception Cohort in IBD” (SIC
IBD) där individer tillfrågas om deltagande
vid diagnos, det vill säga innan behandling
initierats. Patienterna följs sedan över tid
och provtagning sker både vid diagnos och
vid uppföljande kontroller. Studien är ett
samarbetsprojekt mellan Sveriges Universitetssjukhus/Universitet och i dagsläget är
knappt 200 patienter inkluderade. Avsikten
med SIC IBD är att studera betydelsen av
de olika mekanismer som tagits upp i ovan
text, med förhoppning om att i framtida
kunna identifiera biomarkörer för sjukdom,
prognos och terapisvar. Utifrån denna nyvunna kunskap och en utvidgad terapeutisk
arsenal hoppas vi i framtiden kunna stratifiera och klassificera patienter redan vid
diagnos, med avsikt att kunna erbjuda en
individbaserad skräddarsydd behandling
för varje IBD-patient.
Jonas Halvarsson
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SOIBD
SOIBD är en svensk, från sjukvården fristående, ideell förening bestående av
ca 45 medlemmar med olika bakgrund
(gastroenterologer, kirurger och medlemmar med specifik forskningskompetens)
som har ett aktivt forskningsintresse och
engagemang för inflammatoriska tarmsjukdom (IBD).

D

rivande vid bildandet var Gunnar
Järnerot och Rune Sjödahl som
den 14-15/10, 1993 samlade ytterligare 8 forsk-ningsaktiva kollegor till föreningens första möte på Hooks Herrgård. Allt
sedan föreningens bildande är SOIBDs syfte att initiera och bedriva gemensam forskning och kunskapsutveckling om IBD. Tidigt såg föreningen nödvändigheten av att
vidga möjligheterna till att bedriva studier
genom att välja in med-lemmar med kompetens från laboratoriespecialiteter. Under
1997 beslutades att föreningens mål skulle
vara att varje universitetsort skulle representeras av minst en forskningsaktiv gastroenterolog och en kirurg med huvudsaklig IBD
inriktning. Därmed utökades 1998 det ordinarie medlemstalet till 23.

Bakgrund

Redan tidigt i föreningens historia etablerades studieintresset runt mikroskopisk kolit,
IBD kirurgi och livskvalitet vid IBD. Pato-

fysiologiska och behandlingsmässiga studier
gällande scavengers var ett ”stående tema” i
föreningens tidiga historia. SOIBD har på
olika sätt stött tillkomsten av ett fungerande
nationellt IBD-register, och har därför aktivt stöttat utvecklingsfasen av det som idag
blivit SWIBREG. Vid vårmötet 2001 beslutades att föreningens medlemmar skulle
fokusera sina intressen inom struktu-rerade arbetsgrupper varvid grupper för patogenes/patofysiologi-, crohnstudier-, reg.
ister-, terapi-, can-cer/IBD-, livskvalité-,
och mikroskopisk kolit-grupper officiellt
bildades. Samma år anslöts SOIBD till
ECCO, där vi sedan dess haft invalda representanter (fn. Leif Törkvist och Hans
Strid). Idag består föreningen av fyra arbetsgrupper – Patofysiologi gruppen, Terapi gruppen, Mikroskopisk kolit gruppen
och Kirurgi gruppen.
Fram till 2010 var medlemskap endast
möjligt efter ordinarie medlems rekommendation och därefter inval. Idag rekryteras medlemmarna via en egen ansökan.
Ett absolut krav är att man är disputerad,
har aktiv forskning inom IBD området och
att man innehar en tillräckligt självständig
position som gör aktivt studieengagemang
möjligt. Ansökan skall åtföljas av en avsiktsförklaring (varför man vill vara medlem och
vad man kan bidra med) och ett CV. An-

sökan behandlas därefter av styrelsen. Ordinarie medlemskap innebär en automatisk
anslutning till ECCO, vilket innebär att
kostnaden för SOIBD medlemskap är den
samma som den för ECCO.
Uppbyggnad

Organisatorisk har föreningen en vald styrelse (fn. Anders Eriksson; ordförande, Olof
Grip; sekreterare, Marie Carlson; kassör
och Leif Törkvist; Klubb & skatt-mästare)
med ett övergripande ansvar för föreningsgemensamma frågor och genomförande av
SOIBDs vår och höstmöte.
Det operativa studie-arbetet är idag uppdelat på fyra arbetsgrupper, där varje
grupp har en utsedd ledare. De nu aktiva
grup-perna är Patofysiologi (ledare; Jonas
Halfvarsson), Mikroskopisk kolit (ledare;
Andreas Munch/Lina Vigren), Kirurgi (ledare; Wilhelm Graf ) och Terapi (ledare; Sven
Almer).
Att vara ordinarie medlem innebär att man
utifrån intresse och vad man kan bidra med
är knuten till en av grupperna ovan. Trots
associationen till, och engagemang i arbetsgrupperna, kvarstår fortsatt den grundläggande idén med föreningen att medlemskap
innebär att man bidrar med insamlande av
patientmaterial i form av t.ex. blodprov,
registerdata eller att man på annat sätt är
behjälplig med kompetens utanför arbetsgruppen när detta efterfrågas.
Utöver det ordinarie medlemskap finns det
”associerade medlemskapet”, vilket innebär
att man under en begränsad tid bidrar med
en kompetens inom ett specifikt projekt.
De associerade medlemmarna rekryteras
via gruppledarna och innebär inga förpliktelser mot föreningen.
Föreningsmöten

Varje föreningsmöte erbjuder tillfälle för
fortbildning, då vanligen föreläsare med
specialkunskap bjuds in för att under ett
bestämt tema sprida kunskap och entusiasm bland medlemmarna. I syfte att få en
högsta aktualitet och rimlig bredd på denna
programpunkt cirkulerar det organisatoriska ansvaret för aktiviteten mellan arbetsgrupperna.
Ett stort antal publicerade vetenskapliga
studier och presentationer har sitt ursprung
i SOIBD projekt, eller i samarbeten som
har initierats i anslutning till föreningens
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verksamhet. Mycket viktigt för många av
de resultat SOIBD åstadkommit, inom den
patientnära forskningen, har varit att personer med ett kunnande inom epidemiologi
och laboratoriemedicinska specialiteter varit tillgängliga inom föreningen.
Föreningens medlemmar har i stor omfattning deltagit i framställandet av flera vårdprogram och nat-ionella riktlinjer
inom IBD området. Idag deltar flera arbetsgrupper i olika omfattning i internationella
forskningsprojekt.
För närvarande pågår flera SOIBD studier
som exempel kan nämnas behandlingsstudier av mikrosko-pisk kolit och kliniska
studier kring t.ex. tiopurin-användning,
kartläggning av patogenetiska faktorer vid
IBD och uppföljning av anala komplikationer vid IBD.

Den framtida ”SOIBD-ambitionen” är att
målmedvetet stärka vår roll i frågor som rör
forskning och kunskapsutveckling kring
IBD. SOIBD skall vara en stark, stimulerande och livaktig organisation som attraherar nya vetenskapliga samarbeten såväl
inom, som utom organisationen. Styrelsen
skall verka för att rekrytera kompetens och
resurser till föreningen i en omfattning som
möjliggör studier även på relativt ovanliga
IBD-associerade tillstånd, symptom eller
komplikationer.
Vi räknar med att medlemsantalet i
SOIBD kommer att utökas och att fler områden därmed kommer att beträdas, vilket i
sin tur ger oss möjligheter till att bilda nya
arbetsgrupps-konstellationer med nya inriktningar om behov uppstår. Vi välkomnar nya medlemsansökningar (ansökan, av-

siktsförklaring ett kort CV med publikationslista) till SOIBD i avsikt att tillföra
ytterligare kraft och vitalitet till vår verksamhet. Ansökan om medlemskap skickas i
1:a hand till styrelsens sekreterare (fn. olof.
grip@med.lu.se), eller någon annan i styrelsen. Möjlighet finns även att bidra via ett
associerat medlemskap, vilket är av stor betydelse för SOIBDs verksamhet då det tillför värdefull kompetens och engagemang.
Ett associerat medlemskap kräver ingen
ansökan. Detta medlemskap sker vanligen
genom personliga kontakter med någon i
respektive arbetsgrupp eller kontakt med
någon i styrelsen som kan förmedla kontakten till respektive arbetsgruppsledare.
Styrelsen för SOIBD

SOIBD MC KLUBBENS HISTORIA

MC klubbens historia
2001 föreslog man inom Svenska Organisationen för IBD studier, SOIBD, att man
skulle utveckla sitt arbetssätt vidare. Man
införde arbetsgrupper som fokuserade på
olika ämnen inom IBD. Medlemmar med
särskilt intresse skulle kunna samlas kring
olika frågeställningar som bereddes i en
mindre grupp och senare kunde bidra till
en utveckling inom SOIBD.

