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ordföranden har ordet

Hur ska vi hänga med?

N

yss hemkommen från världens
största live-endoskopimöte,
EndoClub Nord 2005 i Hamburg, kretsar tankarna kring hur svensk
endoskopi ska hänga med i den allt
snabbare utvecklingen. Under två dagar
kunde 2500 människor samlade i Hamburgs kongresscenter, och ett ytterligare
okänt antal via länk till Dublin, Lissabon,
Johannesburg, Perth och Sydney, njuta av
live-endoskopi. Välregisserat och i ett högt
tempo, under ledning av den legendariske
Nib Soehendra, växlade man mellan de
tre deltagande endoskopicentra i Altona,
Bamberg och Eppendorf. Under första
dagen fick vi följa hur endoskopiska
ekvilibrister utrustade med den absolut
senaste tekniken, hanterade både vanliga
och mera lågfrekventa situationer inom
hela endoskopiområdet. Allt blev inte perfekt men mycket gjordes med stor ackuratess. Det var väl så lärorikt när saker inte
föll ut precis som man tänkt sig, och att
lösa kniviga situationer hör som bekant
till skopistens vardag. Dag två togs inspelade highlights upp från live-demonstrationerna och tillfälle gavs för auditoriet att
diskutera principer och procedurer med
de trettiotal experter som deltog. Varje
dag hölls dessutom ett antal state-of-theart föreläsningar och pro-con diskussioner
kring aktuella frågeställningar.
Hur står sig då svensk endoskopi i en

internationell jämförelse? Om detta har
vi inga säkra kunskaper men får man vara
förmäten nog att spekulera är mitt intryck
att utvecklingen håller på att springa ifrån
oss. Vi har inga väl etablerade centra
som är med och leder utvecklingen inom
området. Vi har sällan råd med den
senaste teknologin. Vi har inom kirurgin
jouransvar för ett antal akuta tillstånd,
men allt färre kirurger i bakjoursledet som
behärskar den aktuella behandlingstekniken. Samtidigt ser vi allt fler ST-läkare
i kirurgi som blir specialister utan att
ha uppnått aktuell målbeskrivning för
skopiområdet och vi har ännu så länge
alltför få medicinska gastroenterologer
med tillräcklig kompetens för att ta över
jouransvaret. Till detta kommer att endoskopisk behandling framförallt i akutsi-

Christer Staël von Holstein
Ordförande i SGF

tuationen är ett utpräglat lagarbete och
det är idag få sjukhus som under jourtid
kan presentera endoskopiassistenter med
erforderlig kunskap i terapeutiska åtgärder. I den elektiva situationen står vi oss
lite bättre, men kompetensen vilar ofta på
för få och för geografiskt spridda händer.
Här liksom inom andra områden bidrar
också vår begränsade befolkningsnumerär till svårigheten att uppnå tillräcklig
kompetens i mera sällan förekommande
avancerade metoder, till skillnad från hur
situationen är i det mera tättbefolkade
Centraleuropa.
Vad gör vår förening för att försöka

tackla denna problematik? En hel del! I
ett försök att kvalitetssäkra utbildningen
har ett stort arbete lagts ner på att ta fram
en realistisk målbeskrivning för utbildning i endoskopi. Detta dokument har
godkänts av vår förening och även antagits
av Svensk Kirurgisk Förening (SKF), Sveriges Yngre Gastroenterologer (SYG) och
Kirurger Under Utbildning (KIRUB).
Men vad hjälper detta dokument om
verksamhetschefer godkänner utbildning
till specialist i kirurgi eller medicinsk gastroenterologi utan att ta hänsyn till de krav
som föreskrives?
För det andra har vi varit tongivande
i att, tillsammans med de danska och
norska föreningarna, omvandla SADE
(Scandinavian Association for Digestive
Endoscopy) från en intresseförening till
en gemensam nordisk plattform för endoskopiutbildning underställd de tre nationella gastroenterologiföreningarna. Detta
kommer att säkra och vidareutveckla den
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värdefulla utbildning som SADE tillhandahåller och förhoppningsvis öka engagemanget för endoskopiutbildning. Det ger
oss också en stark gemensam plattform i
”endoskopi”-Europa.
För det tredje håller vi på att sätta
samman ett utbildningsutskott med uppgift att bland annat se över målbeskrivningen för medicinsk gastroenterologi
samt att fortlöpande kartlägga behovet
av kurser på ST- såväl som specialistnivå
inom bland annat endoskopiområdet.
När det arbetet kommit igång är det vår
uppgift att identifiera och entusiasmera
kursgivare.
Vi har på detta sätt tacklat några saker
som kan stärka endoskopiutvecklingen
i vårt land och vi gör gärna gemensam
sak med SKF, SYG eller KIRUB i ytter-

ligare aktiviteter. Vår förening kan också
tillsammans med representanter för läkemedels- och utrustningsindustrin skapa
bättre förutsättning för kursgivare, men
i och med aktuella avtal krävs framförallt ett mycket större ekonomiskt engagemang från arbetsgivarens sida. I sista
hand är det också upp till den enskilde
läkaren att gripa möjligheten och ta till
sig av kursutbudet, men många har fortfarande svårt att få möjlighet att komma
till den utbildning som idag ändå bedrivs.
Landstingen måste vakna och se problemet och verksamhetschefer måste driva
på och prioritera utbildningsfrågorna i
budgeten på ett helt annat sätt än idag.
Om detta fungerar utan specialistexamen
och någon form av CME-system för specialisten återstår att se.

Jag tror att det är möjligt att hindra att vi
ytterligare ska halka efter i ett europeiskt
perspektiv och kanske minska gapet, men
då gäller det att agera. Idag vilar mycket
på entusiaster som tar på sig uppgifter,
men detta räcker inte!
Jag vill sluta med att hylla och tacka en

av entusiasterna, Frans Thomas Fork i
Malmö, som under åren har betytt väldigt
mycket för att hålla endoskopifrågorna
aktuella i vårt land genom sitt outtröttliga arbete som svensk representant inom
SADE. Frans Thomas drar sig nu tillbaka
från detta arbete i och med ombildningen
av SADE och jag vill framföra vår förenings varma tack för en jättefin insats!
Christer Staël von Holstein
christer.stael_von_holstein@med.lu.se

Gastrosektionen vid Medicinska kliniken
Universitetssjukhuset Örebro
Inbjuder till kurs i

Gastrointestinal endoskopi i praktiken
6–10 februari 2006
Nu är det dags igen! Vi erbjuder en endoskopikurs med praktisk tonvikt. Kursen går under två veckor 2006, varav den
första är gemensam för de sju deltagarna och den andra är individuell.
Kursdatum: vecka 6, 6–10 februari 2006 + en veckas praktisk uppföljning
Kursort: Universitetssjukhuset Örebro (USÖ)
Kursledning: Dr Jonas Halfvarson, Dr Anders Gustavsson och Dr Hanna Sandberg-Gertzén
Kursavgift: 5 500 kronor
Boende, frukost, fika och lunch (10 dygn): 6500 kronor
Kursinnehåll: Den gemensamma veckan innehåller blandad teoretisk undervisning och praktisk handledning i endoskopi.
Tonvikten är lagd på handledd övning i gastroskopi och koloskopi, inklusive endoskopisimulator. Förinspelade videoupptagningar från gastro- och koloskopi visas och diskuteras. ERCP, ultraljudsendoskopi och enteroskopi demonstreras. De teoretiska genomgångarna berör instrumentkännedom, kringutrustning, diatermi, säkerhetsaspekter, olika aspekter på terapeutisk
endoskopi (polypektomi, ballongdilatation, sklerosering och annan behandling av blödning etc), patologens synpunkter på
biopsitagning, bilddokumentation (foto, video, CD), patientomhändertagande, premedicinering och endoskopiberättelse.
Under den andra veckan deltar kursdeltagarna på heltid i endoskopienhetens verksamhet. Tidpunkten för denna period
överenskommes individuellt.
Målgrupp: Blivande gastroenterologer och kirurger.
Antal deltagare: 7
Sista ansökningsdatum: 14 december 2005
Kursen genomförs i samarbete med AstraZeneca, Meda och Schering-Plough och kommer att IPULS-anmälas.
Enligt gällande avtal måste ditt deltagande vara godkänt av din huvudman. Läkemedelsindustrin kan stå för kursavgift
samt 50% av ovan angivna kostnader för hotell och måltider om din huvudman godkänner detta.
För ytterligare information och anmälan kontakta:
Jonas Halfvarson, e-post: jonas.halfvarson@orebroll.se
Anmälningstalong finns i Gastrokuriren Nr 3/2005
Välkommen med Din ansökan!
Jonas Halfvarson
Anders Gustavsson
Hanna Sandberg-Gertzén
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Vetenskaplige sekreteraren har ordet

S

om väl framgått vid det här laget har
undertecknad tagit över rollen som
vetenskaplig sekreterare i SGF efter
Anders Sylvan sedan våren 2005. Rollen
har förändrats något i anslutning till
bytet, eftersom vi ersatt Anders med två
personer… Jag har såsom tidigare hand
om den vetenskapliga delen inom SGF
med ansvar för stipendier, utbildningsverksamhet etc., men är inte redaktör för
Gastrokuriren, utan detta ligger ju på den
nytillsatte redaktören Jonas Halfvarson.
Eftersom Anders ersatts av två personer
är det överflödigt att poängtera vilket
enormt jobb han lagt ner på vår förening!
Tack Anders!
Det händer mycket inom vår förening
för närvarande. Vid årets riksstämma har
vi ett intressant vetenskapligt program
i form av flera högklassiga symposier.
Dels har vi våra egna sektionssymposier
på gammalt känt manér, dels prövas för
första gången s.k. företagssymposier där
olika företag står för programmet. Programpunkterna måste dock godkännas av
SGF. Detta är ju att se som en försöksverksamhet och synpunkter på detta emottages tacksamt från SGF:s medlemmar efter
stämman. Vad som däremot är på väg bort
är abtractverksamheten. I år var intresset minimalt och styrelsen har tagit ett
beslut att avveckla denna verksamhet efter

årets läkarstämma och i stället flytta över
denna del till Gastrodagarna. Medlemmarna uppmanas därför att vara flitiga i
att skicka vetenskapliga alster först till det
Nordiska mötet i Västerås 2006 (http://
www.congrex.com/ngc2006/) och sedan
till Gastrodagarna 2007, som kommer
att hållas i Uppsala. Förhoppningsvis
kommer detta att öka den vetenskapliga
kvaliteten på våra Svenska och Nordiska
Gastromöten ytterligare och attrahera fler
kollegor som vill visa vad man håller på
med ute i buskarna…
Utbildningen inom gastroenterologi
behöver stärkas och strukturen tydliggöras. För att åstadkomma detta håller
styrelsen i SGF på att tillsätta en utbildningskommitté som kommer att få i uppdrag att titta över specialistutbildningen
i medicinsk gastroenterologi och hepatologi, gällande kursutbud, struktur, målbeskrivning och examination. Dessutom
kommer uppdraget också att innefatta
en översyn av postgraduateutbildningen
inom gastroenterologin. Vad behövs? Hur
skall kurser anordnas? Vi är övertygade
att detta är en mycket viktig uppgift för
att stärka gastroenterologins roll i Sverige
och internationellt framledes. Stor vikt
har därför lagts vid valet av personer som
skall ingå i denna kommitté, där målet
varit att tillfråga doktorer med intresse

