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ordföranden har ordet

Bästa medlemmar!

M

ånga gastroenterologer går i
pension inom de närmsta åren.
Det innebär tuffa utmaningar
för många kliniker runt om i landet. Det
är brådskande att rekrytera nya medarbetare
för att denna övergång skall fungera, något
som många landsting med kortsiktigt tänkande kan ha svårt att ta till sig.
Det är viktigt att kunna locka unga duktiga läkare till den medicinska och kirurgiska gastroenterologin. Gastroenterologi
är attraktivt och rekryteringsläget har varit
gynnsammare än i många andra specialiteter. Avgörande faktorer för att ett intresse
skall väckas och bibehållas är att läkare
under utbildning tas väl omhand av sina
äldre kollegor med god trivsel, bra utbildningsmöjligheter och handledning. Detta
har vi varit bra på, men frågan är hur vi
kan bli ännu bättre och hur vi inom SGF
gemensamt kan bidra till en ännu bättre
utbildning i gastroenterologi.

För att försäkra oss om att våra ST-läkare
får en god utbildning och arbetsmiljö
genomförs SPUR-inspektioner. Den insats
vi gemensamt kan göra i detta avseende är
att låta våra enheter granskas och att ställa
upp som inspektörer. Det är bra om vi tar
till oss de kriterier som är uppställda för god
utbildning och ständigt försöker sträva efter
bättre utbildningsförhållanden oavsett om
det är dags för inspektion eller inte.

Tyvärr präglas våra verksamheter i alltför

Arbetet med målbeskrivningar för specia-

hög grad av tidsbrist. Patienternas behov
överstiger ofta vida de resurser vi har till förfogande. Vi måste prioritera vår tid hårt och
utbildning och fortbildning får ofta stryka
på foten, liksom utvecklingsarbete och forskning. Vi måste få balans i våra verksamheter
så att inte en negativ spiral uppstår där dåliga
arbetsförhållanden leder till rekryteringssvårigheter som leder till läkarbrist och ännu
sämre arbetsförhållande o.s.v.
En stor styrka för gastroenterologin i Sve-

innehåll :

Ordföranden har ordet...............................3
Från redaktörens bord.................................4
Avhandling – Johannes Blom......................6
Avhandling – Jan Lindberg.........................9
Gallriks – nationellt register.....................11
Kirurgveckan i Stockholm........................13
Debatt om privat kirurgi .........................19
Kolorektal cancerkirurgi...........................23
Intervju med Tom Öresland.....................31
SGF på Riksstämman...............................35
SEGPs sida...............................................37
Reseberättelse Nordiska gastrodagarna.......38
Svenska Gastrodagarna 2008.....................41
SYGs sida................................................... 42

Nr 4 • 2007 • Volym 12

G a s t r okuriren 4 • 2007

rige är de många engagerade kollegor som
arbetar runt om i landet. En rad utmärkta
nationella och regionala utbildningsdagar
anordnas varje år. Tyvärr händer det att
sådana utbildningstillfällen behöver ställas
in p.g.a. för lågt deltagarantal eller att de
genomförs med få deltagare. Det kan bero
på att många kollegor har svårt att komma
ifrån, att möten har förlagts olyckligt i tiden
och krockar med varandra eller att likartade
möten arrangeras på flera håll. Mervärdet av
dessa möten är dock stort och betydelsefullt
både för att sprida aktuell kunskap och för
att träffas och utbyta erfarenheter. Det är
svårt att själv hinna följa med i litteraturen
och nya rön behöver kritiskt diskuteras med
kollegor för att uppnå konsensus kring om
och hur de skall implementeras i vården.
En ökad samordning av utbildningstillfällena inom gastroenterologi och hepatologi i
Sverige skulle kunna vara positivt och SGF
skulle kunna bidra till detta.

Henrik Hjortswang
Ordförande i SGF

listutbildningarna pågår. Det är angeläget
att öka utbudet av SK-kurser fram till specialistkompetens och att planera så att dessa
utbildningar kan bli tillgängliga under de
faser av specialiseringstjänstgöringen då de
bäst behövs. Vi behöver därför lägga upp ett
program för utbildning som är relaterad till
målbeskrivningen för specialistutbildning
i Gastroenterologi och Hepatologi. Tyvärr
är det få kurser som blir antagna som SKkurser med centralt ekonomiskt stöd. Alternativa lösningar behöver därför övervägas
för att säkerställa att våra ST-läkare erbjuds
goda utbildningsmöjligheter.
Ett möte som varit oerhört uppskattat av
yngre gastroenterologer är det årligen återkommande Gastroenterologi i Fokus som
Lars Lööf och Rune Sjödahl initierade i
samarbete med AstraZeneca för 17 år sedan.
Konceptet med integrerad kirurgisk och
medicinsk gastroenterologi och hepatologi
som spänner över hela ämnesområdet har
varit mycket framgångsrikt och är en förebild för hur utbildningar av våra blivande
medicinska och kirurgiska gastroenterologer
kan utformas.
Utvecklingen för SGF och svensk gastroen-

terologi är av gemensamt intresse för oss
alla. Föreningen är väl rustad för offensiva
satsningar och alla idéer och synpunkter
som kan bidra till en kreativ utveckling är
varmt välkomna.
Henrik Hjortswang



från redaktörens bord

Bäste läsare!