S

amtidigt skulle dessa arbetsgrupper
kunna knyta till sig yngre kollegor
från respektive sjukhus. Mikroskopisk
kolit klubben, även kallad MC klubben,
blev en av dessa arbetsgrupper. Namnet var
givet och det behövdes något provokativt.
Mikroskopisk kolit var redan vid denna tid
en släkting till klassik IBD men sökte fortfarande sitt uttryck både kliniskt, histopatologiskt och hade ännu inte plockats in i
IBD forskningens finrum. Cecilia Benoni
blev MC klubbens första sammankallande
och tillika dess första ”spätta”. På den tiden
fanns det faktiskt bara två kvinnor inom
SOIBD. Den andra var kirurgen Inger
Magnusson.
Cecilia Benoni från Malmö, Kjell-Arne
Ung och Anders Kilander från Göteborg,
Curt Tysk och Johan Bohr från Örebro
och Magnus Ström från Linköping blev
medlemmar. Johan blev den första att dis-
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putera på kollagen kolit och var ordförande i gruppen 2009-2013. De hade alla på
olika sätt ett intresse för mikroskopisk kolit
och från vart och ett av dessa ställen hämtades en yngre kollega för samarbete kring
de första projekten. Uppsala representerades från början av Yessuf Taha och Henrik Hjortswang från Linköping. Senare
kom Lina Vigren från Malmö och Andreas
Münch från Linköping till och de båda disputerade senare på mikroskopisk kolit med
stöttning från MC gruppen.
Med tiden förstod man att det var av stor
vikt att ha en patologrepresentant i gruppen när man pratade om mikroskopisk kolit. Martin Olesen som disputerat i Örebro
på mikroskopisk kolit valdes in i SOIBD
och anslöt med allt sitt histopatologiska
kunnande snabbt till MC klubben och idag
har vi Åke Öst som en ovärderlig källa till
histologisk kunskap . MC klubben ville att
de yngre skulle kunna möta både varandra
och oss andra. Det skulle visa sig fruktsamt.
MC klubben byggde tidigt på ett kreativt kamratskap pepprad med ett stänk av
tävlingsanda och frisk konkurrens. Några
av medlemmarna hade tävlat redan under
doktorandtiden. Det var viktigt för gruppen att behålla sin integritet forskningsmässigt men också att odla nya gemensamma

frågeställningar. Man sökte därför efter ett
bra samarbetsprojekt att starta med och
enades om en behandlingsstudie. Först
skulle vi bestämma oss för vilken substans
vi skulle satsa på, Vismut subsalicylat eller
Budesonid. Budesonid vann. Det blev inledningen till flera behandlingsstudier av
mikroskopisk kolit. Två studier för att studera långtidseffekter av Budesonid på kollagena och lymfocytära koliter och sedermera
även en Methotrexat studie.
Livskvalitetsstudie

Parallellt med dessa projekt startades också
en livskvalitetstudie där man samlade patienter med kollagen kolit i Örebro, Göteborg, Linköping och Malmö. Initialt var
också Uppsala med men man hade satt en
miniminivå på antal patienter som skulle
inkluderas och när detta inte uppnåddes
fick de hoppa av. Detta blev uppstarten till
ett multicenter sammarbete som resulterade i flera arbeten. Dels livskvalitet arbetet
där man påvisade en påtagligt sänkt livskvalitet hos kollagen kolit patienter med aktiv
sjukdom. Man kunde också med hjälp av
symptomdagböcker och livskvalitetformulär fastställa kriterier för remission och
aktivitet vilket senare använts i både klinik och i flera kliniska prövningar, de s.k.
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Hjortswangs kriterierna. Vid kollagen kolit
bedömer man att patienten är i remission
om de har färre än 3 tarmtömningar per
dygn och avsaknad av vattentunn diarré.
2007 initierade MC gruppen parallellt
med sina multicenterstudier en studie med
syftet att studera långtidseffekten av ”lågdos” (genomsnittlig 4,5mg) budesonid för
ett år. Den goda effekten av budesonid som
induktionsbehandling var redan känd men
problemet med denna terapi är att utsättandet av läkemedlet resulterar i en 61 % återfallsfrekvens inom 2-3 månader. Förhoppningen har varit att denna ”maintenance
study” skulle kunna genomföras i Sverige
enbart men på halva vägen blev det uppenbart att sådana storskaliga kliniska prövningar behöver ett Europeiskt nätverk för
att komma i hamn. Med hjälp av sponsorn
Dr Falk Pharma tog man kontakt med flera
Europeiska medprövare, ett lyckat initiativ,
som i slutändan även var utgångspunkt för
att grunda ”European Microscopic Colitis
Group, EMCG”. Studien kunde avslutas
föra året och visar att ”lågdos” budesonid
kan bevara klinisk remission och god livskvalité under ett år i 61 % av patienterna
jämförd med 18 % i placebogruppen, ett
resultat som var högt signifikant. Säkerhetsdata var goda i budesonidgruppen och inga
ökade biverkningar kunde registreras. Dessutom kunde man framgångsrikt använda
och validera de s.k. Hjortswangs kriterierna
för klinisk aktivitet vid MC. Om budesonid ska insättas som underhållsbehandling
är det nödvändigt att försöka hitta den
lägsta effektiva dosen för den enskilde individen. Dosen ska helst vara < 6 mg dagligen och med tanke på att MC-patienterna
oftast har en ganska hög ålder (genomsnitt
65 år) behöver man följa steroid-beroende
biverkningar såsom diabetes, hypertoni,
ödembildning, osteoporos och oftalmologiska problem (katarakt, glaukom).

era med nya immunhistologiska färgningar
måste de klassiska histologiska kriterierna för
MC omvärderas, utvidgas eller skrivas om.
Studiesamarbetet inom MC-klubben kom
att betyda mycket för de yngre adjungerade
medlemmarna. MC-gruppen blev i Lina
Vigrens delarbete till sin avhandling först
i världen visa att kollagen kolit är starkt
kopplat till rökning (OR 2,95-16,5 beroende på åldersgrupp). Något som senare
bekräftats av flera studier. Man såg i studien
också att rökarna insjuknar drygt 10 år tidigare (median 14 år) i sin sjukdom. Båda
dessa resultat har sedan kunnat upprepas
och verifieras på andra håll i världen.
Länge hade man också känt till att det fanns
ett starkt samband mellan kollagen kolit
(KK) och autoimmuna sjukdomar. I en
multicenterstudie visade gruppen att celiaki
var vanligast förekommande (13% av KK
patienterna) men även andra autoimmuna
sjukdomar var vanliga. Enda undantaget
verkar vara autoimmun leversjukdom som
sällan ses hos just dessa patienter.
SIC-MIC

Budesonidbehandling

I samarbete med våra Europeiska kollegor
planerar vi i MC gruppen att belysa frågan
om patienter med kronisk diarré som inte
uppfyller de klassiska histologiska tecknen
för MC (s.k. incomplete MC = MCi) svarar
på budesonidbehandling. Dessa patienter
får nuförtiden ingen diagnos, eller IBS-D,
och följaktigen inte heller någon riktad behandling. De klassiska histologiska definitionerna på MC saknar vetenskaplig grund
och en aktuell studie med upprepade koloskopier med biopsier har visat att diagnosen kan ändras vid ett senare tillfälle. I en
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För närvarande planerar MC gruppen ett
nytt stort projekt med namnet SIC-MIC
(Swedish Inception Cohort for MIcroscopic Colitis). Studien avser att studera
en kohort med nyinsjuknade patienter i
mikroskopisk kolit på ett systematiskt sätt
och vi hoppas få anledning att återkomma
med resultat från dessa studier. Syftet är att
kartlägga olika inflammatoriska mekanismer, genetiska förändringar, biomarkörer
för sjukdomsaktivitet, symtombild och
livskvalitet, behandlingseffekt samt prognostiska prediktorer. Patienterna kommer
att inkluderas i samband med diagnos. Då

kommer blodprover, avföringsprov, tarmbiopsier, symtomregistrering och värdering
av olika aspekter av livkvaliten göras. Patienterna kommer att följa behandlingsalgoritmen för mikroskopisk kolit utarbetad
av EMCG. Värdering av sjukdomsaktivitet
görs vid varje behandlingsbyte i algoritmen
och vid vissa förutbestämda tidpunkter görs
mer omfattande utvärdering.
MC klubben har vuxit sig stark

Vid varje möte inom SOIBD får klubben
rapportera om hur arbetet förlöpt under
året. MC klubben har över åren vuxit sig
stark och omfattar nu medlemmar från
både småsjukhus och universitetsorter. Erfarna medlemmar har på ett fantastiskt sätt
kunnat vara mentorer och diskussionsplank
för nya adjungerade medlemmar. Över
åren har Andreas Münch, Lina Vigren,
Marie-Rose Melander och Anna Wickbom
kunnat bolla sina doktorandarbeten inom
klubben och få input från de erfarna medlemmarna. När några av dessa sedan disputerat har de kunnat knyta sina nya adepter
till klubben (Niki Daferera och Johanna
Larsson) och i vissa fall även sin handledare
(Klas Sjöberg). MC klubben har kunnat behålla sin kreativitet genom alla år och varit
en grogrund för många berikande diskussioner och samarbetsprojekt. Man har på senare tid vidgat vyerna ytterligare genom ny
input från Elisabeth Hultgren-Hörnquist
(immunologi), Michael Wagner (fekalmarkörer), Antal Bajor (gallsalts malabsoption)
och Francesca Bresso (genetik). MC klubben har också lyckats behålla mycket av den
kamratanda och entusiasm som fanns redan
från starten.
MC-Klubben
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Läkemedelsbehandling av
inflammatorisk tarmsjukdom
Tillgängliga läkemedel för behandling av
inflammatorisk tarmsjukdom har, med
undantag av introduktionen av TNF-hämmare år 2000, varit i princip desamma
sedan början av 1990-talet. Det sätt på
vilket vi använder dem har emellertid utvecklats i riktning mot insättning tidigare i sjukdomsförloppet samt intensivare
behandling av patienter med störst risk
att få sjukdomskomplikationer. Från och
med i år kommer flera nya preparat att bli
tillgängliga, vilket kommer att leda till behov av utökad kunskap, samtidigt som tiopurinbehandlingen kommer att utvecklas och nyanseras.

A

ndra förändringar som står för
dörren är en ökad användning av
analyser för att mäta läkemedelskoncentrationer, läkemedelsmetaboliter,
s.k. farmakogener samt förekomst av antikroppar mot administrerade antikroppsmedel. Förhoppningsvis kommer läkemedelsanvändningen att optimeras i riktning mot
en mer individualiserad behandlingsstrategi
i syfte att nå bättre effekt och mindre biverkningar.
I denna översikt tas aktuella frågeställningar upp och i de två efterföljande artiklarna
presenteras terapigruppens arbete samt ges
ett exempel på prövarinitierade studier avseende behandling med TNF-hämmare vilka förhoppningsvis kan ge underlag för en
bättre och mer skräddarsydd behandling av
IBD-patienter än vad som idag är möjligt.
Utveckling av läkemedelsbehandling

Utvecklingen vad gäller läkemedelsbehandling av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
har till stora delar visat sig oförutsägbar. Ett
flertal preparat som initialt tett sig lovande,
har stoppats efter tidiga kliniska studier, antingen p.g.a bristande effekt eller uppkomst
av svåra biverkningar. Behandlingsarsenalen
har därför hittills, med undantag av introduktionen av TNF-hämmare, varit i princip densamma sedan början av 1990-talet.
Tidigt insatt aktiv behandling har blivit en
ledande behandlingsprincip vilket tydligt
framgår av data från den stora EpiCom-studien som inkluderade patienter diagnosticerade under kalenderåret 2010 (Figur 1
och 2). Framförallt i västeuropeiska länder
är behandlingsintensiteten hög vid Crohns
gastrokuriren 3 · 2014

Tabell 1

Figur 1. Sannolikhet för kumulativt behandlingsbehov vid Crohns sjukdom första året efter diagnos 2010-2011 uttryckt i procent av hela populationen (n=509). Blå staplar motsvarar länder i
östra Europa, bruna staplar länder i västra Europa.
ECCO-EpiCom Cohort study (2).