Magnus Simrén

för utbildning och med skiftande grad av
erfarenhet. Vidare presentation av denna
kommitté kommer i följande nummer av
Gastrokuriren.
Slutligen vill jag uppmana alla medlemmar i SGF att söka våra olika stipendier som annonseras ut i Gastrokuriren.
Det finns en hel del pengar att söka och
förvånansvärt få söker dessa. En del av
stipendierna ger ju ett betydande tillskott
i forskningskassan och kan möjliggöra
framtagande av nya spännande resultat.
Även de mindre resestipendierna kan ju
möjliggöra framför allt för yngre kollegor
att få åka på kongresser etc. och detta ser
vi som en mycket viktig del i utbildningen
till gastroenterolog.
Magnus Simrén
Vetenskaplig sekreterare SGF
magnus.simren@medicine.gu.se

Bengt Ihre-stipendium
Härmed ledigförklaras fyra stipendier ur Bengt Ihre-fonden,
två stipendier om 100 000 kr samt två om 50 000 kr.
Stipendierna är avsedda för vetenskapliga projekt inom den kliniska patientnära forskningen,
som lön för pre- eller postdoktoral vetenskaplig utbildning företrädesvis utomlands
eller för metodutvecklingsarbete vid utländsk institution.
Stipendiet utdelas till läkare/forskare, vilka är medlemmar i
Svensk Gastroenterologisk Förening.
Ansökan, som ej kräver särskilt formulär, skall sändas till Dr Magnus Simrén och skall vara
honom tillhanda senast den 15 januari 2006.
Till ansökan skall bifogas curriculum vitae, beskrivning av planerad forskningsverksamhet med kostnadskalkyl,
samt intyg från institutionsföreträdare eller motsvarande om möjlighet att genomföra densamma.
För ytterligare information kontakta Magnus Simrén, vetenskaplig sekreterare,
Svensk Gastroenterologisk Förening.
Adress: Sektionen för gastroenterologi och hepatologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg
e-post: magnus.simren@medicine.gu.se
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avhandling riadh sadik

Gastrointestinal transit in health
and disease
Avhandling 2003
Riadh Sadik
Med-pol II,
Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg
riadhsadik@hotmail.com

K

unskapen kring transporten av
föda i mag-tarmkanalen är begränsad. Målet med min avhandling
var att utveckla en kombinerad praktisk
metod för mätning av magsäckstömning,
tunntarmstransit och kolontransit vid ett
besök. Metoden har sedan använts för att
kartlägga transit hos friska försökspersoner
och hos olika patientgrupper.
Resultaten i avhandlingen i korta drag:
1) En enkel och säker metod utvecklades för mätning av ventrikeltömning,
tunntarmstransit och kolontransit vid
ett besök på labbet.
2) Friska kvinnor har signifikant långsammare tunntarmstransit, ventrikeltömning och kolontransit jämfört med
friska män.
3) Överviktiga kvinnor har signifikant
snabbare tunntarmstransit och snabbare transit genom vänster kolon jämfört med normalviktiga kvinnor.
4) En prospektiv studie på patienter med
diarré visade att 66% av patienterna
med idiopatisk gallsaltsmalabsorption
var överviktiga. Dessa patienter uppvisade en signifikant acceleration av
tunntarmstransit och vänster kolon
jämfört med friska försökspersoner.
5) I en prospektiv studie på patienter med
obehandlad celiaki observerades en signifikant lägre BMI endast hos manliga
patienter jämfört med friska män. Hos
kvinnliga obehandlade patienter observerades övervikt i 31% av fallen! Män
med obehandlad celiaki hade signifikant långsammare tunntarmstransit
jämfört med friska män. Båda män och
kvinnor med celiaki accelererade sin
tunntarmstransit efter behandlingen
med glutenfrikost.
6) Män med lever cirrhos och portalhypertension har signifikant långsammare tunntarmstransit jämfört med
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friska män. Patienter som hade samtidig bakteriell överväxt hade signifikant
långsammare tunntarmstransit jämfört
med patienter som inte hade bakteriell
överväxt.
7) Dessa data ledde fram till en så kallad
”Gut adaptation hypothesis”. Denna
hypotes säger att tunntarmstransit

Riadh Sadik

påverkas av BMI och kroppens behov
av näringsupptag. Vid tillstånd med
ökat näringsbehov och låg BMI bromsas transit upp för att eventuellt förbättra upptaget. Motsatsen sker vid
hög BMI, där transit accelereras. ■

IBAM=Idiopathic Bile And Malabsorption
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UEGW i Köpenhamn
– ett samarbete mellan Danmark och Sverige
United European Gastroenterology
Week – UEGW – är den viktigaste
vetenskapliga årliga kongressen inom
gastroenterologin i Europa. Den trettonde i ordningen gick av stapeln i
Köpenhamn 15–19 oktober.
Gastrokuriren var på plats under några
dagar för att förmedla några intryck.
Man kan sammanfatta dessa med ett
slitet, men relevant, uttryck: Det var en
stor tilldragelse – och alla var där!

B

akom kongressen står UEGF
(United European Gastroenterology Federation).
Uppdraget att genomföra den år 2005
gick till två olika medlemsländers föreningar – Dansk Gastroenterologisk Selskab
och Svensk Gastroenterologisk Förening.
– Det är faktiskt första gången i UEGWs
historia som man genomför kongressen
som ett samarbete mellan två länder, sa
professor Jörgen Rask-Madsen, president
för UEGW 2005 och ordförande i den
lokala organisationskommittén, under
den högtidliga invigningen.
From bench to bedside

Man hade valt begreppet ”Translational
biology in Gastroenterology and Liver

disease” som övergripande tema för kongressen. Kärnprogrammet vände sig till
både kliniker och forskare, och det bestod
av 45 multidisciplinära symposier.
Symposierna präglades av ett synsätt
som sammanfattades i uttrycket ”From
bench to bedside” – fritt översatt till ”Från
provröret till patientsängen”.

Bra bild

Samarbetet mellan de två länderna var
något som professor Alberto Montori,
president för UEGF Foundation, återkom till när det var hans tur att tala under
invigningen.
– Det representerar något mycket viktigt för UEGF. Sverige och Danmark
samarbetar – det är en god bild av andan
inom europeisk gastroenterologi idag. Vi
arbetar tillsammans, sa Montori.
Därefter steg SGFs förre ordförande
Stefan Lindgren upp i talarstolen och
hälsade alla 8 000 deltagarna välkomna
till Köpenhamn.
Kollegor ställer upp

Sverige och Danmarks samarbete är en god bild av andan inom europeisk gastroenterologi,
sa invigningstalaren professor Alberto Montori, president för UEGF Foundation.

10

Stefan har suttit i den lokala programkommittén för UEGW i Köpenhamn.
Kommittén började arbeta för tre år
sedan, men Stefan kom med för två år
sedan.
– Det var i egenskap av ordförande för
SGF, berättar han.
– Naturligtvis är många teman i programmet styrt av UEGF från början. Det
är en mycket stark organisation. Lokala
programkommittén har ett inflytande på
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Stefan Lindgren

programmet till vissa delar – t.ex. över
vilka som ska tala samt se till att ge en
nordisk profil på presentatörer och ordförande.
– Det har varit positivt med det
dubbla värdskapet, för det har gett en
möjlighet för svenska och danska gastroenterologer att fördjupa samarbetet, och
för de båda föreningarna att lära känna
varandra, säger Stefan som tillägger att
det inte har varit svårt att få föreläsare
att ställa upp.
– Nej, de flesta ställer upp – som vanligt! Hela vårt fortbildningssystem, vår
vidareutbildning och kongressverksamhet
bygger på det.

förande Peter Ferenci, Österrike och
Michael Farthing, Storbritannien, ordförande i UEGFs vetenskapliga kommitté.
Rubriken var Translational biology in
Gastrointestinal and Liver disease. Först ut
var Massimo Pinanzi, Italien som gav sin
föreläsning om Novel translational research
in liver disease.
Massimo summerade forskningen från
de senaste åren och talade om virala proteiner och fibrogenes. En av hans slutsatser var att ibland går processen inte bara
från provröret till patienten, utan också
i motsatt riktning. Han exemplifierade
detta med studier av leverfibros.
En av de andra föreläsarna var Jacques

sökt med vanlig endoskopi, högupplöst
endoskopi – med och utan ICC.
– De flesta experter är idag eniga om
att det är högupplöst endoskopi som är
state of the art när det gäller att upptäcka
neoplasier i Barrets cancer, sa Jacques.
NBI är en optisk teknik som använder
röda, gröna och blå filter för att tydligare
kunna tolka bilderna.
Mervärdet för ICC och NBI var begränsat i den studien Jacques redogjorde för,
primary detection. Däremot ansåg han att
dessa tekniker var mer lämpade för targeted detection – alltså när man närmare ska
undersöka något misstänkt man funnit.
ICC har nackdelen att katetrar som ska

Bergman från Holland. Han berättade om
en randomiserad studie av Barrets cancer
som utförts med högupplöst endoskopi
med ICC (färgning) och NBI (narrow
band imaging).

spraya färgen måste föras in med endoskopet, och även att färgen kan distribueras
olika inne i målområdet och därmed försvåra tolkningen.