J

ag välkomnar dig i egenskap av nybliven redaktör för Gastrokuriren till ett
nummer som jag hoppas skall vara
intressant och behjälpligt i allas vår ambition att aktualisera och uppdatera i ämnet
gastroenterologi.
I och med detta nummer (4), i anslutning till den årliga ”kirurgveckan” som
alltid inträffar vecka 34, kommer Gastrokuriren ha en gastrokirurgisk inriktning
med ambition att belysa framsteg inom de
kirurgiska vetenskaperna. Kirurgveckan,
som tagit kirurgins fokus från tidigare
Läkarstämman, ägde i år rum i Stockholm
med Kirurgklinken, Danderyds sjukhus,
som värd.
I detta nummer återfinns en intervju
med Tom Öresland som efter många
betydelsefulla år inom svensk gastroenterologi flyttar västerut. En intressant
artikel om hur den kolorektala cancerkirurgin utvecklas och hur en allt mer
förfinad teknik vid operation har betydelse för överlevnad för dem som drab-

bas av folksjukdomen kolorektalcancer.
Till detta hör, för kirurgin, de relativt nya
multidisciplinära konferenserna där man
försöker optimera omhändertagandet av
varje enskild patient.
Då man ser tillbaka inom gastroenterologin och dess utveckling i såväl Europa
som Nordamerika är det på det sättet vi
har försökt arbeta med IBD och hepatologi sedan drygt ett decennium tillbaka.
Ett nära samarbete mellan medicinsk och
kirurgisk gastroenterologi, pediatriker,
patologer samt röntgenologer har varit till
nytta för dem som drabbats av sjukdom.
I framtiden kommer detta multidisciplinära samarbete även att fortsätta utvecklas och effektiviseras. Vi hoppas kunna
främja det arbetet, inte minst genom att
spegla de olika specialiteternas insats för
gastroenterologin i föreningens tidning
som du just nu håller i din hand.

Leif Törkvist

Leif Törkvist, Redaktör
Leif.Torkvist@ki.se

KURS I GASTROINTESTINAL MOTILITET
Gastrocentrum medicin, Karolinska Universitetssjukhuset,
anordnar kurs i gastrointestinal motilitet.
Inom gastroenterologi och internmedicin uppstår dagligen frågeställningar kring gastrointestinal motilitet.
Det gäller problematik som sträcker sig från esofagus och ventrikel, över tunntarmen och vidare till colon med
metaboliska rubbningar eller smärta som det kliniska problemet. Som en introduktion till denna problematik och
med målsättning att ge kunskap om hur man kan bemöta och hantera denna problematik i kliniken, vill vi inbjuda
alla kollegor till en översiktskurs över gastrointestinal motilitet. Kursen kommer att täcka områden såväl
grundläggande patofysiologi som organspecifika rubbningar och metaboliska konsekvenser.
Plats: Karolinska Huddinge
Tid: 2008-02-07, 2008 (vecka 6)
Boka i almanackan!
Eftersom kursen sträcker sig över två dagar måste deltagare räkna med övernattning.
Vi kan förmedla kontakt för övernattning till låg kostnad.
Intresserade är välkomna att höra av sig för information (Greger.Lindberg@ki.se, Per.Hellstrom@ki.se).
Se också preliminärt schema.
Blankett med definitiv anmälan kommer att skickas ut senare.
Med vänlig hälsning
för Motilitetsenheten, Karolinska Universitetssjukhuset
Greger Lindberg
Per Hellström
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avhandling blom

Aspects of Participation in
Sigmoidoscopy Screening for Colorectal Cancer
Johannes Blom
Gastrocentrum, K53
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86, Stockholm
johannes.blom@karolinska.se

Kolorektalcancer (KRC) är den tredje
vanligaste cancerformen i Sverige och
drabbar mer än 5 500 personer varje
år.1 Sjukdomen är lämplig för screening
av befolkningen, då den bl.a. i många
fall leder till hög sjuklighet och risk för
tidigare död samt det finns botande
behandling att ge om man hittar cancern på ett tidigt stadium.2

E

tt flertal olika screeningtest har
föreslagits,3 men hittills är det
endast test för ockult blod i
avföringen (FOBT) som har visat på en
minskad död i KRC bland dem som har
screenats jämfört med kontroller.4 Screening med endoskopi är ett tilltalande
alternativ, eftersom man vid undersökningen kan ta bort förstadium till cancern
– den adenomatösa polypen. Screening
med endoskopi har därför fördelen att
teoretiskt också kunna minska incidencen av KRC.
För att ett screeningprogram skall
vara effektivt krävs ett högt deltagande.
Målet med avhandlingen är att studera
möjligheterna till sigmoideoskopiscreening i Sverige med avseende på deltagande,
upplevelser bland deltagarna och tekniska aspekter på själva undersökningen.
Avhandlingen försöker också identifiera
potentiella ”icke-deltagare” och se hur de
skiljer sig från deltagarna när det gäller
cancer och död.
Studiedesign och resultat