Moderna behandlingsmål vid inflammatorisk tarmsjukdom (1).
• Att uppnå och bevara remission
utan behov av långvarig (>3 månader) behandling med kortikosteroider
• Att undvika långtidskomplikationer
• Att minimera behov av sjukhusvård
• Att minimera behov av omfattande eller upprepad tarmresektion
• Att patienten upplever god livskvalitet och behåller sin arbetsförmåga

terna att bestämma intensitet och längd av
olika behandlingar.
Endoskopisk utläkning och djup remission

Figur 2. Sannoliket för kumulativt behandlingsbehov vid ulcerös kolit första året efter diagnos
2010-2011 uttryckt i procent av hela populationen
(n=710). Blå staplar motsvarar länder i östra Europa, bruna staplar länder i västra Europa. ECCO-EpiCom Cohort study (2).

sjukdom; mer än häften av patienterna har
under det första året erhållit behandling
med immunmodulerare och var femte patient TNF-hämmare.
Det har skett en stor förbättring av sätten
att värdera nytta och effekt av de olika behandlingarna. Farhågor kring användning
av immunmodulerare och TNF-hämmare
under graviditet och amning har, med enstaka undantag, inte besannats vilket i stor
utsträckning avdramatiserat diskussionen
om hur yngre personer med IBD ska behandlas i dessa situationer. Begreppet steroid-fri remission har etablerats som ett viktigt behandlingsmål (Tabell 1), regelbunden
mätning av sjukdomsaktivitet och hälsorelaterad livskvalitet har blivit rutin på många
sjukhus, inflammatoriska biomarkörer som
CRP och fekalt kalprotektin ökar möjlighe-

Begrepp som endoskopisk utläkning (eller
reparation) och djup remission har kommit
i fokus som effektmått för behandlingen.
Nya sätt att värdera olika behandlingars effekt på arbetsförmåga respektive uppkommen vävnadsskada (t.ex Lémann-score) har
presenterats, men ännu inte hittat sin plats
i kliniken. Vi har tagit de första stegen mot
en bred användning av metoder som mäter läkemedelskoncentrationer, ett område
inom vilket vi kan förvänta oss en explosion
av ny kunskap under den kommande femårsperioden.
I Sverige har vi mycket goda förutsättningar att delta i den fortsatta utvecklingen av
IBD-fältet. Kunskaperna inom epidemiologi, inklusive läkemedelsepidemiologi, mätning av hälsorelaterad livskvalitet, tiopurinmetabolism och koncentrationsbestämning
av TNF-hämmare är mycket stora. Ökad
användning av register som SWIBREG ger
oss nya möjligheter att på populationsnivå
bättre förstå och överblicka dels hur vi använder olika behandlingsalternativ och dels
vilken nytta de medför för patienterna.
Från och med i år kommer nya biologiska preparat att bli tillgängliga, vilket leder
till behov av utökad kunskap. Förutom helt
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nya behandlingsprinciper med antikroppar
riktade mot adhesionsmolekyler eller mot
andra cytokiner än TNF, kommer säkerligen s.k. biosimilars att bli tillgängliga (Tabell 2). Samtidigt står vi i klinisk rutin inför
att mer konsekvent än tidigare införa analyser av läkemedelskoncentrationer, mätning
av metaboliter, farmakogener samt uppkomst av antikroppar mot administrerade
antikroppsmedel. Med hjälp av sådan ’therapeutic drug monitoring (TDM)’ kommer läkemedelsbehandlingen säkerligen att
kunna optimeras i riktning mot en mer individualiserad terapi med bättre effekt och
mindre biverkningar.
TPMT-gen/enzymaktivitet

På sikt kommer även en ökad användning av farmakogenetiska provtagningar,
vilka idag är begränsade till bestämning
av TPMT-gen/enzymaktivitet inför tiopurinbehandling, att hjälpa oss att bättre
skräddarsy behandlingen för den enskilde
patienten, det som i engelskspråkig litteratur benämns ’personalized medicine’. När
det gäller TNF-hämmare finns det inget
lika tydligt exempel på någon farmakogen
som TPMT även om det föreslagits att vissa genuttrycksprofiler i tarmbiopsier kan
identifiera patienter som svarar på behandlingen. Sådana molekylärbiologiska analyser har också beskrivits som ett verktyg att
förutsäga sjukdomsprognos och behov av
behandlingseskalering.
Sammantaget är idag användningen av läkemedel vid IBD långt ifrån optimal. Nya
preparat, kännedom om olika verkningsmekanismer samt metoder att bestämma
läkemedelskoncentrationer och farmakogener ställer stora krav på kontinuerlig utbildning och kunskapsinhämtande. Med bättre

förståelse för genetisk variation och arvsanlagens uttryck, samt hur dessa påverkas av
läkemedel hos olika patienter, går förhoppningar till att identifiera pålitliga mekanismer och tester (såväl farmakogenomiska
som övriga) vilka i en biomarkörprofil kan
bidra till en förenklad och individanpassad
behandling.
Immunmodulerande läkemedel

Tiopuriner har sedan mer än 20 år sin plats i
behandlingen av IBD, fr.a. som underhållsbehandling av steroidberoende patienter.
Frågeställningar kring doser, metabolitmätningar, risk för tumörutveckling är ständigt
aktuella. Tre nya studier har visat på minskat behov av tarmresektion vid Crohns
sjukdom, särskilt om tiopurinbehandlingen
satts in tidigt i sjukdomsförloppet. Å andra
sidan förs idag diskussion om att begränsa
användningen till undergrupper av patienter istället för den tidigare mera generösa
användningen av tiopuriner. Nyligen publTabell 2

Nya läkemedelsbehandlingar vid inflammatorisk tarmsjukdom
Golimumab (Simponi®) - antikropp
mot TNF - vid ulcerös kolit
Vedolizumab (Entyvio®) - antikropp
mot α4β7-integrin – vid ulcerös kolit
och Crohns sjukdom
Ustekinumab (Stelara®) - antikropp
mot p40 IL12/IL23 - vid refraktär
Crohns sjukdom
Biosimilars - i första hand antikroppar mot TNF (Inflectra®, Remsima®)
Tofacitinib - oral JAK-3-blockerare vid ulcerös kolit

Figur 3. Utveckling över tid av tiopurinmetaboliter hos 58 svenska IBD-patienter med ThioComp-behandling, dvs en kombination av lågdos tiopurin och allopurinol.
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icerades två studier som anmärkningsvärt
nog inte kunde påvisa någon övertygande
nytta avseende sjukdomsförlopp vid tidig
insättning av behandling (med undantag av
uppkomst av svåra skov och mindre behov
av fisteloperationer).
Användningen av 6-tioguanin har efter
larmrapporter från USA om svår leverpåverkan (nodulär regenerativ hyperplasi) i
princip varit bannlyst. Noggrann långtidsuppföljning av mer än 1000 patienter i
Holland har inte givit stöd för en ökad risk
för leverskada med låga dagsdoser (20-30
mg), vilket stämmer med svenska publicerade erfarenheter. Det kan finnas plats för
tioguaninbehandling hos en liten grupp väl
utvalda patienter.
En så kallad skev tiopurinmetabolism ses
hos upp till var sjunde patient och är förenad med bristande effekt och risk att drabbas
av biverkningar. Då finns låga 6-TGN-nivåer i kombination med höga nivåer metylerade metaboliter (meTIMP; MMMP).
Kombinationsbehandling med lågdos tiopurin och allopurinol (’ThioComp’) korrigerar den skeva metabolismen (Figur 3)
vilket leder till ökad tolerans och effekt.
Svenska erfarenheter av 58 IBD-patienter
med bristande effekt och/eller tydliga biverkningar med normala tiopurindoser vilka behandlats med lågdosvarianten upp till
sju år är goda (3). Av 38 patienter vilka behandlats i snitt 561 (53-2200) dagar var 34
(59%) i klinisk remission vid senaste uppföljning. Övriga 20 patienter avslutade beTabell 3

Viktiga frågeställningar i utvecklingen av behandlingsstrategier vid IBD.
Nytta av behandling som sätts in tidigt
respektive sent i sjukdomsförloppet.
Immunmoduleringens längd - tiopuriner, metotrexat
• Behandlingslängd med TNFhämmare
• Mäta läkemedelsmetaboliter/koncentrationer regelbundet?
• Minskar konsekvent immunmodulering behovet av tarmresektion?
• Värdet av slemhinnereparation
som behandlingsmål?
• Biomarkörer av olika slag för att
förutse behandlingseffekt respektive risk för biverkningar
• Hur monitorera patienter för risker (infektioner, tumörer, mm)
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handlingen efter 315 (14-1785) dagar pga
bristande effekt (n=9), graviditetsönskan
(4), biverkningar (4), bristande följsamhet
eller oklar orsak (3). ThioComp har idag
blivit en väletablerad behandling som medför markanta förändringar i metabolitprofil
och resulterar i långvarig klinisk remission
hos många annars svårbehandlade patienter.
Metotrexat, huvudsakligen som injektionsbehadnling, är vid Crohns sjukdom ett alternativ till patienter som inte kan fortsätta
tiopuriner. Av tradition är preparatet underanvänt i Sverige, även om det finns centra
med god långtidserfarenhet såväl på barnsom vuxensidan.
En särskilt viktig fråga är ifall singel- eller
kombinationsbehandling är att föredra. De
flesta är nog överens om att en kombination
av infliximab och en tiopurin är överlägsen
behandling med endera läkemedlet såväl
vid aktiv sjukdom som underhållsbehandling och detta både vid Crohns sjukdom
och ulcerös kolit. Däremot är det oklart hur
länge kombinationsbehandlingen ska pågå,
och ifall man vill gå över till singelbehandling, vilket preparat som då ska sättas ut (se
vidare efterföljande artikel).
Nyttan av kombinationsbehandling med
adalimumab och en immunmodulerare är
mindre övertygande och används därför
sparsamt.