Stort och omspännande

UEGW är en stor tilldragelse. Runt 8 000
besökare, drygt 75 utställare och 45 symposier bara i kärnprogrammet – till detta
ska läggas satellitsymposier, frukost- och
lunchmöten och en mängd andra föreläsningar, möten och aktiviteter.
Kongressen ägde rum i Bella Center i
Köpenhamns utkant. Det är en mycket
stor anläggning som väl klarade av att
inhysa allt detta på en gång.
I de stora föreläsningssalarna använde
man sig av TV-kameror som projicerade
talarna på stora skärmar ovanför scenen,
precis som vid stora konserter.
Men samtidigt ägde andra föreläsningar
rum i mindre lokaler. Under dagarna
pågick det en mängd olika föreläsningar
och andra aktiviteter, så det gällde att läsa
programmet noga och pricka in var man
skulle vara någonstans.
From bedside to bench

Två tungviktare inom organisationen var
ordförande i en plenarsession som inledde
själva kongressprogrammet: UEGFs ord-
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Hjälp av media
Högupplöst endoskopi

Det är två nya tekniker för att tolka resultat vid endoskopi som fick mycket uppmärksamhet på kongressen. ICC innebär
att man färgar den delen man undersöker med färgämnena indigo och carmine
(ICC = Indigo Carmine Chromoendoscopy). Tanken är att man på så sätt via
den mucosala kontrasten skall kunna
upptäcka cancer i ett tidigare stadium.
Bergman visade bilder där man kunde
jämföra samma område som man under-

Ordföranden i UEGF Public Affairs Commitee, professor Michael Keighley kallade
till presskonferens på kongressen.
– Den vanligaste formen av cancer i
Europa är coloncancer. Mer än 164 000
européer dör av denna sjukdom varje
år. Men det är något som vi helst inte
vill tala om. Vi måste bryta den trenden
– och där behöver vi få medias hjälp, sa
Michael.
Han lade till att man vet att rökning,
fetma och stress är kända riskfaktorer.
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Michael Keighley

– Känner ni någon person som någon
av de tre faktorerna är tillämpliga på, frågade han retoriskt.
Bryta tabu

Problemet är att det handlar om sådant
som luktar, låter och har att göra med
toaletten, fortsatte Michael. Det är sådant
som vi gärna tabuförklarar.
– Och det är just det som 6 500 vetenskapsmän och UEGF har kommit till
Köpenhamn för att göra något åt! Fastän
flera hundratusentals européer lider av
sjukdomar som har med matsmältningen
att göra, så får inte detta faktum den uppmärksamhet som det förtjänar – beroende
på att folk inte vill tala om lukter, ljud och
vad som händer på toaletten. De drar sig
för att söka vård tills det ofta är för sent
– det finns en pinsamhet förknippad med
dessa sjukdomar.
– Vi vill öka våra chanser att bota
matsmältningssjukdomar genom att dra
uppmärksamhet till ämnet och till den
banbrytande forskning som vi presenterar här i Köpenhamn. Vi vet att om man
testar befolkningen så kommer man att
hitta cancer tidigt och därmed rädda liv.
Därför är det viktigt att media hjälper
till och upplyser befolkningen om detta,
vädjade Michael.
Leverceller återtransplanteras

Han avslutade sin appell till medias representanter med att visa siffror som visade
överlevnaden för Barrets cancer under en
femårsperiod. Den är 10% för sent upptäckt
cancer, men hela 80% för tidig upptäckt.
– Med hjälp av högupplöst endoskopi
kan vi på ett mycket effektivare sätt upptäcka denna cancer i tid.
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På presskonferensen framträdde även
Massimo Pinanzi, som redogjorde för
framgångar i levertransplantation.
– Vi går mot en utveckling där vi har en
så gott som hundraprocentig överlevnad
av levertransplanterade patienter, berättade han.
Han berättade också om framgångsrika
försök med att ta ut celler från levern,
genetiskt manipulera dem för att därefter
åter sätta in dem i levern igen. Förfaringssättet kommer att innebära en revolution
i den framtida behandlingen av leversjukdomar, trodde Massimo.

I Polen rekryterade man familjeläkare till att utföra undersökningen. Den
begränsades till patienter mellan 50–66 år,
(40–66 år om det fanns historik av cancer
i familjen) och de flesta undersökta hade
inte sederats. På så sätt hade man lyckats
hålla ned kostnaderna.
Erfarenheterna var goda från Polen.
Man hade haft mycket få komplikationer (0,1%) och en överraskande stor andel
av dem som undersöktes hade väl följt
rekommendationerna för förberedelser.
En av slutsatserna man dragit av de data
man fått, var att män kan behöva CRCscreening tidigare i livet än kvinnor.

Screening: Erfarenheter från öst

Ett symposium handlade just om screening.
Jaroslaw Regula från Polen redogjorde
för ett nationellt program för screening
för colorectalcancer.

Screening: Erfarenheter från väst

Alastair Watson från Storbritannien
trodde inte att det finns något land som
har råd att koloskopera hela sin befolkning – och att det gällde även för USA.
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Han tillade att han var fullt medveten
om att påståendet kunde uppfattas som
kontroversiellt.
– Det är ett farligt test som kan döda
dem som det utförs på – som ofta är fullständigt friska, påminde han om.
Det finns andra sätt att utföra screening. Alastair visade siffror från undersökningar bl.a. i Nottingham, där 150 251
patienter testats för blod i avföringen och
sedan följts upp under en period på åtta
år. Man kunde då konstatera en reduktion
i mortalitet på 15%.
Lösningen med att utbilda familjeläkare trodde inte Alastair på.
– Det måste vara ett nationellt program
med gastroenterologer, sköterskor m.fl.
Antoni Castells från Spanien berättade om spanska data som visade att
kostnaderna för screening sjunker med
två tredjedelar om man begränsar sig till
att utföra undersökningen på patienter
som är utvalda pga. en indikation. Därför
ansåg Antoni att familjeläkaren var en
mycket viktig person.
– Det är familjeläkaren som har möjlighet att fråga sina patienter om familjehistorik för cancer – och på så sätt skicka dem
som har en hög risk vidare för screening.

En simulatorcentral stod öppen för alla
som ville komma in och prova på.

Simulatorcenter

I den välbesökta utställningen var det
stundtals svårt att ta sig fram. Det var
många nyheter som presenterades – både
på det tekniska planet och i andra sammanhang. Stort intresse rönte naturligtvis
högupplöst endoskopi i HD-TV, och alla
som ville kunde studera hur det såg ut
– även med ICC och NBI.
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Sju europeiska systerorganisationer till
UEGF var representerade på UEGW. En
av dessa var European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE). De hade
ställt upp en simulatorcentral som stod
öppen under veckan för alla som ville
komma in och pröva på. Man kunde öva
på stort sett alla varianter av gastrointestinal endoskopi med datorstöd.
Förutom de vanliga simulatorerna, fanns
där även workstations där man kunde
träna på – med experthjälp – att läsa och
bedöma bilder från kapselendoskopi.

Gert D’Haens

Betydligt bättre följsamhet

Vi fick en kort pratstund med Geert
D’Haens från Belgien, från UEGFs
vetenskapliga kommitté. Geert är även
medlem i European Crohn’s and Colitis
Organisation (ECCO).
Han var på plats för att berätta om ett
nytt sätt att medicinera med 5-ASA mot
ulcerös colit: En dos om dagen räcker
enligt en ny studie. Det handlar om Mesalazine, ett känt 5-ASA preparat som fått en
ny sammansättning och existerar under
namnet SPD476.
Via MMX (Multi Matrix System) uppnår
man en fördröjd och utökad distribution
till hela colon, och därför räcker det med
en oralt administrerad dos om dagen.
– SPD476 har nu utvärderats i kliniska studier fas 1 och fas 2. Resultaten är
mycket goda, och vi räknar med att börja
sätta in det på indikation år 2006.
– Tidigare var man tvungen att ta
medicinen strängt reglerat flera gånger
om dygnet. Det ledde till en dålig följsamhet. Där ligger den stora vinsten med
SPD476, säger D’Haens.
Livsstil och gener avgörande för NASH

Ett symposium handlade on NAFLD/

NASH (Nonalcoholic Fatty Liver Disease/Nonalcoholic Steatohepatitis).
Guilo Marchesini, Italien, pekade på
att dessa patienter även har en ökad risk
för kardiovaskulära sjukdomar. Det är
därför viktigt att man inte ser dem som
leverpatienter utan tar hänsyn till hela
deras situation.
Man har konstaterat att livsstil/obesitas
är en nyckelfaktor till sjukdomen, men att
även genetisk disposition spelar in.
– Nutrionell rådgivning som inriktar
sig på att reducera insulinintolerans visade
sig i en studie ge remarkabla förbättringar
på 9 patienter som hade god följsamhet,
sa Guilo.
Det handlar alltså till stor del om
livsstil, sammanfattade han. Problemen
består i att patienterna mycket hellre vill
ha mediciner, att det finns starkare ekonomiska incitament för sjukvården att ta
fram ny teknologi än att satsa på utbildning – och att läkare kanske var oroliga för
att förlora sin roll som förskrivare.
Helena Cortez-Pinto från Portugal
fortsatte med att redogöra för en studie
där hon följt 233 kvinnor med obesitas.
Bara en liten andel fick NASH, konstaterade hon.
– Man kan tala om familjekluster. 18%
av 90 patienter hade en nära släkting som
också hade sjukdomen.
Hittills har man funnit förändringar
i tre gener hos dessa patienter, tillade
hon.
Även Helena pekade på att diet och
motion visat sig vara viktiga faktorer. Hon
hade dessutom konstaterat att sömnapné
var en riskfaktor.
Stort men ändå överblickbart

Hur ska man summera dessa dagar? Vi
talade med flera svenska besökare som vi
träffade på i den enorma mässhallen.
De flesta ansåg att det visserligen var
mycket stort och omöjligt att överblicka i
sin helhet – men att det ändå gick tämligen
väl att navigera i det enorma flöde av föreläsningar, aktiviteter, ny teknik och nya rön
som UEGW levererade i Köpenhamn.
Intresset för att delta sprider sig långt
utanför Europas gränser. Varje år blir
antalet besökare från andra världsdelar
högre – ett betyg så gott som något.
Nästa år är det Berlin som är värd för
veckan.
Per Lundblad
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Henrik Thorlacius – första
svenska Rising Star inom
europeisk gastroenterologi
I myllret på UEGW-dagarna i Köpenhamn fick Gastrokuriren en pratstund med Henrik Thorlacius.
Henrik, som till vardags arbetar som kirurg på UMAS, har blivit utsedd
till ”Rising Star in European Gastroenterology”.
Det är tredje året som denna utmärkelse delas ut, och Henrik var på
plats för att förbereda sin föreläsning i samband med den officiella
ceremonin.