Nya biologiska läkemedel

I första hand kommer troligen dessa nya
preparat (Tabell 2) att användas hos patienter som inte tålt eller förlorat effekt
av anti-TNF-behandling. Därutöver öppnas spännande möjligheter till behandling
med kombinationer av antikroppar riktade
mot olika mekanismer i inflammationspatogenesen. Ifall analysmetoder för koncentrationsbestämning och påvisande av
antikroppar mot vid, eller strax efter, introduktionen av de nya preparaten, så ökar
möjligheterna till en mer skräddarsydd behandling än vad som skedde vid introduktion av TNF-hämmarna.
Inom SOIBD och det nationella kvalitetsregistret för IBD – SWIBREG - pågår en
diskussion om hur vi bäst ska kunna följa
introduktion och användning av de nya
behandlingarna, inte minst med hänsyn till
biverkningspanoramat. Med en kontinuerlig registrering av patienter i SWIBREG har
vi mycket goda förutsättningar att över tid
följa upp och säkerställa introduktionen av
dessa nya läkemedel.
Spännande frågor återstår

Samtidigt som nya behandlingsmöjligheter
alltså öppnas, återstår ett antal viktiga frågor (Tabell 3). Mest påträngande är frågor
kring behandlingstidens längd samt nyttan

av insatt behandling tidigt respektive sent
i sjukdomsförloppet, oavsett behandlingsgrupp. Detta gäller oavsett om man ger
singel- eller kombinationsbehandling.
Dessa frågor behöver studeras i randomiserade studieupplägg, t.ex i studier där patienter lottas till fortsatt behandling eller
utsättning, liksom i behandlingsstudier där
patienter stratifierat randomiseras i förhållande till sjukdomsduration respektive
sjukdomslokalisation.
Sven Almer

Professor, överläkare
GastroCentrum, KU
sven.almer@ki.se
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SOIBD TERAPIGRUPPEN

SOIBDs Terapigrupp, SOIBD-T
SOIBD-T bildades i sin nuvarande form
2007 med representanter för universitetssjukhusen. Gruppens uppgift är att bevaka samtliga aspekter inom läkemedelsområdet genom att följa den medicinska
utvecklingen, identifiera olika områden
där det saknas kunskap och föreslå/initiera studier inom dessa, samt delta i SOIBDs
ordinarie vår- och höstmöte.

F

lera av oss har varit anlitade i olika officiella sammanhang som föreläsare,
experter och utredare, t.ex i regionala
läkemedelskommittéer, vid Gastrodagarna,
i ECCO, Läkemedelsverket, SBU samt i en
nordisk IBD-grupp under uppstart. Några
medlemmar har deltagit i intenationella
möten kring s.k. biosimilars vilka kommer
att finnas på marknaden inom två år och
redan används i Finland samt introduceras i
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Norge 2014. Vi har under åren 2010-2012
haft ett givande samarbete med LARC, Linköping Academic Research Center, i planläggningen av kliniska behandlingsstudier.
Löst knuten till gruppen finns en hälsoekonom. På sikt räknar vi med att åtminstone
tidvis kunna knyta andra kompetenser till
gruppen.
Terapigruppen träffas regelbundet fyra
gånger per år för uppdatering kring pågående projekt, sista torsdagen i januari, första torsdagen i september samt vid SOIBDs
vårmöte i april och höstmöte i november.
Beroende på aktiviteter brukar något av
mötena vara i form av telefonkonferens. På
de olika enheterna förekommer dessutom
individuellt smågruppsarbete kring enskilda
studier med deltagande av forskningssköterskor, statistiker, monitorerings- och labo-

ratoriepersonal. Aktuellt arbetsfokus ligger
på att optimera och individanpassa läkemedelsbehandling, s.k. personalized medicine, både när det gäller traditionell immunmodulering och antikroppsbehandling
(TNF-hämmare). Vidare försöker vi minska kostnaderna för läkemedel och sjukskrivning med som yttersta mål en minskande
symtombörda för den enskilde patienten,
liksom ökad livskvalitet.
Medlemmar

Antalet ordinarie medlemmar uppgår för
närvarande till nio, samtliga läkare (Tabell
1). Under 2013 avgick Robert Löfberg
och Ole Suhr som medlemmar i gruppen
medan Jan Marsal, Lund, tillkom, liksom
i år Annika Brinkberg Lapidus. Vi har fyra
associerade medlemmar, varav tre är läkare
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och en biokemist med särskild farmakogenetisk inriktning.
Vad gäller hemvist så finns det bland de
ordinarie medlemmarna en viss övervikt för
Skånes universitetssjukhus och Karolinska
sjukhuset. Nya medlemmar är mycket välkomna och på sikt räknar vi med att ha en
jämnare geografisk representation.
Aktuell verksamhet

Vårt program omfattar ett flertal studier
med såväl äldre som nyare läkemedel, där
optimering av redan tillgängliga behandlingsformer står i fokus. Vi driver oberoende, s.k. prövarinitierade behandlingsstudier
och har därtill ett flertal samarbetsstudier i
planeringsfas, fr.a. inom Sverige, men även
i inernationella samarbeten.
1.

2.

3.

4.

5.
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Enkätstudier via Internet avseende läkares kännedom om och användning
av olika läkemedelsgrupper. Resultaten från en enkätstudie om tiopuriner
är publicerad och en studie avseende
anti-TNF-behandling är sammanställd
och nyligen inskickad för publicering.
Studier av kombinationsbehandling
med låg dos tiopuriner och allopurinol (’ThioComp’) på olika indikationer - den första studien startade våren
2012, men har haft en långsam inklusionstakt och en revision av protokollet
pågår. Preliminära data från en öppen
observationsstudie har presenterats
på Gastrodagarna 2013 samt ECCO
2014, samt experimentella data på
Gastrodagarna och ECCO 2014.
En stor internationell multicenterstudie (SPARE) inkluderande Sverige, Belgien, Frankrike och USA
där vi avser att studera utsättning av
TNF-hämmare och immunosuppression med åtföljande behandlingsstrategier vid sjukdomsåterfall hos flera
hundra patienter. En första explorativ
metodstudie startas under 2014. Ekonomiskt stöd har erhållits av CCFA i
USA och en gemensam europeisk ansökan, vilken koordineras från Bryssel,
har lämnats in till EUs ramprogram
Horizon 2020.
Uppföljning av TNF-hämmar-behandlade (adalimumab) 450 svenska IBDpatienter pågår. Ett preliminärt manus
är sammanställt och databearbetning
till ytterligare ett manus pågår.
Uppföljning av 280 behandlade s.k.
non-rescue-patienter med ulcerös kolit
vilka fått infliximab, påbörjades hösten

6.

7.

2012 och är i slutfas av datainsamlingen. Abstract på ECCO-mötet och
Gastrodagarna 2013, samt till UEGW
2014.
Observationsstudie av avföringsvikt
och biomarkörer vid svår attack av
UC, ScanFec-studien, har startat på
flera centra i Sverige och Norge hösten
2013.
StatiC-studier. Två protokoll för utsättning av TNF-hämmare hos patienter i remission är klara. Beräknas kunna starta under 2015.
För terapigruppen
Sven Almer
Erik Hertervig
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Ordinarie medlemmar
Sven Almer, KU, Stockholm, ordförande
Erik Hertervig, Skånes univ. sjh. Lund,
sekreterare
Ragnar Befrits, KU, Stockholm
Annika Brinkberg Lapidus, Södertälje sjh
Jan Björk, KU, Stockholm
Michael Eberhardson, KUet, Stockholm
Anders Eriksson, SU/Östra, Göteborg
Ulf Hindorf, Skånes univ. sjh,
LundJan Marsal, Skånes univ. sjh. Lund

Associerade medlemmar
Leif Angelison, Helsingborgs Lasarett
Sofie Haglund, Jönköping
Pontus Karling, Norrlands univ. sjh, Umeå
Mari Thörn, Akademiska sjh, Uppsala
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SOIBD TFN-HÄMMARE

Kan behandling med
TNF-hämmare avslutas?
Anti-TNF behandling inducerar och bibehåller sjukdomsfrihet hos en stor andel
av patienter med Crohns sjukdom (CD)
och ulcerös kolit (UC). Det saknas dock
kunskap om hur länge anti-TNF behandling bör pågå hos patienter som blivit
symtomfria. Sannolikt är det så att vissa
patienter behöver fortsätta behandlingen under mycket lång tid för att bibehålla
symtomfrihet medan en annan grupp av
patienterna behöver anti-TNF behandling
under endast en begränsad tid. Vi saknar
i nuläget verktyg för att avgöra om en individuell patient tillhör den ena eller den
andra gruppen.

L

ångtidsbehandling med anti-TNF
preparat är kostsam och utsätter patienterna för ökad risk för svåra infektioner och vissa maligniteter som t.ex.
icke melanom hudcancer Det finns endast
ett fåtal publikationer som adresserat frågan
om när och hos vilka patienter anti-TNF
behandlingen kan avbrytas. I en observationsstudie som innefattade 614 patienter
med CD som behandlades med infliximab
svarade 89% på behandlingen och 57%
(347 patienter) uppvisade en bibehållen
klinisk effekt. Av dessa 347 patienter avslutades behandlingen av olika skäl hos 110
patienter som bibehöll remission i en mediantid av 3.9 år (1). 84% av de som avslutade anti-TNF-behandlingen hade samtidigt behandling med antimetaboliter, dvs
azatioprin eller metotrexat (så kallad ’kombobehandling’). I en annan observationsstudie avslutade drygt 50% av patienterna
(både CD och UC) anti-TNF behandling
när de var i remission vilken kvarstod i en
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mediantid av 13 respektive 16 månader (2).
I en prospektiv studie (STORI) på 115 CD
patienter i symtomatisk remission försökte
man identifiera riskfaktorer för återfall efter utsättning av infliximab under fortsatt
tiopurinbehandling. 52% återfick i sjukdomsaktivitet under de följande två åren.
Faktorer som ökade risken för återfall var
frånvaro av slemhinneläkning, CRP >5
mg/L, infliximab-koncentration >2 mg/L,
F-kalprotektin >300 mg/kg, Hb <145 g/L
respektive leukocyter >6x109/L. En viktig
observation var att hos de patienter som
återupptog behandlingen med infliximab
hade 90% god effekt (3). Nyligen publicerades en finsk prospektiv studie på 52
patienter med CD eller UC som avbröt
sin anti-TNF behandling (infliximab eller
adalimumab) efter att de hade kommit in
i noggrant definierad remission, det som
vi kallar ’djup remission’ (symtomatisk och
endoskopisk sådan samt lågt F-kalprotektin <100 mg/kg). Med en uppföljningstid
på drygt 12 månader återföll 33% i sjukdomsaktivitet (4).

på några av dessa viktiga problemställningar. Efter en trög start har vi kommit så långt
som att en pilotstudie med fokus på praktisk genomförbarhet med största sannolikhet påbörjas under 2014, samtidigt som vi i
ett europeiskt konsortium med stöd av bl.a
ECCO söker de nödvändiga forskningsanslag som behövs för att förhoppningsvis
kunna komma igång med huvudstudierna.
Förslag på studier

I ett inomsvenskt perspektiv har vi förslag
på några studier för andra patientgrupper
utifrån liknande frågeställningar om antiTNF behandlingens längd samt riskfaktorer för recidiv vid utsättning. Vi hoppas att
många svenska centra kan finna intresse av
att bidra med patienter till de olika studier
som är på gång.
Erik Hertervig
Jan Marsal
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KURSER PÅ KAROLINSKA

Karolinska kurs i abdominellt
tarmultraljud
Tid: 02/03 oktober 2014 (2 dagar).
Plats: Karolinska Universitetssjukhuset

Huddinge, Stockholm.
Antal deltagare: 16 st.
Kursansvarig: Stephan Haas

Praktisk utbildning i transabdominellt tarmultraljud riktar sig framför allt till blivande
gastroenterologer och radiologer som önskar
kunskapar och färdigheter i tarmultraljud.
Den teoretiska delen avhandlar grundläg-

gande kunskaper om ultraljudsfysik och
tarmultraljud med möjlighet för frågor och
diskussion. Övningarna syftar till att upptäcka, bedöma patologiska förändringar
vid inflammatorisk tarmsjukdom, såsom
bedömning av tarmväggen samt mätning
av blodflödet.
Mer än hälften av kursen består av praktiska övningar som kommer att ske i små
grupper (max. 5 deltagare med en handledare vid varje ultraljudsapparat). Gruppen

kommer att delas upp efter eventuell tidigare
erfarenhet.
Kursavgift: 4 000 SEK exkl moms

(fika, kursmiddag ingår)

Kursadministration:

christel.nilsson@karolinska.se
Sista anmälningsdatum:

2014-09-01 till stephan.haas@ki.se

Karolinska kurs i akut och kronisk
pankreatit: diagnostik och terapi
Tid: 07/08 oktober 2014 (2 dagar).
Plats: Karolinska Universitetssjukhuset

Huddinge, Stockholm.
Antal deltagare: Max 20 st.
Kursansvariga: Stephan Haas

Syfte: Kursen vänder sig till blivande gastro-

enterologer och kirurger samt specialister
som vill fördjupa sina kunskaper inom klinisk pankreatologi. Kunskaper inom pank48

reatologi är förutsättning för en effektiv
handläggning av patienter med pankreassjukdomar och för ett gott samarbete mellan kirurgi och medicin.
Föreläsningar avhandlas av kirurger, gastroenterologer, patologer och radiologer som
diskuterar patogenes, etiologi, diagnostik, terapi och komplikationer av akut och kronisk
pankreatit.

Sista anmälningsdatum:

2014-09-01 till stephan.haas@ki.se
Kursadministration:

christel.nilsson@karolinska.se
Kursavgift: 3500 SEK exkl. moms
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Bäste SYG-medlem
Det är med stor glädje som jag, under det
senaste årsmötet 15 maj 2014 på Gastrodagarna i Linköping, har fått överta ordförandeposten i SYG.

F

örst och främst vill jag tacka Adam
Carsten, tidigare SYG- ordförande, för
ett fantastiskt arbete och gediget engagemang! Jag vill också välkomna den nya
SYG- styrelsen som nu består av:
•
•
•
•
•
•

Emma Berg, sekreterare (Skånes Universitetssjukhus)
Erik von Seth, kassör (KU)
Hannes Hagström, styrelseledamot
(KU)
Josef Asamrisson, styrelseledamot
(Eskilstuna)
Axel Josefsson, styrelseledamot (SU)
Gazaleh Mohammadian, styrelseledamot (KU)

Vi i SYG kommer att fortsätta vårt arbete
med att informera och föra våra medlemmars talan under deras färd till specialistexamen. Om vi blickar framåt ser vi flera
projekt som för SYG- medlemmar är av intresse, t.ex. att det nu är möjligt att få göra

en europeisk, skriftlig, specialistexamen;
European board of Gastroenterology and
Hepatology Exam (se Gastrokuriren nr. 1,
2014 för mer information).
Att man i endoskopiutskottet arbetar på att
få nationella riktlinjer för vår endoskopiutbildning. Att man i utbildningsutskottet, i
samarbete med Socialstyrelsen årligen reviderar målbeskrivningen för vår utbildning,

samt utefter denna försöker tillgodose utbildningsbehovet genom SK- kurser och
SGFs Gastroskola. Vi i SYG önskar också
att bidra med kunskap genom våra egna
kurser.
Vi förespråkar även en tidig medverkan i
internationella forum som t.ex. UEG (United European Gastroenterology) som inte
bara erbjuder UEG Week i Wien i oktober 2014, men även intressanta kurser för
ST- läkare, som bl.a. den årliga ”Summer
School” i Prag. Följ gärna UEG via deras
hemsida, www.ueg.eu eller varför inte få
deras uppdateringar direkt i ditt facebookflöde genom att ”gilla” deras facebooksida?
Slutligen, inför dessa semestertider vill jag
önska en riktigt trevlig sommar, och jag ser
fram emot höstens många projekt och samarbeten!
Bästa hälsningar
Valeria Castro

Ordförande i SYG
ST- läkare i Internmedicin,
Gastroenterologi och Hepatologi
SU, Göteborg

Centrum för Avancerad Medicinsk Simulering
och Träning – CAMST

Propofolsederingskurs för endoskopiteamet
Kursens målgrupp
Kompletta endoskopiteam om en läkare och två
sjuksköterskor.
Kursens syfte
Att uppnå optimal säkerhet för patienter som
sederas med Propofol av icke-anestesiologisk
personal, i samband med endoskopi.
Kursupplägg
En dags teoriutbildning på Anestesikliniken,
Södersjukhuset, samt en dags samarbetsträning i
fullskalig hybridsimulator på CAMST – Centrum
för Avancerad Medicinsk Simulering och Träning,
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.
Kursens mål
 Att ge en grundläggande teoretisk kunskap.
 Att kunna bedöma och behandla utifrån ABCDE.
 Att optimera lagarbetet vid Propofolsedering.

Kursinformation
2 heldagar. För datum: www.karolinska.se/camst.
Pris: 8 000 exkl moms.
Kursansvariga:
Petter Westfelt,
petter.westfelt@karolinska.se
Peter Thelin-Schmidt,
peter.thelin-schmidt@karolinska.se
Mikael Axelsson Lindkvist,
mikael.axelsson-lindkvist@sodersjukhuset.se
Kursadministratör:
Annika Yamini, 08-585 895 74
annika.yamini@karolinska.se
www.karolinska.se/camst

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skaffa dig fördjupad kunskap i framtidens pedagogik! Avancerad medicinsk simulering är den kanske mest kraftfulla
pedagogiska metod som finns för att utveckla praktiska färdigheter, professionella förhållningssätt och för att öka
patientsäkerheten!
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Bra jobbat Linköping
Först vill jag tacka lokala organisationskommittén och Hans Törnblom för fantastiskt trevliga Gastrodagar i Linköping. Det
nya konceptet med tre parallellprogram
tycker jag är otroligt bra och jag hade
även detta år vissa problem att bestämma vad jag skulle välja. Och det är härliga
problem när man måste välja mellan tre
goda ting. Middagen på torsdagen bjöd
på både god mat och fantastisk underhållning. Och som pricken över i så slutade det regna så fort som Gastrodagarna
öppnades. Och sen var det bara sol, sol,
sol! Bra jobbat Linköping! Och lycka till
Uppsala. Nu är det er tur!

U

nder Gastrodagarna hade FSGS sitt
årsmöte. Vi tackade då av Anette
Persson som suttit med i styrelsen
sedan vi startade föreningen 2009. Anette
var även med i planeringen inför att vi skulle
bilda FSGS och har haft stipendieansvaret i
styrelsen. Vi kommer alla att sakna Anette
och hennes kunskap jättemycket. Vi hälsar
nu Anna Lindhoff Larsson välkommen som
ny styrelsemedlem. Anna är verksam i Linköping på kirurgkliniken.
Under Gastrodagarna delade vi ut flera stipendier. Vårt stipendium tillsammans med
Abbvie delades ut till Sofie Jakobsson, Elin
Nilsson och Ulrica Lovén Wickman. FSGS

stipendium tillsammans med Tillott delades
ut till Monica Gerdin. Och i år hade vi också
stipendium tillsammans med Ferring som
delades ut till Stina Wallén, Annika Hedlund, Sofia Forslund och Anne Cornett.
GRATTIS alla stipendiater!
Nu börjar vi närma oss sommar och allt
vad det innebär. Här i Stockholm har vi stor
sjuksköterskebrist så det är mycket som nu
ska fungera med färre medarbetare än vad jag
någonsin varit med om. Men mycket positivt
kommer vid sådana situationer. Det uppstår
nya samarbeten både mellan specialiteter och
mellan sjukhus. Just nu är vi beslutna om att
klara av detta TILLSAMMANS. En ganska
skön känsla!
Jag hoppas på att ni alla får en skön, solig
och slapp sommar. Ta med Gastrokuriren på
ledigheten och läs reportage från Gastrodagarna eller annat spännande. Mycket nöje!