D

et är ingen överdrift att påstå
att Henrik Thorlacius har gjort
en mycket snabb karriär som

forskare.
Parallellt med att Henrik började sina
medicinstudier på Karolinska Institutet 1990, började han också arbeta som
amanuens på institutionen för fysiologi
på samma institut. Det resulterade i att
Henrik tog uppehåll från medicinstudierna under ett och ett halvt år för att
ägna sig åt forskning på heltid.
Frihet att välja specialitet

Henrik bestämde sig redan då för att
intressera sig för inflammationer och
adhesionsmolekyler.
– Jag tyckte det var spännande med
inflammation för det gav mig en stor frihetsgrad att välja klinisk specialitet senare,
förklarar han.
– Jag forskade på mikrocirkulation och
allergisk inflammation i tarmen. Under
slutet av 80-talet så klonades adhesionsmolekylerna, men man kände inte till dess
funktion. För att komma vidare krävdes
en teknik att studera adhesionsmolekylernas funktion– dvs. den interaktion mellan
vita blodkroppar och kärlväggen som sker
in vivo.
– Vi var i den absoluta frontlinjen i
världen när det gällde den här tekniken,
som kallas intravital mikroskopi. Den är
unik, eftersom den medger direkt obser-
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vation av de dynamiska processer som
ligger bakom dessa interaktioner.
Flyttade till Malmö

Avhandlingen var klar 1996.
– Efter att jag disputerat var jag på en
kort post-doc i tre omgångar vid universitetet i Saarland i Tyskland. Jag var där för
att plocka hem kompletterande metoder
för mikrocirkulatoriska studier.
– När jag kom hem slutförde jag läkarutbildningen, och tog medicinsk examen
1997. Därefter flyttade jag till Malmö för
att göra min AT.
En av anledningarna till att flytten gick
just söderut var att Henriks familj har en
sommarstuga i Danmark.
– En annan anledning var möjligheten att få sätta upp en egen experimentell
forskningsverksamhet. Jag sökte pengar
med syftet att vidareutveckla avhandlingsstudierna, samt överföra mina forskningsresultat i kliniska modeller.
Docent i experimentell kirurgi

Efter relativt kort tid började forskningsanslagen komma in.
Det var då som Henrik träffade Bengt
Jeppsson, professor i kirurgi i Malmö.
– Han underlättade utvecklingen av
min forskning inom institutionen för
kirurgisk verksamhet.
Efter fullgjord AT började Henrik sin
ST-utbildning i kirurgi i Malmö 1999.

Specialistutbildningen är han dock inte
färdig med ännu, utan avser att avsluta
den år 2007. En del annat kom emellan …
– Vid sidan av ST-utbildningen hade jag
då också fått en tjänst på universitetet som
möjliggjorde forskning på halvtid. Den
har jag fortfarande, fortsätter Henrik.
Ganska snabbt rekryterade Henrik
många doktorander. Sammanlagt har han
till dags dato varit handledare för sju doktorander. Själv fick Henrik en docentur i
experimentell kirurgi år 2000. (Då han
var 30 år gammal!)
– Jag var en av de yngsta docenterna i
experimentell kirurgi någonsin, medger
han när vi frågar hur vanligt förekommande
denna ålder är i dessa sammanhang.
Lärorik period i USA

År 2002 for Henrik till Stanforduniversitetet i USA.
– Där stannade jag under två år hos
professor Eugene Butcher – som är världsledande inom inflammationsforskning.
Han har upptäckt många av de viktigaste
adhesionsmolekylerna.
– Under min tid i Stanford studerade
jag mekanismerna bakom T-cellsrekryteringen till levern vid allograft rejektion. Jag
fick lära mig olika nya tekniker, och fick
dessutom flera djupa forskningsintryck
som präglat min fortsatta forskningsverksamhet.
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Christer Staël von Holstein
Ordförande
Kirurgiska kliniken,
Universitetssjukhuset i Lund, 221 85 Lund
Tel 046-17 23 83
Fax 046-17 23 35
E-post: christer.stael_von_holstein@med.lu.se
Ulrika Broomé
Vice ordförande
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge,
141 86 Stockholm
Tel 08-58 58 00 00
Fax 08-58 58 23 35
E-post: Ulrika.broome@medhs.ki.se

Prisad

Rising Star-utmärkelsen innebär inte att det är första
gången som Henrik står i rampljuset. Han har fått pris
som bästa yngre forskare på UMAS (1999) och dessutom
Svensk Kirurgisk Förenings Bengt Ihre-pris 2001.
Tidigare i år fick Henrik SKF:s stora forskningsstipendium. Vi frågar hur det går till när föreningen utser
mottagaren.
– Varje sjukvårdsregion nominerar en kandidat, och
utifrån dessa väljer föreningens kommitté för klinisk
forskning en kandidat som får priset, svarar Henrik.
Prissumman är på 250 000 kronor.
– För de pengarna funderar jag på att besöka en kirurgisk klinik i Sydafrika – eller Kina – för att subspecialisera
mig.

Magnus Simrén
Vetenskaplig sekreterare
Sektionen f gastroenterologi och hepatologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Tel 031-342 63 89
E-post: Magnus.simren@medicine.gu.se
Lars Börjesson
Kassör
Kirurgkliniken
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
416 85 Göteborg
Tel: 031-343 40 00, fax: 031-25 14 63
E-post: lars.g.borjesson@vgregion.se
Fredrik Linder
Ledamot
Medicinkliniken, Centrallasarettet
721 89 Västerås
Tel: 021-17 30 00, Mobil: 0708-18 25 65
E-post: frekokul@yahoo.se

Första svensk

Men nu är alltså Henrik i Köpenhamn för att motta
utmärkelsen ”Rising Star in European Gastroenterology”
och föreläsa vid det särskilda symposium som anordnas
för just dessa forskare som får titeln.
Första gången detta skedde var i UEGW i Madrid 2003.
Kriterierna för ”Rising Star” är bl.a. att de som nomineras
ska vara maximalt 40 år och att de ska ha haft minst en
publicering i någon av de viktigaste tidskrifterna.
Varje lands specialistförening inom gastroenterologi
(i Sverige är det alltså SGF) nominerar en person. Sedan
utser en kommitté inom UEGF de åtta som får denna
status. Henrik är alltså en av dem som UEGF utsett – och
för övrigt den förste svensk som fått titeln under dessa
tre år.
Bekräftelse

Vi frågar Henrik vad han ska tala om under symposiet.
– Jag ska tala om cellsignalering i levern i samband med
leverskada, svarar han.
Vår sista fråga är tämligen uppenbar: Hur känns det att
få detta internationella erkännande?
– ”Rising star” låter väldigt amerikanskt, anser Henrik.
– Men eftersom jag tidigare har fått mycket uppmärksamhet i experimentella sammanhang, känns det nu extra
roligt att få bekräftelse för min forskning i en klinisk
kontext, avslutar Henrik Thorlacius och försvinner ut i
det brusande vimlet på UEGW igen.
Per Lundblad

G a s t r okuriren 4 • 2005

Erik Hertervig
Facklig sekreterare
Sektionen för gastroenterologi
Universitetssjukhuset i Lund, 221 85 Lund
Tel 046-17 26 75
E-post: erik.hertervig@skane.se
Hanna Sandberg-Gertzén
Hepatologiansvarig
Med.kliniken, Universitetssjukhuset Örebro,
701 85 Örebro
Tel vx 019-602 10 00
E-post: hanna.sandberg-gertzen@orebroll.se
Per-Ove Stotzer
Endoskopiansvarig
Gastrosektionen, Medicinkliniken
Sahlgrenska Sjukhuset
Tel 031-342 10 00
E-post: stotzer@medic.gu.se
Jonas Halfvarson
Redaktör
Mag-tarmsektionen, Medicinkliniken
Universitetssjukhuset Örebro,
701 85 Örebro
Tel vx 019-602 10 00
E-post: jonas.halfvarson@orebroll.se
Henrik Forssell
Webbmaster för SGFs webbplats.
Kirurgkliniken Blekingesjukhuset
371 85 Karlskrona
Tel 0455-73 10 00
E-post: henrik.forssell@ltblekinge.se
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ASNEMGE (www.asnemge.org)
En europeisk paraplyorganisation för dom nationella gastroföreningarna
Jag har varit med i styrelsen för ASNEMGE
sedan 2002 och är sedan i år sekreterare.
ASNEMGE representerar de nationella för-

eningarna i Europa och runt Medelhavet,
43 föreningar i 42 länder (i Belgien finns
två). Sverige är således medlem via Svensk
Gastroenterologisk Förening.
En Belgare vid namn Georges Broheé var
mycket aktiv med att ordna internationella
möten i gastroenterologi och han gjorde så
från 1927 och framåt och skapade Societé
International de Gastroenterologie (SIGE).
Denna förening omdöptes 1954 till OMGE
(Organisation Mondiale de Gastroenterologie). Mötena var framgångsrika och fortsatte
under trettiotalet. Efter andra världskriget
var situationen rörig för läkare i Europa, och
man startade för att stödja gastroenterologin
1947 ASNEMGE (”Association des Societes National European et Mediterranean
de Gastroenterologie” eller ”Association
of National, European and Mediterranean
Societies of Gastroenterology”), som var en
paraplyorganisation för de nationella föreningarna. Dess främsta uppgift var att arrangera Europeiska möten inom gastroenterologi
och man hade endast en fast sekreterare och
en kassör. Ordföranden i föreningen var den
som hade ordnat föregående möte och vice
ordförande den som skulle ha nästa möte.
För att inte konkurrera med världsorganisationen OMGE kom man överens om att
varje förening skulle ha ett möte vart fjärde
år med två års mellanrum mellan de två
organisationerna.
Dessa möten pågick till 1988 då
ASNEMGE hade sitt sista möte i Rom.

Efter detta möte kom man överens med sex
andra europeiska föreningar (Lever, Pankreas, endoskopi, barngastro, EAGE och
kirurger) att man skulle gå ihop och starta
European Federationen for Gastroenterology
(UEGF se www.uegf.org) vars initiala mål var
att ha ett europeiskt möte i gastroenterologi
varje år, European Gastroenterology Week
(UEGW). Dessa har nu pågått sedan 1992
och har blivit allt mer framgångsrika.
nella föreningarna i UEGF och hittills har
man haft två styrelseposter som nu minskas
till en, i och med att UEGF från och med
nästa år omorganiseras.
ASNEMGE har levt ett ganska tillbakadraget liv sedan UEGF startades och man har
inte varit lika aktiv med möten. Föreningen
har dock revitaliserats de senaste fyra åren då
mer aktiva personer kommit in i styrelsen.
Vi har fått ett mycket bra sekretariat i Wien,
samma som har hand om UEGF scientific
committee. Vi har också startat en ny hemsida www.asnemge.org där vi arbetar aktivt.
Jag kan varmt rekommendera ett besök!

och rika länderna. Vi deltar i en kurs i Rabat,
Marocko tillsammans med OMGE i januari
2006. Vi har en kurs i Zagreb våren 2006
i samarbete med Kroatisk föreningen för
Gastroenterologi. Vår nästa egna kurs går i
Prag juni 2006. Vi är också medarrangör på
en postgraduate-kurs under UEGW i Berlin
2006.
3. Vi vill stärka gastroenterologisk forskning. Vi har startat Young investigators meeting som går två ggr per år, en gång på UEGW
och en tvådagarskurs på våren i Wien. Den
inbjuder alla unga läkare som just har börjat
sin forskning att få ta del av basal forskarutbildning. Vi vill också skapa ett europeiskt
närverk för unga europeiska forskare.
Vi har ett initiativ som kallas Rising
Stars in European Gastroenterology där de
nationella föreningarna nominerar forskare
under 40 år. På basen av vilken kvalitet och
kvantitet de har väljer vi 6–8 varje år som får
presentera sin forskning under UEGW och
dessutom får ett diplom samt ett pris. Detta
har väckt stor uppmärksamhet och i år fick
Svensken Henrik Thorlacius ett av prisen för
sin forskning.

Vi har nu definierat ett antal mål som vi

ASNEMGE som således varit en ganska tyst

ASNEMGES roll är att representera de natio-

arbetar för. Vi satsar starkt på att påverka
utvecklingen av gastroenterologi i Europa.
Detta gör vi på tre sätt.
1. Vi vill påverka utvecklingen av Gastroenterologi i alla ingående länder genom
att verka i UEGF för ökad aktivitet inom
EU och för att stärka europeisk gastroenterologi.
2. Vi vill verka för utbildningsaktiviteter
i fler länder, inte bara de centraleuropeiska

organisation har vitaliserats och jag kan
rekommendera framförallt unga aktiva
gastroenterologer att ta kontakt. Alla våra
aktiviteter är i stort sett kostnadsfria och av
hög klass. Ni kan få mer information via vår
hemsida www.asnemge.org
Rolf Hultcrantz
Karolinska Universitetssjukhuset,
Stockholm

Resestipendier
Nordiska mötet i Västerås 3–6 maj 2006
Härmed ledigförklaras tio resestipendier à 5 000 kronor för besök vid Nordiska mötet till företrädesvis
yngre läkare och ST-läkare i kirurgi eller medicinsk gastroenterologi.
Stipendiet utdelas till läkare, vilka är medlemmar i
Svensk Gastroenterologisk Förening.
Ansökan, som ej kräver särskilt formulär, insändes tillsammans med enkelt curriculum vitae
senast den 15 januari 2006 till
Dr Magnus Simrén
Sektionen för gastroenterologi och hepatologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg
e-post: magnus.simren@medicine.gu.se
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nationellt kvalitetsregister

Nationellt kvalitetsregister för inflammatorisk tarmsjukdom

B

ehandlingsresultaten vid de stora folksjukdomarna diabetes, höft och knäledsartros, katarakt, hjärt-kärlssjukdom
och reumatoid artrit har sedan länge följts med nationella
kvalitetsregister. Ulcerös kolit och Crohns sjukdom förekommer
idag hos en halv procent av befolkningen och inkluderande mikroskopiska koliter i kombination med stigande förekomst kan
någon gång på 2000-talet närmare 1% av befolkningen lida av
inflammatorisk tarmsjukdom. Antalet drabbade börjar då närma
sig vad som betraktas vara en folksjukdom. Ett kvalitetsregister
har därför upplevts som motiverat både av gastroenterologer och
kirurger med behandlingsansvar för denna patientkategori.
Sedan 1994 har arbete med ett databaserat register för Crohns

sjukdom bedrivits vid Universitetssjukhuset i Linköping. Registret
har använts sedan 1996 och data har utnyttjats i flera vetenskapliga
publikationer. 1996 inleddes arbete på initiativ av Svensk Organisation för IBD-studier (SOIBD) att låta registret också omfatta
ulcerös kolit, kollagen kolit och lymfocytär kolit. SOIBD tog 2001
beslut om att verka för att ge registret status av nationellt kvalitetsregister och en styrgrupp konstituerades. Socialstyrelsen anslog
2002 medel som använts för utveckling av ett register med syfte
att göras tillgängligt via Internet. Ytterligare medel anslogs 2004.
Registret finns nu sedan våren 2005 att tillgå på Internet där det
under året framförallt varit föremål för utprovning men registrering
i mindre skala har också inletts. Ambitionen är att på sikt uppnå en
nationellt täckande registrering. Registret stöds av Socialstyrelsen,
Barnläkarföreningen, Svensk Kirurgisk Förening genom sektionen
för kolorektal kirurgi och av SOIBD.
Styrgruppen har valt att indela registret i tre nivåer för att få så

många kliniker som möjligt att ansluta sig utan att lägga alltför stor börda på deltagande enheter utöver det kliniska arbetet
och ändå ge möjlighet till den detaljregistrering som ibland är
önskvärd. Två nivåer finns hittills tillgängliga via Internet. Nivå A
innebär registrering av mycket basala epidemiologiska data, nivå
B dessutom registrering av basala resultatparametrar och nivå C,
som ännu inte datatekniskt knutits samman med övriga nivåer,
en möjlighet att mycket detaljerat registrera behandlingar och
resultat. Parametrar som registreras på nivå A är enbart persondata,
specifik IBD-diagnos och datum för diagnos. På nivå B registreras
sjukdomsutbredning vid diagnos, under året genomgångna mottagnings- eller slutenvårdsbesök, operationer abdominellt eller perianalt, läkemedelsbehandlingar, sjukskrivningar, livskvalitet enligt ett
validerat score (Short Health Scale) samt hos barn och tonåringar
längd och viktutveckling. På nivå C, där stommen är tänkt att
utgöras av via Hässle/AstraZeneca tidigare distribuerade Q-IBD,
kan en detaljerad beskrivning av åtgärder i form av operationer eller
läkemedelsbehandlingar kopplat till resultat registreras.
Registret skulle med god anslutning bara till den enkla nivån A ge

upplysning kring huruvida det föreligger skillnader i den regionala incidensen för de olika diagnoserna. Registrering av diagnos
knutet till person möjliggör en säkrare samkörning med exempelvis
dödsorsaksregister och cancerregister än nu tillgängliga slutenvårdsregister. Registrering på B-nivån kan visa skillnader i behandlingstradition vad rör medicinska resp. kirurgiska åtgärder. Uppgifterna
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kan relateras till vårdepisoder, livskvalitet liksom sjukskrivningstal
och i slutänden leda till ett förändrat behandlingsmönster till nytta
för patienten. Enighet att nationellt eller regionalt registrera även
begränsade data på C-nivå vad rör rekonstruktiv kirurgi, komplikationer till kirurgi, läkemedelsbiverkningar och detaljerat behandlingsutfall skulle ge viktig information och utgöra underlag för
nationella rekommendationer. Kunskap om patientkarakteristika
kan för studieändamål underlätta identifiering och rekrytering av
särskilda patientgrupper av en storlek som enskilda centrum inte
förmår. Särskilt viktig är utvärdering av nya biologiska läkemedel
samt avancerade kirurgiska ingrepp för korrekt resursutnyttjande.
Rapporter planeras ske årligen tillbaka till deltagande kliniker och

anslagsgivare. Enbart till den egna kliniken återförs data i identifierbart skick, i övrigt sker resultatrapportering gruppvis.
Styrgruppen för registret som tills vidare benämns Nationellt regis-

ter för Inflammatorisk Tarmsjukdom består av följande personer:
Sven Almer, Linköping, Peter Andersson, Linköping, Henrik
Hjortswang, Linköping, Annika Lapidus, Ersta Sjukhus, Stockholm, Eva Lindberg, Örebro, Tryggve Ljung, KUS, Stockholm,
Lars Lööf, Västerås, Tor Melin, Lund, Pär Myrelid, Linköping,
Örjan Norrgård, Umeå, Hans Strid, Borås, Jörgen Tholstrup,
Eksjö, Curt Tysk, Örebro, Tom Öresland, SU/Östra sjukhuset,
Göteborg och datakonsult Stefan Lennerbrant, Linköping
Registerhållare är Peter Andersson och Pär Myrelid, Linköping
Registret är tillgängligt via landstingens Sjunet och sekretessäkrat.

Anmälan enligt PUL finns. Patientinformation och registreringsunderlag i pappersform finns. Registret är tillgängligt under adressen
https://qibd.lio.sjunet.org/qibd. Ytterligare information liksom
användarnamn och lösen för registret kan fås via undertecknade.
För styrgruppen
Peter Andersson, peter.andersson@lio.se
Pär Myrelid, par.myrelid@lio.se
Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
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medicine”, “specific problems in the elderly” and “treatment
of pain”. Endoscopy assistants and nurses will have a separate
programme. During the whole meeting industrial exhibitions,
poster presentations, luncheons and coffee breaks will take place
in shared facilities. Of course, the social part of the meeting also
includes a “Get together” on the evening of 3 May and congress
dinner on 4 May.
On behalf of the Local Organizing Committee and the Swedish Society of Gastroenterology I wish you all welcome to
Västerås in May 2006. I hope you will take advantage of this
opportunity to meet with Nordic colleagues and experience the
strength of Nordic Gastroenterology. Please start to think about
submissions of your recent research work already now.
Best regards,

Stefan Lindgren
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Important Addresses
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questions regarding the scientific programme.
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SE-114 86 STOCKHOLM
Sweden
Telephone: +46 8 459 66 00
Fax: +46 8 661 91 25
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gastric bypass-kirurgi

Kirurgi styr upplevelse
av födointag
Obesitas – eller fetma som man säger i vardagligt tal – är ett ökande problem som
fått stort utrymme i vårddebatten. Att allt fler människor är kraftigt överviktiga
kommer att innebära stora och resurskrävande åtaganden för sjukvården.
År 2002 konstaterade SBU i en rapport att antalet personer med fetma i Sverige
fördubblats under de senaste 20 åren, och att diagnosen omfattade 500 000
personer. Den ökade förekomsten gäller både män och kvinnor och i alla åldersgrupper.
På Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg genomför man nu operationer enligt gastric
bypass-metoden, eftersom man anser att den ger ett bättre resultat på lång sikt,
jämfört med de traditionella metoderna.
Torsten Olbers

V

i träffar med dr Torsten Olbers,
som har disputerat på de olika
typer av kirurgi man kan använda
för att åstadkomma en viktminskning hos
patienter med fetma. Torsten anser att vi
står inför en fetma-epidemi.
– Att det är så har vi väl alla noterat,
säger han.
– Under de sista decennierna har det
exploderat. Och det gäller inte bara i USA
– det handlar även om u-länder där vi
kan se hur man går från undernäring till
övernäring.
Torsten påpekar att Sverige inte ligger
sämst till, sett ur ett internationellt perspektiv. Men det är ändå illa nog:
– Åtta till tio procent av den vuxna
befolkningen i Sverige lider av fetma – och
vi definierar dessa med att de har ett BMIvärde som ligger på över 30. Två procent
har ett BMI-värde som ligger på över 40.
Ökningen är dessutom exponentiell och
den tilltagande fetman bland ungdomar
oroar särskilt.
Arv betyder mer än miljö

Torsten anser att orsaken till denna ökning
egentligen ligger i våra gener.
– Vi är genetiskt disponerade att samla
på oss kalorier som fettmassa – om vi kan
göra det. Och det är först under det senaste
halvseklet som vi kunnat göra det utan att
det sedan kommit tider av brist på mat.
Torsten berättar om en studie som
gjorts på enäggstvillingar som vuxit upp
åtskilda och i olika miljöer.
– Det visade sig att de inte följde den
familj de vuxit upp hos när det gällde
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vikt. De följde den andra tvillingens
vikt istället.
– Det finns fler studier som visar att
man följer sin genetiska disposition i
mycket större utsträckning än den sociala miljön.
Problemet med så kallat konservativa
(medicinska) behandlingsmetoder är att
de har visat sig ha svårt att nå en långtidseffekt.
– Att gå ned i vikt är som regel inte
så svårt, men det svåra är att bibehålla
viktnedgången, säger Torsten.
Två metoder

De metoder man tidigare använt – när
det gäller att med kirurgi åstadkomma
en viktminskning – är att skapa en ficka
i magsäcken, eller att snörpa åt densamma.
Metoden kallas vertikal bandad gastroplastik (VBG).
En annan metod kallas gastric by
pass.
– Vid gastric bypass kopplar man helt
enkelt bort magsäcken, så maten inte
passerar den. Istället kopplas tunntarmen direkt till en liten ficka strax efter
matstrupen, förklarar Torsten.
– Maten går alltså direkt till tunntarmen i stället. Den bortkopplade magsäcken ligger kvar i kroppen och producerar
magsaft som tillsammans med galla och
pankreassaft kopplas in 1–1,5 m ned på
den uppdragna tarmslyngan.
Det är resultaten av gastric bypass
och VBG som Torsten har jämfört i sin
avhandling.