Susanna Jäghult

Ordförande i FSGS

FSGS´s STYRELSE 2014

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

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

Agneta Aasa
(kassör)
Spec.sjuksköterska kirurgi
Kirurgkliniken
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
agneta.aasa@lj.se
Monica Wåhlin
(sekreterare)
Magtarmmottagningen
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
monica.wahlin@lj.se

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

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

Eva Blackås
(ledamot)
Medmottagning 2 magtarm
mott, Blå Stråket 5
Sahlgrenska sjukhuset
413 45 Göteborg
eva.m.blackas@vgregion.se
Cecilia Sköld
(suppleant)
Medicinmottagning 1 Gastro
SU/Östra CKÖ
Diagnosvägen 11
416 85 Göteborg
cecilia.skold@vgregion.se
Marie Andersson
(suppleant)
Magtarmmottagningen
Södra Älvsborgs sjukhus
501 82 Borås
marie.a.andersson@vgregion.se
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Svenska Gastrodagarna referat
Maj månad förknippas för mig och många
av mina kollegor med Svenska Gastrodagarna. Här kan ni läsa en rapport från
årets dagar. En återblick för Er som var
där och en sammanfattning för Er som
inte hade möjlighet att delta. Jag har valt
att lägga tyngdpunkten på några av årets
alla symposier.

G

astrodagarna hölls detta år i Linköping. En av onsdagens föreläsningar hade titeln: Matnyttiga tips om
nutrition vid IBD, patientfall. Denna föreläsning bjöd på både förrätt, varmrätt och
dessert. Kockarna till denna trerättersmiddag var Ulla Johansson och Annika Brinkberg Lapidus. Till sin förrätt serverade de
nutrition vid akut kolit. Viktiga budskap var
att alltid använda fungerande mag-tarmkanal. Den sjukdomsrelaterade undernäringen styrs av två parallella processer. Inflammationen skapar en katabolism vilket leder
till vävnadsnedbrytning. Inflammationen/
sjukdomen i sig leder också till aptitlöshet
och ett lågt näringsintag samtidigt som den
förbrukar mer energi vilket ökar vävnadsnedbrytningen. Därefter diskuterades ett
patientfall. Vi vet att tarmvila inte läker inflammation i kolon. Det kan vara svårt att
klara fullständig peroral nutrition. Studier
visar att parenteral eller enteral nutrition
har samma resultat vid akut skov av ulcerös
kolit. Det perorala intaget påverkar antalet
tarmtömningar vilket kan påverka ex olika

index/parametrar inför ställningstagande
till ev. kirurgisk behandling. Om enteral
nutrition väljs kan det vara svårt att komma
upp i fulldos av detta eftersom patienterna
ofta haft ett dåligt näringsintag innan inläggningen. Det är också mycket viktigt att
ha van personal om enteral nutrition väljs,
ex vana att sätta sond. I Sverige är det vanligare med parenteral nutrition.
Anabolism istället för katabolism

Målet är att förhindra fortsatt vävnadsnedbrytning så snabbt som möjligt och att
återställa energibalansen medan inflammationen behandlas. Inled alltid med adekvat
uppvätskning. Gör en nutritionsplan och
räkna ut vätskebehov, energibehov, proteinbehov och bestäm tillförselväg. Tänk
på att sondnäringen inte tillgodoser uppvätskningsbehovet. Förhindra fortsatt utarmning av energiförråden. Utvärdera den
medicinska behandlingen efter fem dygn.
Middagen bjöd på ett fall med Crohns sjukdom. En patient med ca en meter tunntarm
kvar och hälften av kolon bortopererad söker för subileusattacker och tre stenoser
konstateras med MR. Patienten bedöms i
behov av kirurgi. Frågan är då - Ska patienten nutrieras innan operation? Vi vet att det
är en ökad komplikationsrisk efter kirurgi
om patienten har ett dåligt nutritionsstatus
innan operation. Använd nutritionstrappan
och sträva efter att komma så långt ner som

möjligt i denna på så kort tid som möjligt.
Målsättningen inför operation är att förbättra nutritionsstatus innan operation så
det blir anabolism istället för katabolism.
Utvärdera efter tre veckor

Sessionen avslutades med en dessert där
komplikationer efter kirurgi diskuterades
och vad som räknas som tarmsvikt eller
korttarmsyndrom. För mer information
om detta se www.svenskgastroenterologi.
se/riktlinjer/ nutrition vid inflammatorisk
tarmsjukdom. Den kortsiktiga prognosen
efter att ha ca 100 cm tunntarm kvar är ett
initialt beroende av parenteral nutrition för
att klara sig. Tidsmässigt rör det sig om ca
en månad. En annan fråga som lyftes fram
var: Hur lägger vi upp ”sjukgymnastik” för
tarmen? Svaret blev; håll noggrann koll på
vätske- och elektrolytbalans, börja per os intag direkt, låt tarmen jobba ”övertid” med
enteral nutrition med sondnäring nattetid.
Tips på per os intaget; fettreducerad kost,
små och täta mål, ta drycken efter måltid.
Ge vitaminer och spårämnen iv med parenteral nutrition initialt, senare dubbel dos
per os. Substituera med järn och B 12. Använd läkemedel mot diarré. Patienten måste
kunna absorbera 40 % av det de äter för att
klara sig enbart med födointag per os.
Monitorera patienten med puls och temperaturmätning. Temperaturstegring kan vara
ett tecken på övernutriering. Öka successivt
per os och enteralt. Se hela processen som
en resa på ett par månader och att det tar tid
att ta sig fram. En annan fråga som belystes
var hur länge man klarar sig på parenteral
nutrition? Inget entydigt svar finns och frågan är inte lätt att besvara. Det finns ett antal risker med parenteral nutrition, som risk
för njursvikt och njursten. Det som till sist
fäller patienten är oftast infartsproblem, att
levern tar stryk eller att njurarna sviktar. Ett
sista viktigt budskap är att A och O är van
personal som tidigt ser om patienten äter
för dåligt eller inte får i sig tillräckligt med
näring.
Personcentrerad vård

Under kongressens första dag var också personcentrerad vård ett ämne som fick utrymme i det digra programmet. Susanna Jäghult
gastrokuriren 3 · 2014
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inledde sessionen med att ge en bakgrund
till begreppet. Personcentrerad vård(PCV)
utgår från patientens upplevelse av situationen och individens förutsättningar, resurser och hinder. Patienten blir därmed
en partner i vården. PCV är ett partnerskap
mellan patient/anhöriga och professionella
vårdgivare. PCV är en lösning som förkortar vårdtid och därmed frigör vårdpersonal
och sängplatser samtidigt som den höjer
vårdkvalitén. De tre nyckelbegreppen i
PCV är partnerskap, patientberättelse och
dokumentation. Partnerskapet är den mest
centrala delen i PCV och ska ses som en
ömsesidig respekt för varandras kunskap.
Patientberättelsen är förutsättningen för
PCV. Denna kan lära oss vårdpersonal att
uppfatta, tolka och förstå patientens symtom och behov. Dokumentationen eller
kommunikationen innebär att patientens
berättelse ska inkluderas i journalen och
utformas till en individuell vårdplan eller
ett kontrakt. Deltagarna i symposiet fick
se en mycket fin och berörande film med
olika patienter och anledningen till att de
befann sig på sjukhus. Slutorden i filmen
var; se vad de ser, hör vad de hör, känn vad
de känner!
Därefter talade sjuksköterskorna Camilla
Andersson och Fredrik Högberg om sin
HND-mottagning på Danderyds sjukhus.
HND står för hjärta, njure och diabetes.
Denna mottagning drivs som ett projekt
sedan ett halvår tillbaka. Bakgrunden till
projektet är den multisjuka patienten med
många sjukvårdskontakter. Mottagningen
bemannas med personal från tre kliniker
och bedriver kontinuerlig utvärdering och
forskning. Arbetssättet är framförallt att ge
patienten gott om tid. Vid nybesök avsätts
en timma för läkarbesök och samma tid för
sjuksköterskebesöket. Sedan hålls en teamkonferens med genomgång av alla patienter
som varit på mottagningen. Patienten får
sedan ett kortare återkopplingsbesök där en
gemensam planering gås igenom.
Fredrik talar om patientberättelsen

Alla har liknande diagnoser men alla är unika personer. Det som är typiskt för sjukvården idag är tidsbristen vilket innebär att det
är det mest akuta som måste prioriteras och
det viktiga samtalet med patienten hinns
inte med. Därför ger de varje patient gott
om tid att berätta om sig själv. Sjuksköterskans roll i projektet är att lära känna personen bakom sjukdomen. Det är viktigt att
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vid ulcerös kolit i remisson. Han följde 98
patienter under tre månader. 87 % av patienterna uppfyllde klinisk respons och 29
% av dessa rapporterade IBS-symtom.
Graden av sjukdomsaktivitet och inflammation predikterar inte IBS-symtom, däremot utgör kvinnligt kön, ensamstående och
depression en högre risk för IBS-symtom.
Graden av buksmärta vid debut av ulcerös
kolit ökar risken att utveckla IBS-liknande
symtom med 39 %. Dessa resultat skulle
kunna indikera en känsligare mag-tarmkanal. Alla föredragen var mycket intressant
men tyvärr kan inte alla återges här.
Extraintestinal IBD

lyfta fram hälsan trots alla sjukdomar. Vilka
resurser har personen, hur är livsviljan och
motivationen, hur ser det sociala kontaktnätet ut osv. Att möta personen där den befinner sig just här och nu eftersträvas. Sedan
förenas patientberättelsen med den medicinska statusen och patientens behov. Därefter skräddarsys en vårdplan med delmål,
mål och strategier. Teamkonferens hålls två
gånger i veckan. Läkare och sjuksköterskor
berättar för teamet om personen bakom patientrollen. Uppföljning sker kontinuerligt.
Onsdagen avslutades med årsmöten för
de olika föreningarna och trevligt mingel.
Torsdag morgon innehöll bl.a. fria föredrag. Maria Magnusson berättade om en
modell för att se vilka patienter med ulcerös
kolit som svarar på anti-TNFbehandling.
Av de som svarade på behandlingen sågs
en starkare effekt av infliximab i både blod
och biopsier. De såg att uppreglering och
nedreglering av olika proteiner ändras. De
som svarade på behandling hade en minskning av många proinflammatoriska cytokiner medan de som inte svarade på behandlingen bara hade en minskning av några få
cytokiner. Slutsatsen var att respons kan
predikteras med 85 % säkerhet men att
resultatet behöver verifieras. Börje Jonefjäll
presenterade en studie med IBS-symtom