– Vi såg att patienter som man utfört
en VBG på, initialt gick ned i vikt ganska
bra, men efter en tid hade de en tendens
att gå upp i vikt trots att de hade problem
med kräkningar. Med gastric bypass vet
vi att patienten i 90% av fallen långsiktigt
behåller sin viktminskning, som i genomsnitt är ¾ av övervikten.
Därför är det nästan uteslutande gastric
bypass som man gör idag på Sahlgrenska.
– I undantagsfall gör vi en s.k. duodenal switch – på patienter med ett BMI på
över 50. Det är ett något mer omfattande
ingrepp, som innebär att vi kopplar ur
mer tunntarm.
Bygger om nyckeln

Vad kommer det sig att patienterna uppvisar dessa skillnader när det gäller bestående viktminskning?
– Det har visat sig att de patienter man
utför en VBG på ökar sitt intag av godis,
kakor och kaffebröd, men minskar sitt
intag av frukt och grönsaker. Men med
patienter som man utfört en gastric bypass
på förhåller det sig tvärtom! De minskar
konsumtionen av godis och kaffebröd och
ökar istället sitt intag av frukt, grönt och
helt kött.
Ett år efter operationen har VBGpatienter i genomsnitt 36% av sitt kaloriintag som fett. Gastric bypass-patienterna
har minskat denna del till 30%.
– Förklaringen ligger delvis i att bypasspatienterna inte mår bra av att äta fet mat,
fortsätter Torsten.
– Och om de äter för mycket mår de
inte bra av det heller, så snart styrs de
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bort från det beteendet. VBG-patienterna kompenserar däremot sitt minskade intag – i volym räknat – med mer
kaloririk mat.
Torsten räknar upp tre hormoner som
produceras i tarmen – PYY 3-36, GLP-1
och Oxyntomodulin. Dessa verkar via
hypothalamus och de ger ökad mättnadskänsla. Hormonnivåerna stiger
kraftigt efter måltid hos bypass-patienterna.
– Med kirurgi kan man alltså styra upplevelsen av födointag! Gastric bypass innebär att vi bygger om nyckeln till hunger
och mättnadssignaleringen, vilket man
inte verkar göra med VBG.

– Metoderna man använde på 80- och
90-talet (gastric banding och VBG) gav i
allmänhet en dålig effekt på lång sikt, så
de patienterna är ofta överviktiga igen.
Synen på de patienter som genomgått kirurgisk behandling mot sin fetma
och trots detta ökar i vikt, är något som
Torsten tycker är angeläget att kommentera.

och definitivt inte en ”lyxoperation”. Vi
har en behandling som är effektiv mot
medicinska riskfaktorer och som förlänger
livet för patienten.
– För den här gruppen av patienter
handlar livskvalitet inte om att se bra ut
på badstranden – utan om att kunna sköta
sin hygien – t.ex. torka sig i stjärten efter
att ha varit på toaletten, knyta sina skor,
leka med sina barn m.m.
– Vi botar mer än 90% av typ 2-diabetes – är den nyligen debuterad botar vi
så gott som 100%. På toppen av detta får
patienten livskvalitetsvinster och t.o.m.
estetiska vinster.
Går att återställa

Hjälp att praktiskt hantera situationen

Patienten som ska genomgå en gastric
bypass-operation ligger mellan två och
fyra dagar på sjukhuset för själva ingreppet. Operationen utförs i regel med titthålskirurgi.
Därefter följs de under de första tre
månaderna av sjuksköterska och dietist.
– Det beror på att de är de första tre
månaderna som i allmänhet är besvärligast för patienten. Om de äter för mycket
och för fort kan de t.ex. bli utslagna en hel
eftermiddag av trötthet och illamående,
berättar Torsten.
– Vad de ska ha hjälp med är att komma
in i sådana vanor så att de inte hamnar i
den situationen. Efter en tid så visar det
sig att bypass-patienterna äter mer rätt.
Uppföljningen och rådgivningen är
alltså i första hand till för att lära patienten att praktiskt leva med de nya förutsättningarna.
– Viktnedgången efter gastric bypass
leder också till en god kroppssammansättning där det mest är fett och särskilt fett
på bålen som minskar, påpekar Torsten
vidare.
– Vi noterade också något överraskande
en tendens att män förlorar en mindre
del av vikt som muskelmassa jämfört med
viktnedgången efter gastric bypass.
Synen på patienterna

Vi ber Torsten lägga ett historiskt perspektiv på kirurgiska ingrepp mot fetma.
– De riktigt gamla metoderna från 60och 70-talet (”tarmshunt”) gav leversvikt,
njurstenar m.m. Man brukar få återställa
dessa patienter.
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– De säger ofta att de inte kan äta
utan att kräkas upp maten igen – ändå
går de upp i vikt. Vi har därför haft en
tendens att smått förlöjliga dessa patienter och deras problem – men det ska vi
inte göra!
– Jag tror att vi måste acceptera att
det är en process som de oftast inte är
medvetna om, utan det är kroppen själv
som ställer om sig. Får den inte mycket
mat, vill den ha kaloririk föda. Då blir det
mycket majonnäs och grädde. Det är helt
enkelt så vi fungerar som individer.
Synen på verksamheten

Resonemanget leder osökt vidare till
synen på hela behandlingsformen. Torsten erkänner utan omsvep att han själv
kände en viss skepsis när han kom till
verksamheten för cirka sex år sedan.
– Det skrevs också mycket negativt om
den, minns han.
– Jag har ofta fått försvara verksamheten sedan dess, men attityden är på
väg att förändras. Det vi tar hand om är
egentligen inte en ”karaktärssjukdom”

Vi frågar också Torsten om hur man ska
behandla dessa patienter när de senare i
livet behöver söka vård för andra åkommor – vilka vårdkonsekvenser finns det
för fetmaopererade patienter?
– Om man får en annan sjukdom, är
det i regel bättre om patienten inte är
överviktig, svarar Torsten.
– Bypass-patienter ligger inte på någon
nutritionell marginalsituation. All tarm
finns kvar, den är bara omkopplad. Operationen är inte irreversibel – det går att
operera tillbaka. Gör man det så fungerar
tarmen som vanligt igen.
Utmaning för samhället

Torsten sammanfattar med att han tycker
det är viktigt att man kan behandla fetma
– men att den stora utmaningen ändå
ligger ute i samhället.
– Vi måste vända värdeutvecklingen
och därmed minska nyrekryteringen av
överviktiga! Det värsta är den utveckling
vi idag ser hos våra ungdomar. Det finns
studier som visar att om man etablerar en
övervikt efter sju till åtta års ålder – och
särskilt i tonåren – så korrelerar det sedan
med den vikt man får som vuxen.
Därför välkomnar Torsten den debatt
som börjat föras om fetmaepidemin, och
han välkomnar alla förlag till motåtgärder.
En sista synpunkt från Torsten tar vi
med oss:
– Jag tycker att ordet ”fettskatt” leder
tanken helt fel – åtgärder borde istället
profileras som hälsopremier!
Per Lundblad
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Reseberättelse från den trettonde
UEGW-konferensen och den nionde
ESGENA-konferensen i Köpenhamn 2005
Bästa medlem!
Ute är det höst på väg mot vinter och för de
flesta lunkar vardagen på. Jag önskar att vi
alla medverkar till att vi alla tycker att det
är roligt att gå till jobbet, att samtliga blir
sedda och känner att de jobbar i ett team där
vi bryr oss om varandra. Att vi försöker lysa
upp vardagen med omtanke, utveckling, stimulans och kreativa diskussioner.
Min reseberättelse från UEGW kan ni
läsa här bredvid. Det var intensiva dagar
som gav mig många glada skratt, väldigt
mycket att reflektera över, nya kunskaper
och kontakter.
Umeå ligger i startgroparna för att åter
starta en endoskopikurs om 5 poäng. De
planerar att starta vecka 5 och medlemmar
kommer att få brev med information.
Uppdragsutbildningen på Ersta-Sköndal
för sjuksköterskor som vill lära sig skopera
håller på att ta form och mer information
kommer.
Alla medlemmar kommer att få ett brev
med inbetalningskort till
föreningen. Avgiften ska
vara betald 2006-01-31.
Styrelsen i SEGP
Mirjam Bjurek
Mirjam.Bjurek@vgregion.se

Stipendier
Nordiska mötet i Västerås i maj 2006
UEGW i Berlin i oktober 2006
Olympus resestipendium
Stipendium utdelas till medlemmar i vår
förening, läs mer om kriterier på vår hemsida.
Till nordiska mötet utdelas fem stipendier
à 4000 kronor
Till UEGW utdelas ett stipendium
à 6000 kronor
Till Olympus resestipendium utdelas ett
à 10 000 kronor
Maila din ansökan, som ej kräver särskilt
formulär till
annika.e.olsson@karolinska.se
senast den 31 januari 2006
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örst vill jag tacka vår förening SEGP
och Kirurg- och Medicinkliniken på
KSS i Skövde, som gjorde det möjligt
för mig att besöka denna stora konferens.
Resan dit och hem gick mycket smidigt. Jag

steg på tåget här i Skövde och med ett byte
var jag drygt fyra timmar senare framme i
Köpenhamn. Som resesällskap hade jag en
av våra doktorer som också skulle dit och
valt samma sätt att resa på.
Det var en härlig känsla att komma till
Köpenhamn, överallt var det mycket folk i
rörelse och väldigt många cyklar, som stod
i dubbla led runt stationen.
Mitt program startade efter lunch
ankomstdagen. Vi checkade in på våra
hotell, tog en pölse på stan och for sen med
en modern förarlös metro mot Vestamager
till Bella Center, ett stort modernt konferenscentrum.
Efter registreringen begav jag mig till
den första ESGENA-föreläsningen. Tillsammans med kollegor från Kristianstad
hade jag föranmält mig till en Workshop
under eftermiddagen, där vi i smågrupper
tränade och diskuterade vad man kan vid
olika skopimoment. Många tillbehör användes och det var kul att jämföra Skövde med
övriga världen, det kändes som att vi ligger
långt framme.
I kaffepausen såg jag några välkända
ansikten, vilket är trevligt när man är på
ett möte som är så stort som UEGW.
På kvällen deltog vi i invigningsceremonin för ESGENA, där vi minglade och träffade vänner. Sen vandrade vi sakta hemåt
och njöt av Köpenhamn.
På söndag var det tidig frukost för det fanns

föreläsningar hela dagen. Jag lyssnade på
Ulrike Beilendorf som studerar utbildningsutvecklingen inom vårt område inom 28
europeiska länder. Hon har jämfört ett frågeformulär från 1998 med 2005 och berättade att vi höjt kunskapsnivån och förlängt
kursernas längd så att utbildningsstandarden har stigit, bra tycker jag.
Den ena bra föreläsningen följde på
den andra. Jag blev imponerad av duktiga
kollegor som inspirerar oss att utveckla
omvårdnad, direkt på våra arbetsplatser
eller genom högskolestudier och forskning.
Jag lyssnade på två svenska sjuksköterskor,
Mariette Bengtsson från Malmö-Lund som

talade under ämnet ”A course of instruction
for women with Irritable Bowel Syndrome”
och Lena Oxelmark från Stockholm kring
”Group based intervention in IBD-patients
– effect on quality of life”. Lena fick också
ett pris för detta arbete och framförande.
Därefter följde den stora öppningsceremonin för hela kongressen. Vi lyssnade
på bl.a. Jörgen Rask-Madsen och Stefan
Lindgren, njöt av musik från den kände
violinisten Professor Kim Sjögren och hans
stråkorkester på temat HC Andersens 200åriga födelse, därefter följde mingel.
På måndagen avlutades sköterskemötet.

Nästa års möte hålls i Berlin.
Från måndagen var industrins utställning öppen och där fanns mängder att se.
Jag gick runt och fick massor med material
med mig hem, som mina kollegor kan ta
del av och jag kan berätta lite om vad jag
sett och hört.
Jag lyssnade förstås också på läkarföreläsningar, tittade på postrar och endoskopisimulatorer.
Jag fascinerades av all modern utrustning
som är på gång – nya processorer, bättre
instrument och diverse andra nya uppfinningar. Att kunna undersöka tunntarmen
och att bättre kunna utforska slemhinnan,
verkar vara det som gäller framöver.
Sammanfattningsvis var det en kongress

som gav mig otroligt mycket intryck. Intressant att lyssna på alla duktiga människor
som talade och diskussioner som hölls.
Jag blev glad över att träffa kollegor från
andra ställen i Sverige. Kristianstad, Östra
sjukhuset i Göteborg, Sahlgrenska i Göteborg
och Södersjukhuset med flera hade satsat på
att många skulle få möjlighet att åka.
Jag är så glad över att jag fått deltaga och det
är verkligen något jag kan rekommendera.
Vid pennan
Mirjam Bjurek
Endoskopimottagningen KSS
Skövde

TACK
till Otsuka Pharma Scandinavia AB för
ekonomiskt stöd till föreningen som
kommer våra medlemmar tillgodo i form av
stipendier till kongresser och utbildningar.
Styrelsen i SEGP
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Utbildning av sjuksköterskor till skopister
i Västerås
På Endoskopimottagningen vid Central
lasarettet i Västerås har man sedan en
tid bedrivit ett projekt som syftar till att
utbilda sjuksköterskor till endoskopister.
De som initierat projektet är Öl Piotr Tracz
och sjuksköterskan Kaynoosh Hafezi vid
kirurgkliniken på lasarettet. Tre sköterskor vid mottagningen befinner sig mitt
i utbildningen.
För att ta reda på mer om vad det är som
sker i Västerås hälsade Gastrokuriren på
en vanlig arbetsdag.

V

i träffar Piotr Tracz och de tre
sjuksköterskorna Liselotte Forsberg, Kaynoosh Hafezi och Lena

Schulz.
Det är full verksamhet på mottagningen
denna dag, och vi får följa med och se
hur den modell som Piotr lagt upp för
projektet praktiseras för fullt.
– Idén föddes när vi fick reda på att
det fanns sjuksköterskor som skoperade i
både USA och Storbritannien, förklarar
Piotr.
– Vi konstaterade att det inte fanns
någon utbildning för dem i Sverige, och
det var därför vi bestämde oss för att
starta en själva. Vi skrev ett program, och
i samband med det ställde vi frågor till
SGF. Det var så vi fick reda på att man
även satt igång med en sådan utbildning
på Ersta.

Kaynoosh och Lena skoperar utan att läkaren finns i lokalen.

Erfarna endoskopisköterskor

Naturlig utveckling

På Ersta sjukhus i Stockholm valde man
att skicka två sköterskor på utbildning
i England. (Se reportage i Gastrokuriren
2/05). I Västerås beslöt man sig istället
för att starta en utbildning på ort och
ställe.
– Vi bestämde oss för att dela upp vårt
projekt i olika faser, förklarar Piotr.
Det första steget var att rekrytera de
sköterskor som skulle genomgå utbildningen. Erbjudandet gick till de sköterskor som hade minst två–tre års erfarenhet
av arbete på endoskopienheten.
– De tre som håller på med utbildningen idag, var de tre som nappade,
fortsätter han.

Vad var det då som gjorde att de kände
sig lockade?
– Det ger en stimulans i arbetet och
känns som en vidareutveckling av det
man redan gör, svarar Lena Schulz.
– Jag kände att jag redan kan så
mycket att jag kände mig säker på vissa
saker. Därför ville jag gå framåt, och jag
känner att det här är min grej, förklarar
Kaynoosh.
– Jag har jobbat så länge med detta – jag
har varit med sedan 70-talet – och hängt
med i utvecklingen så det här känns som
ett logiskt steg. Dessutom tycker jag att
det är ett stort plus att läkarna också är
med i samma utbildning, säger Liselotte.
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Piotr berättar att man nu utbildar
läkare och sköterskor parallellt.
– De unga läkarna insåg att det inte
fanns någon strukturerad utbildning
för dem, därför är de också med. Det
har varit ett av målen för hela projektet,
anser han.
Från teori till praktik

Utbildningen är som vi redan påpekat
indelad i olika steg. Den första delen
består av en teoretisk utbildning som alla
tre sköterskorna håller på att genomgå.
– Nästa steg handlade om att skaffa
sig praktiska färdigheter. Vi började med
att använda simulatorer som vi – mycket
generöst – fick låna av AstraZeneca. När
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– På så sätt lär man sig att skriva ett
utlåtande.
Patientcentrerat

Piotr Tracz

vi arbetade i simulatorerna visade det sig
att vi inte kunde märka någon skillnad i
kvalitet mellan läkarna och sköterskorna,
säger Piotr.
Efter att ha tränat i simulator var det
dags för nästa steg – det som Piotr kallar
för ”assisterade undersökningar”.
– Det betyder att patienten träffar läkaren och sköterskan tillsammans. Sköterskan utför sedan själva undersökningen i
läkarens närvaro, förklarar han.
Man bestämde sig för att utföra mellan
75 och 100 undersökningar på detta
sätt, därefter var det dags för nästa steg:
Undersökning med monitorering.

Det är i denna fas i projektet som man
befinner sig just nu.
Den dag Gastrokuriren var på plats fick
vi tillfälle att vara med under ett flertal
monitorerade undersökningar. Vi var
också med vid undersökningar då patienten sövdes, men då var alltid Piotr på
plats inne i själva undersökningsrummet.
Själva undersökningen utfördes även då
av någon av sköterskorna.
Alla tre sköterskor i utbildningen
utförde skopier under dagen. Det var
en smidig och effektiv verksamhet – där
ett mjukt och varsamt förhållande till
patienten alltid stod i centrum – som vi
fick se.
GastroLog

Inne i sitt lilla monitorrum sitter Piotr
framför två TV-skärmar. Den översta
visar bilden från endoskopet, och den
andra är kopplad till en dator som har ett
program kallat GastroLog påslaget.
Programmet tjänar dels som en loggbok för själva undersökningen, men är
också kopplat till patientadministrationen så att man kan se patientjournalen.
Piotr har själv konstruerat det i samarbete
med Landstingsdata (”Det har kostat
blod, svett och tårar”, avslöjar han) och

förutom de administrativa fördelar som
det innebär, så har det också en annan
viktig funktion:
– Meningen är att om både läkaren
och sköterskan använder programmet
så får de ett gemensamt språk, påpekar
Piotr.
Via headsetet talar de med varandra. Efter undersökningen fyller Piotr
i bedömningen – exempelvis esofagus
varicer, och åtgärd – ligering av varicer.
Sedan trycker Piotr på GastroLog igen
och nästa patient kommer upp.
Den här gången är det en patient som
tidigare behandlats för magsår och nu är
frågeställningen om det uppstått igen.
Man tar biopsi för att undersöka förekomst av helicobacter pylori.
Oberoende utvärdering

Vi följer med Piotr inne i monitorrummet och Liselotte, Kaynoosh och Lena i
undersökningsrummet under ett antal
undersökningar.
Det blir hela tiden nya situationer och
varierande saker att se och kommentera.
Det blir också helt olika upplevelser med
själva handhavandet av endoskopet – alla
patienter är ju olika varandra.
Hur många undersökningar med
monitorering tror Piotr då att man behöver genomföra?
– Det är komplicerat att svara på. Vi
vet inte eftersom vi ganska nyligen har

Övervakar i ett annat rum

Denna undersökning utförs på en patient
som inte är sövd. Sköterskan är ensam
med patienten, handhar och samtalar
med denne och skriver en egen skopiberättelse som är avsedd för projektet – inte
för journalen.
Läkaren övervakar undersökningen via
monitor i ett annat rum. Monitorn är
kopplad till endoskopet, så läkaren ser
samma bild som sköterskan. Läkaren
och sköterskan står under hela undersökningen i kontakt med varandra via
ett headset.
– Det betyder att sköterskan när som
helst kan ställa en fråga till läkaren och få
svar, samt att läkaren när som helst kan
tala med sköterskan, förklarar Piotr.
Efter undersökningen skriver läkaren
och sköterskan gemensamt en skopiberättelse för journalen.
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Liselotte Forsberg, Kaynoosh Hafezi och Lena Schulz.
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på Ersta blir av och de får börja där. Den
kommer att vara på 40 poäng och gå på
halvfart, så det handlar om två år. Det blir
följaktligen en hel del att läsa på fritiden,
men detta faktum avskräcker dock ingen
av dem.
– Det är det värt, summerar Kaynoosh.
Per Lundblad

segps styrelse 2005
Ordförande:
Ingrid Karström
Endoskopienheten
Centralsjukhuset, Kristianstad
Tel: 044-13 12 31
Fax: 044-13 12 55
ingrid.m.karstrom@skane.se