Torsdagen fortsatte med extraintestinal
IBD. Chris Anderson inledde symposiet genom att tala om olika hudassocierade sjukdomar. Erytema nodosum associeras t.ex.
med sarkoidos, Behcets och IBD. Dock
beror hälften på en infektion av t.ex. streptokocker eller tb. En differential diagnos
kan också vara nodulär vaskulit. Pyoderma
gangrenosum är också ofta förknippad med
IBD men även med RA och hematologiska
sjukdomar. Det är vanligt att sår uppstår i
det peristomala området. Diagnosen är inte
alltid klar, speciellt tidigt i förloppet. Biopsi avrådes pga. risken att traumat försämrar ulcerationen. Det finns två terapier för
lokalbehandling som möjligheter, clobetasol(Dermovat) och takrolimus(Protopic).
Tidig behandling förordas. Systemterapi
utgörs av steroider per os, ciklosporin eller
anti-TNFbehandling.
Sedan var det ledernas tur. Jan Cedergren
tog då vid. Artrit är den vanligaste extraintestinala manifestationen(16-33 %). Det är
framförallt spondylartropatier som dominerar och då framförallt entesit och inflammation i ryggens ligament/leder. Dessa är
ofta HLA B 27-positiva. Axial artrit utgörs
av ex sakroilit och Bechterew. Perifer artrit
har bra prognos och skadar sällan lederna.
Typ 1 varianten drabbar viktbärande leder och följer oftast sjukdomsaktiviteten i
tarmen och ska försvinna inom 10 veckor
från debut. Det finns få studier om artrit
vid IBD. När det gäller behandling vid axial
artrit(entesit) är det bara anti-TNFbehandling som fungerar. Vid perifer artrit typ 1 är
rekommendationerna att behandla tarmen,
ev. tillägg av NSAID/Cox-2-hämmare eller
kortisoninjektioner lokalt.
Sammanfattningsvis menade Jan att artrit
vid IBD kan klassificeras som spondylartrogastrokuriren 1 · 2014

Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige

pati. Viktigt att skilja på axialt och perifert
engagemang. Lämplig behandling beror på
typen av artrit.
Beatrice Peebo talade sedan om kopplingen
till ögonbesvär Redan 1925 beskrev Burrill
B. Crohn ögonmanifestationer hos patienter med ulcerös kolit. Epidemiologin visar
att ca 30 % har ögonsymtom efter 10-års
sjukdom och ca 1-6 % har ögonkomplikationer. Den vanligaste komplikationen är
uveit/irit som ofta också är förknippad med
andra extraintestinala manifestationer.
Symtom på uveit/irit är värk och ljuskänslighet samt synnedsättning. Behandlingen
utgörs av topikala steroider samt mydriatika (pupillvidgande).
Sekundära ögonkomplikationer är grå starr
som oftast är en komplikation pga. steroidbehandling. Symtom på detta är synnedsättning och blädning och behandlingen
är operation. Sammanfattningsvis så är det
vanligt med ospecifika ögonsymtom men
ovanligt med synskador orsakade av IBD.
Alarmögonsymtom är värk, ljuskänslighet,
synnedsättning, rodnad och exoftalmus. Då
bör kontakt tas med Ögonkliniken.
Årets stipendieutdelning

FSGS delade ut årets stipendier under eftermiddagen. Ett stort grattis till alla och
lycka till med era kommande projekt. Under torsdagskvällen var det sedvanlig bankett. Mycket god mat, glada ”gastrovänner”
och trevlig underhållning. Middagsunderhållningen bjöd på lysande sångunderhållning och vi har nog fått en egen ”kamplåt”,
Gastrointestinalen, där korv blev till korv!!

Avslutningsdagen bjöd på strålande sol.
En av dagens första sessioner hade temat
omvårdnad vid stomi och fistlar. Christina
Schulz, Åsa Gustafsson och Karolina Härle
delade med sig av sin mångåriga erfarenhet.
Christina började med en genomgång av
stomier och deras skötsel. Åsa tog över och
fortsatte tala om enterocutana fistlar. Linköping tar ofta hand om patienter från andra mindre sjukhus som saknar specialistkompetens inom detta område. Hon gick
igenom klassifikation av fistlar, från enkla
till multipla. Det är olika faktorer som spelar roll vid fistelsjukdom. Divertikelsjukdom är ofta associerat till komplexa fistlar.
Crohns sjukdom är orsak till ungefär 20-30
% av de enterocutana fistlarna. Fistlar kan
spontanläka ut men då inom 1-2 månader,
vilket ca 60 % gör. Åsa visade många bilder
på komplicerade fistlar och gav förslag på
olika omläggningar. I Linköping arbetar de
efter SNAP-konceptet vilket står för SEPSIS(hur uttalad inflammation? påverkad
patient?) NUTRITION(hur tillgodoses
denna?) ANATOMI(utredning fistlar?)
PLANERING(hur gå vidare?). Målet med
denna vård är; ett multidisciplinärt tänkande, kontroll på flöde, nutrition, kontroll
på bandagering, sträva efter att patienten
ska vara uppegående, opioidfri patient samt
om möjligt kunna vistas hemma. Karolina
avslutade med att redogöra för sin kvalitativa intervjustudie om hur det är att leva med
enterocutan fistel. Det finns få kvalitativa
studier inom detta område. Hon intervjuade nio patienter mellan 42 och 79 år som
hade haft fistlar under 7-48 månader. Hon

kom fram till temat ”stora begränsningar i
det dagliga livet” med bl.a. praktiska problem, strategier för att klara av sjukdomen,
känslomässiga reaktioner, beroende och behov av stöd.
Gastrodagarna bjöd på många bra föreläsningar och detta var bara en sammanfattning av några av alla dessa. Nästa år väntar
Uppsala på oss. Hoppas vi ses där!
Monica Wåhlin

FSGS

ERCP kurs
Grundläggande kurs för 8 läkare och 8 assistenter
En intensiv 3-dagars kurs i internatform vid Balingsholm kursgård, Huddinge.Tre
dagar med blandad teori, praktiska tips och interaktiva diskussioner. Hands-on
träning och övningar med ERCP-modell.

Tid: 26-28 november 2014

Kursavgift: 5.000 SEK (läkare) 3.500 SEK (assistenter).
Deltagarna står för res- och hotellkostnad.

Kursledning
Urban Arnelo, Karolinska, Stefan Spinnell, Sunderbyn
och Fredrik Swahn, Karolinska

gastrokuriren 3 · 2014

Vill du ha ytterligare information så kontakta fredrik.swahn@ki.se
Välkommen med din anmälan senast 20140831 via

medinet.holmberg@telia.com
Obs! Den enhet som anmäler en läkare ochen assistent kommer att prioriteras.

Urban Arnelo, Stefan Spinnell, Fredrik Swahn
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Ett vårvackert Linköping
Vi som har varit på årets stora evenemang
Svenska gastrodagarna har nyss kommit
hem från ett vårvackert Linköping där vi
bevistat tre fullmatade dagar med föreläsningar och posters.

N

ågra som jag tyckte var intressanta var blad andra den om TIPS.
Det är något som görs hos oss lite
då och då och det verkar som om det blir
fler och fler. Vårdprogrammet på torsdagen
med Hygienprogrammet vid endoskopi, talar återigen (och kan aldrig sägas för ofta)
hur viktig den manuella rengöringen före
desinfektionen är. Torkskåp med filtrerad
luft är det väl tyvärr inte alla som har tillgång till ännu, så vi som inte har det får
fortsätta ”sprita” våra endoskop tills det
blir möjligt. På fredagen lyssnade jag på två
föreläsningar om Egenvård som en väg till
bättre hälsa. Det var något att tänka på och
jag tror att vi alla kan göra mycket där i vår
kontakt med patienterna. Det låg mycket
psykologi bakom. Det var många intressanta föreläsningar men jag tyckte det var lite
sparsamt med övre GI endoskopi och då
främst ERCP.

Årsmöte

På onsdagen hölls SEGPs årsmöte. Eleonor
Johnson lämnar nu styrelsen efter sju år.
Hon har varit en mycket engagerad ledamot och stipendieansvarig och vi kommer
att sakna henne i styrelsen. Som ny ledamot i styrelsen hälsar vi Susanne Andersson
välkommen. Susanne är sjuksköterska och
endoskopist och arbetar på Piteå Älvdals
sjukhus.
På onsdagskvällen kvällen var det mingel
och här bjöds vi på god mat och dryck. På
sådana här kvällar har man möjlighet att
träffa gamla vänner och bekanta, prata om
vad som hänt sedan sist och kanske göra
nya bekantskaper.
Jag måste även nämna maten. Att till lunch
få sitta ned vid dukat bord och bli serverad
god mat är verkligen trevligt. Eftersom jag
har så svårt att balansera tallrik, glas, bestick
och servett stående samtidigt som jag försöker få maten i mig, det vill liksom inte
lyckas, uppskattar jag det verkligen.
Torsdagens middag var en verklig fullträff
beträffande maten, jag har aldrig ätit så
goda fiskrätter. Men som underhöll oss un-

der middagen var också mycket bra. Stort
tack till alla som arbetat med att göra dessa
dagar så bra.
Semestertider

Nu när sommar och semestertider är här
vill jag att ni funderar på vilka resebidrag
ni vill söka under hösten (inför vintern och
kommande vår) ECCO, SADE-mötet, Getinges kurs i rengöring och desinfektion av
endoskop.
Sista ansökningsdag för stipendium till
SADE-mötet 2015 är 15 september.
Gå in på vår hemsida www.segp.nu där
hittar ni alla resebidrag som finns att söka
och kriterierna för dessa. Jag och resten av
styrelsen önskar Er alla en riktigt skön sommar!

Åsa Jirvelius

sekreterare i SEGP

Från arrangörerna!

Hej alla medlemmar!

Fredag eftermiddag och klockan är fyra. Deltagarna har åkt hem. Allt är bortstädat.
Grismagarna, tängerna, slyngorna, nålarna och alla andra tillbehör är kastade.
Instrumenten diskade. Tomt i huvudet. Första försöket till vidareutbildning av endoskoperande sjuksköterskor är över. Vi har med hjälp från Olympus samt såväl
externa som interna föreläsare genomfört ett möte med både teori om polyper samt
praktik kring polypektomier och eventuella efterföljande komplikationer.
För ett drygt halvt år sedan satt vi ner efter jobbet och började diskutera om möjligheten att försöka att skapa en vidareutbildning för endoskoperande sjuksköterskor.
Vår tanke bakom detta var att försöka att erbjuda möjlighet att de skoperande sköterskorna skulle få en ökad kunskapsbas att stå på vad gäller polyper och polypektomier. De skoperande sköterskorna undersöker många patienter och ser därför också
ett stort antal polyper. För att verksamheten ska kunna fungera smidigt på en enhet
är det rimligt att skopisten ska kunna ta bort polyper på ett säkert sätt.
Vi vill passa på att tacka våra sponsorer från Olympus för deras hjälp att genomföra
kursen. Thomas Stojanovski, Hans Sörensen och Kristina von Harbou. Tack!
Tack också till Jan Björk och Orania Sennevall från Svenska polyposregistret och
Docent Thomas Hallgren kir. kliniken CSK. Sist men inte minst, tack till alla deltagare som deltog i kursen.