Läkaren följer undersökningen på distans.

börjat med denna fas. Först och främst
måste vi ha en flexibilitet – även om det
i nuläget ser ut som om de tre sköterskorna är lika duktiga och befinner sig
på samma nivå. Några individuella avvikelser har vi hittills inte sett.
– Vi kommer att spela in hela undersökningar, genomförda av både läkare
och sköterskor, och låta göra en oberoende bedömning av dem. De som ska
bedöma kommer inte att veta om det är
en läkare eller en sköterska som utfört
undersökningen.
Måste ges status

Problemet kommer, enligt Piotr, när de
anser att en sköterska är färdig.
– Det måste till en förhandling med
arbetsgivaren då. Idag kan vi endast
använda oss av lokal delegering för att
de ska kunna få utföra skopier här på
avdelningen – men dessa sköterskor
måste erkännas av arbetsgivaren för sin
förvärvade kompetens och få lön därefter!
– Jag vill komma ifrån det här med
lokal delegering. Istället vill jag se en
godkänd endoskopist som kan verka var
som helst i Sverige – det är det ultimata
målet. Men det kan bli så att man kanske
kan verka som skopist i landstinget till
att börja med. Då har vi i alla fall åstadkommit något, även om det inte är lika
mycket, fortsätter Piotr som anser att
man nu befinner sig i ett mellanläge när
det gäller certifiering.
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Stora vinster

Nästa steg i projektet är att anmäla
Liselotte, Kaynoosh och Lena till den
endoskopiutbildning för sköterskor som
planeras starta på Ersta i Stockholm.
– Det är viktigt, och jag hoppas att vi
får de resurser som krävs för att de ska
kunna gå den, säger Piotr.
– Det finns så mycket att vinna för
landstinget! Vi har en välrenommerad
endoskopienhet med dyr apparatur och
välutbildad personal. Enheten skulle
kunna användas mycket effektivare – ta
morgnarna t.ex. då läkarna sitter i sina
möten. De skulle kunna köra för fullt
här då!
Värt mödan

Hur har då de övriga på mottagningen
ställt sig till att man dragit igång detta
utbildningsprojekt för sköterskor?
– Det hade inget stort stöd initialt.
Det fanns ett motstånd både från administrationen och från läkarkollegor. Men
det försvann snart, svarar Piotr.
– Jag tycker att vi hela tiden har fått stöd
av våra kollegor – även av dem som valt att
inte hoppa på projektet, säger Lena.
– Det finns en positiv anda inom
endoskopin, både bland läkare och övrig
personal. Våra kollegor kan ju ibland få
mer att göra pga. att vi deltar i projektet.
Men det är aldrig några problem, anser
Kaynoosh och Liselotte.
Alla tre inser att det blir mycket att
läsa – om den planerade utbildningen

Vice o rdförande:
Annika Olsson
Klin. f. Gastroenterologi & Hepatologi
Karolinska Universitetssjh, Solna
171 76 Stockholm
Tel: 08-5177 2883
Fax: 08-5177 5768
annika.e.olsson@karolinska.se

Sekreterare:
Mirjam Bjurek
Endoskopimottagningen
Kärnsjukhuset
541 85 Skövde
Tel: 0500-432 540
Fax: 0500-432 962
mirjam.bjurek@vgregion.se

Kassör:
Berit Persson
Endoskopienheten, Kir Spec mott
Universitetssjukhuset Lund
221 85 Lund
Tel: 046-171334
Fax: 046-172004
berit.persson@skane.se

Ledamot:
Inger Löfberg
Endoskopiskt Centrum Medicin
Södersjukhuset
118 83 Stockholm
Tel: 08-6163258
Fax: 08-6163254
inger.lofberg@sodersjukhuset.se

Ledamot:
Mona Olofsson
Endoskopimottagningen
Avesta Lasarett
mona.e.olofsson@ltdalarna.se
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SADE kurset i avansert gastrointestinal endoskopi
23–27 januar 2006
Målgruppe:
Spesialistkandidater i fordøyelsessykdommer og gastrointestinal kirurgi. Andre gastroenterologer med behov for
kompetanseheving.

Påmelding til:
SADE-kurs 2006, v/ Marit Knutsen
Gastromedisinsk avd, Ullevål, N-0407 OSLO
Email: marit.knudsen@medisin.uio.no

Læringsmål:
Bedre praktiske ferdigheter og teoretiske forståelse i ulike
typer gastrointestinal endoskopi. Hovedvekt på endoskopiske teknikker og praktiske råd.

Påmeldingsfrist:
10. desember 2005 (Deretter kun etter spesiell avtale)

Kurssted:
Soria Moria Kurs- og konferansesenter
Kursledelse:
Thomas de Lange (leder), Truls Hauge, Lars Aabakken,
Magne Osnes
Pris: Før 10. desember: NOK 3.100,Etter 10. desember: NOK 3.400,Bare teori: NOK 1600,-  Sykepleier: NOK 1500,-

Antall kurstimer: 38
Scandinavian Association of Digestive Endoscopy (SADE) inviterer til kurs i praktisk og teoretisk terapeutisk endoskopi.
Dette er et praktisk anlagt kurs i gastrointestinal endoskopi.
Det er delt i en teoretisk del og en praktisk del. Praktisk del
vil bli arrangert ved forskjellige endoskopisentra i Skandinavia.
Enkelte av praksisstedene vil kunne tilby endoskopisk ultralyd i
tillegg til regulære endoskopiteknikker innenfor diagnostikk og
terapi. Den avsluttende teoretiske delen av kurset vil bli arrangert på Soria Moria i Oslo. Teoridelen vil denne gang fokusere
spesielt på endoskopisk palliativ behandling av gastrointestinal
cancer, kurset er basert på interaksjon med kursdeltakerne.

Program
Mandag 23–onsdag 25 januar:
Praksis ved skandinaviske endoskopienheter

Torsdag 26 januar 2006
10.00-10.10
10.10-12.00
10.10-10.40
10.40-11.10
1110-1130
1130-12.00
12.00-1300
13.00-14.00
13.00-13.30
13.30-13.50
13.50-14.20
14.20-14.50
14.50-16.20
14.50-15.20
15.20-16.20

Velkommen
Endoscopic palliation of malignancies in oesophagus-cardia
Staging of GI cancer
Tumour debulking and EMR in oesophagus
Pause
Stent placement in Oesophagus
Lunsj
Maligne strikturer i Galleveier/Pancreas/Colon
Hvilken type stent i i galleveiene?
Duodenal stenting
Endoskopisk behandling av maligne colon strikturer
Pause
Stent placement; how to prevent complications?
Unsuccessful stent placements
Learning by working on models

Thomas de Lange
L Aabakken/P. Vilmann
Peter Vilmann
Christian Ell
Christer Stael von Holstein
Magne Osnes/Søren Meisner
Peter Matzen
Truls Hauge
Søren Meisner
Truls Hauge
Karl E. Grund
Karl E. Grund

Fredag 27 januar 2006
09.00-12.00
09.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.40
13.00-13.20
13.20-13.40
13.40-14.40
14.40-15.10
15.10-15.40
15.40-15-50

Live demonstrations
Live demonstrations of supervised stent placements
on models?
Lunsj
PEG innleggelse
Teknikk for PEG innleggelse
Komplikasjoner til PEG innleggelse
Etiske aspekter ved bruk av PEG
Pause
Thermic methods in flexible endoscopy
Avslutning
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Thomas de Lange/Truls Hauge

Taran Søberg/Aksel Kruse
Taran Søberg
Aksel Kruse
Aksel Kruse, Taran Søberg, Bjørn Hofstad
Karl E. Grund
Thomas de Lange
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Reseberättelse från III ECCO course
on IBD på Sardinien 2005

U

nder två fantastiska vårdagar hade jag
förmånen att delta i European Crohn
and Colitis Organizations tredje kurs i
IBD. Ett fyrtiotal kursdeltagare från olika europeiska länder och ett mycket namnkunnigt
lärarkollegium samlades i slutet av april på
Sardinien. Efter en vindlande bussresa upp i
bergen till Sardiniens berömda smaragdkust
(Costa Smeralda), inkvartering på hotellet
samt en god natts sömn, rivstartade kursen
med ett förkunskapsprov. Provet täckte de
delar som sedan togs upp under kursen och
tanken var framförallt att kunna se vad vi lärt
oss efter kursens slut då samma prov gavs.

Kursupplägget var synnerligen ambitiöst
och överlag välgenomtänkt med katedrala
föreläsningar varvade med work-shops i
grupper. Till alla moment hade en eller flera
kursdeltagare förberett fall som tjänade som
utgångspunkt för föreläsningen eller gruppdiskussionen.

Kursen som helhet höll ändå hög klass med
en bra blandning av grundkunskaper och
frontlinjesforskning. Vid luncher och middagar gavs rika tillfällen att knyta internationella kontakter med både kursdeltagare och
lärare. Överhuvudtaget hade hela kursen en
avspänd och informell karaktär.

Kvaliteten på föreläsningarna var tyvärr
ytterst varierande. Ibland uppstod även tidspress, möjligen var schemat för ambitiöst och
ville täcka in för mycket. Bättre hade varit att
koncentrera sig på vissa områden – all IBD
kan ju ändå inte täckas på två dagar.

Sammantaget var det ett stort nöje att få gå
en sådan kurs och jag kan varmt rekommendera den till alla ST-gastrokollegor.
Sverre Söderlund
Södersjukhuset, Stockholm

Kurs i Lund
Operativ övre gastrointestinal endoskopi
15–16 mars & 8–9 november 2006
Kursen har en praktisk inriktning och tar upp följande moment:
Dag 1: Teoretisk genomgång av operativ endoskopi vid övre gastrointestinal blödning, benigna polypösa tumörer,
achalasi, strikturer samt anläggande av perkutan endoskopisk gastrostomi. Principerna för endoskopisk palliation vid
cancer i form av tumörreduktion, blodstillning och stentbehandling.
Dag 2: Hands-on-träning på sövda grisar med bland annat endoskopisk gummibandsligatur, argonplasmakoagulation, injektionsbehandling med adrenalinlösning, Histoacryl och fibrinlim, clipsbehandling, endoskopisk ballongdilatation, perkutan endoskopisk gastrostomi, endoskopisk polypektomi och anläggande av esofagusstent.

Observera Goda basala kunskaper i OGD-skopi är en förutsättning för deltagande!

För ytterligare information och anmälan kontakta:
Monica Lundin-Hansson monica.lundin-hansson@skane.se
tel: 046-171893, fax 046-139776

Välkommen med Din anmälan!
Christer Staël von Holstein, kursledare

Sponsorer
Olympus, Boston Scientific
Kungshusen Medicinska AB,  Baxter Medical AB
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