Vill bara passa på att tacka, för att jag
har fått förtroendet att arbeta i SEGP´s
styrelse under sju år. Det har varit roligt
och lärorikt och jag har fått massor av
nya vänner.
Nu går jag vidare i mitt liv som sjuksköterska på Gastroenterologmottagningen på Ersta sjukhus. Jag vill önska
vår nya styrelseledamot Susanne välkommen och lycka till! Du har mycket trevligt framför dig.
Soliga hälsningar

Eleonor Johnson

Nu går vi hem

Lotta Langer och Stefan Willmarsson
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Reseberättelser från Svenska Gastrodagarna i Linköping 14-16 maj 2014
Jag vill börja med att tacka SEGP som
gjort det möjligt för mig att återigen åka
på dessa dagar. Första mötet jag var på
tror jag var i Lund 2002 och sen har det
blivit en årlig tradition.

F

ram till 2005 jobbade jag i Linköping
och var med i organisationskommittén för Gastrodagarna där 2004. Var
också med i organisationskommittén 2007 i
Uppsala.Gastrodagarna ger så mycket, både
i utbildningssyfte och i nätverket. I år var
det förstås extra kul för mig som gammal
Linköpingsbo.
Vi kom med tåget norrifrån och möttes av
ett soligt Linköping. Wilhelm Graf hälsade
alla välkomna och sen började programmet
med hedersföreläsning till minne av Frans
Barany. Efter lunch serverade Ulla Johansson
och Annika Lapidus ”En trerätters middag”
med matnyttiga tips vid IBD. Jag och min
kollega passade på att göra ett studiebesök på
Mag-Tarmmottagningens dagvårdsavdelning
på sjukhuset eftersom det är på gång i Upp-

sala. Dagen avslutades med välkomstmingel,
god mat och trevligt sällskap.
Fria föredrag

Torsdagen började med en god hotellfrukost
och sen var vi redo för dagens program. Fria
föredrag är alltid roligt. Andreas Munch pratade om BUC studien-långtidsbehandling
av Collagen Colit. Kul eftersom även vi i
Uppsala har varit med i den studien.
Lyssnade sedan på ”Extraintestinal IBD”hud, leder och ögon. Matnyttigt eftersom
många patienter frågar om det. Hedersföreläsning till minne av Bengt Ihre, Jan Tack
från Leuven Belgien. Bra föreläsare som jag
lyssnat på tidigare. Lunch och rundvandring
bland alla montrar. Utställarna är en viktig
del i mötet. Efter lunch blev det två föreläsningar om dysmotorik, ”Esofagusdysmotorik” och ”Intestinal pseudoobstruktion”.
Greger Lindberg höll en mycket bra föreläsning. Postervandring och Mag-Tarmfondens
stipendieutdelning avslutade em. Hans Strid
var gästföreläsare och pratade om ”Mekanis-

Mitt namn är Emilie Bramne och jag arbetar på endoskopimottagningen i Kristianstad som sjuksköterska. Där har jag arbetat sedan 2005.

bör undvikas helt och absolut inte ska användas i högerkolon.

N

Många föreläsningar var intressanta, men
en som skilde sig lite från övriga var föreläsningen om förstoppning. Det började med
att Bodil Olsson, läkare i Malmö/Lund
pratade om förstoppning - utredning och
behandling av detta. Efter Bodil fick vi lyssna
till en patient, som lidit av förstoppning hela
livet. Hon gav en bild av hur det kan vara att

u inför gastrodagarna tog jag chansen att söka ett stipendium för att
ha större möjlighet att kunna få åka
till Linköping. Jag såg fram emot intressanta
föreläsningar och att få träffa kollegor från
andra sjukhus. Min arbetskamrat Susanne
och jag satte oss på tåget 07.24 i Kristianstad
och var framme 10.00 i ett soligt Linköping.
Med inriktning endoskopi

Onsdagen och torsdagens föreläsningar var
kanske inte de som har mest anknytning till
mitt arbete på endoskopi, men var ändå trevliga att lyssna på. Fredagens föreläsningar var
med inriktning mot endoskopi. Bl.a lyssnade
vi på Bengt Sundbaum från Sunderby sjukhus. Det handlade om kolonadenom och lite
om olika tekniker för att ta bort adenom.
Något som var nytt för mig var att hot biopsi
gastrokuriren 3 · 2014

Förstoppning

mer vid terapisvar på anti-TNF behandling
av patienter med IBD”.
Innan det var dags att piffa inför kvällen
hann vi med ett besök på en av Stora torgets
alla uteserveringar tillsammans med kolleger
från Huddinge.
Fredag var det återigen Fria föredrag. Lena
Öhman från Göteborg pratade om Immunologiska mekanismer vid IBS. 30 % av IBD
patienterna har symtom förenliga med IBS
vid remission. Johan Söderholm pratade om
hur stress påverkar tarmens barriärfunktion.
Efter lunch lyssnade jag på Magnus Ström
och Andreas Munch som pratade om Celiaki
och Mikroskopisk colit.
Till sist endoskopiquiz-alltid lika kul att
se vad man kan. Marie Carlsson avslutade
mötet och hälsade alla välkomna till Uppsala
nästa år.
Catarina Lövgren

Forsningssköterska
Mag-Tarmmottagningen
Akademiska sjukhuset, Uppsala

leva med förstoppning, vilka problem och
begränsningar det kan innebära i vardagen.
Framtiden såg dock ljus ut eftersom hon fått
prova ett läkemedel som är ganska nytt och
som inneburit att hon blivit mycket bättre
och fått en ökad livskvalitet. Jag tyckte det
var ett mycket bra koncept att bjuda in en
patient som föreläsare och hoppas det blir
ett återkommande inslag.
Föreläsningar varvades med postervandring
och rundvandring bland de olika företagen,
som visade upp sina produkter. Dessutom
bjöds vi på god mat och trevlig underhållning på torsdagkvällen.
Fredag eftermiddag promenerade jag i sommarvärmen från Konsert och Kongress mot
stationen.
När jag satte mig på tåget kände mig mycket
nöjd efter de tre dagarna i Linköping.
Emilie Bramne

Endoskopimottagningen
Centralsjukhuset Kristianstad
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Rapport från Terapikurs för skoperande sköterskor i Karlstad 3-4 April
Den 3-4 april samlades elva skoperande
sköterskor i Karlstad för kurs i endoskopiska terapier.

A

rrangörer för kursen var Överläkare
Stefan Willmarsson samt skoperande sjuksköterskan Lotta Langer
tillsammans med Olympus som representerades av Hans Sörensen, Tomas Stojanovski
samt Kristona von Harbou. Kursen hölls på
Karlstad lasarett.
Vi som deltog var skoperande sköterskor
från Ersta samt Karlskrona grupperna, således skopister med 3-5 års erfarenhet av egna
undersökningar.
Dag 1 samlades vi vid lunchtid och åt lite
lätt innan vi satte igång med introduktion
av kursdeltagare samt kursprogram.
Härefter kom Överläkare Jan Björk samt
Sjuksköterska Orania Senneval från Svenska polyposregistret vid Karolinska sjukhuset
och höll en intressant och givande föreläsning om familjära polypossjukdomar samt
handläggning av dessa. De beskrev även
gången vid släkt och genutredningar samt
förklarade hur polyposregistret var upplagt.
Härefter fick vi en genomgång av endoskopitillbehör samt när de olika redskapen
används lämpligast. Denna föreläsning/genomgång hölls av Tomas Stojanovski från
Olympus.
Akuta blödningar och middag på kvällen

Torsdagens teoripass avslutades med en föreläsning av Stefan Wilmarsson och Lotta
Langer där de gick igenom handläggning av

akuta blödningar och teknik för säkra polypektomier. En genomgång av polypklassificeringsverktyget NICE hanns också med
och avslutades med mentometerröstning
och diskussion utifrån ett antal bilder.
En intensiv och givande första dag avslutades med gemensam middag på trevliga
restaurang Frost.
På fredagen samlades gruppen på endoskopimottagningen på Karlstad lasarett för ett
teoretiskt och ett praktiskt pass som genomfördes parallellt med gruppen delad i
två halvor.
Det teoretiska passet hölls av Docent Thomas Hallgren som höll en föreläsning om
vad som sker när vi funnit något som kräver
vidare handläggning av kirurgen. Här togs
olika utredningsmetoder, behandlingsalternativ och operationsmetoder upp. Föreläs-

ningen var mycket uppskattad och många
frågor och funderingar fick svar.
Efter denna föreläsning hade Hans Sörensen, Olympus, en genomgång av deras
senaste endoskopistapel. Han gick igenom
funktioner samt de större skillnaderna
gentemot äldre generationen.
Träning på grismagar

Det praktiska passet genomfördes på grismagar där vi fick tillfälle att praktisera de
teoretiska kunskaper vi fått på torsdagens
föreläsning. Således tränades polypektomiteknik med lyftning av polyper samt handhavande av olika typer av slyngor, injektionsnålar samt ligatursnaror. Det tränades
även på att stoppa blödningar med hjälp av
adrenalininjektioner samt clips. Alla deltagare fick god tid på sig att praktisera under
handleding av Stefan Willmarsson och Lotta Langer.
Förmiddagen avslutades med en gemensam
rundtur i Karlstads endoskopimottagnings
fina lokaler. Härefter avslutades kursen med
gemensam lättlunch samt diskussion och
diplomutdelning.
Ett stort tack till arrangörerna och initiativtagarna Lotta Langer, Stefan Willmarsson
samt Olympus som ordnade denna kurs!

Kristoffer Mellander

Skopist
Hallands sjukhus Varberg
gastrokuriren 3 · 2014
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