Tvåtusen 60-åringar från Uppsala och
Lund slumpades ur folkbokföringsregistret och bjöds in till sigmoideoskopi.5
Hälften blev uppringda av en sjuksköterska för att boka tid och hälften blev
ombedda att själva ta kontakt. De med
misstänkt cancer, adenom eller fler än tre
hyperplastiska polyper undersöktes vidare
med koloskopi. Totalt 39% (771/1986)
deltog. Vi såg ingen skillnad i deltagandet



när det gäller inbjudningsförfarande, men
däremot var det fler som deltog i Uppsala
jämfört med i Lund. Elva procent (88/771)
hade förändringar som ledde till koloskopi. Tre av deltagarna hade KRC och
ytterligare två hade in situ cancer.
Överlag upplevde de som deltog undersökningen positivt.6 Upplevt obehag kunde
till viss del förklaras av lång undersökningstid och av oro under själva sigmoideoskopin. Endoskopisten bedömde deltagarnas
obehag lägre bland män och vid längre
räckvidd. Efter en noggrann tarmrengöring
tog undersökningen knappt 6 minuter.
För att ta reda på bakgrundsinformation om både deltagare och ”icke-deltagare” samkörde vi samtliga inbjudna mot
olika register (Figur 1 och 2).7 Bland dem
som valde att inte delta fanns män, ogifta
och frånskilda och de med låg inkomst
överrepresenterade. KRC i släkten ledde
till en ökad benägenhet att delta, medan
varken invandrarbakgrund eller avstånd
till sjukhuset hade någon inverkan på
deltagandet.
Vi följde sedan alla inbjudna i totalt
9 år.8 ”Icke-deltagarna” hade en ökad
förekomst av bl.a. mag/tarm-, lung- och
annan rökningsrelaterad cancer, jämfört
med dem som deltog. Exempelvis var
risken för att ha fått diagnosen KRC
mer än dubbelt så stor. ”Icke-deltagarna”
hade vidare en ökad risk med 90% för
död i cancer, med 130% för död i hjärtkärlsjukdom och med 140% för död oavsett orsak, jämfört med deltagarna. Den
ökade risken för cancerdöd kvarstod då
vi räknade bort dem som hade fått en
cancerdiagnos inom 5 år före inbjudan.
Jämfört med populationen i Sverige med
samma ålders- och könsfördelning, hade
”icke-deltagarna” överlag en ökad risk
och deltagarna överlag en minskad risk
för de studerade cancrarna och för död.
Exempelvis hade deltagarna en minskad
risk med 40% för död i cancer och med

Johannes Blom
Disputationsdatum: 2007-06-15
Opponent: Prof. Geir Hoff,
Universitetet i Oslo
Huvudhandledare: Prof. Olof Nyrén
Bihandledare: Doc. Anders Dolk, Prof. Lars
Holmberg, Prof. Lars Påhlman

50% för död oavsett orsak jämfört med
populationen i Sverige.
Sammanfattning

Ett högt deltagande är en förutsättning för
att man ska kunna utvärdera effekterna
av screening. Färre personer än vi hade
förväntat oss deltog. Även om vi inte vet
varför dessa grupper (män, ogifta o.s.v.)
har en ökad risk för att inte delta, så tror
vi att mer information, särskilt riktad mot
dem med låg socioekonomisk status, är
viktigt för att nå ett högt deltagande. Skillnaderna i cancer och död under uppföljningstiden bedömer vi bero på det urval av
personer som väljer att delta i folkhälsoundersökningar. Deltagarna är sannolikt mer
hälsomedvetna och förhållandevis friska
personer och kanske inte de som drar mest
nytta av att delta. Med ett högt deltagande
minskar effekterna av att friskare personer
i större utsträckning deltar, men med ett
lågt deltagande riskerar folkhälsoundersökningar riktade mot kolorektalcancer att
ur ett hälsoekonomiskt perspektiv fallera.
Avhandlingen finns tillgänglig i sin
helhet: http://diss.kib.ki.se/2007/978-91-7357187-6/thesis.pdf
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avhandling lindberg

Ulcerative colitis

Colorectal cancer risk and surveillance in an unselected population
Jan Lindberg, Överläkare
Verksamhetsområde Kirurgi
Örnsköldsviks sjukhus
jan.lindberg@lvn.se

Ulcerös kolit är en kronisk inflammatorisk sjukdom som huvudsakligen
drabbar grov- och ändtarmen. Sjukdomen debuterar oftast i åldern 15–35 år.
Med sjukdomen följer en ökad risk för
cancer i grov- och ändtarm. Denna risk
beskrivs ofta såsom varande 2% efter
10 års, 8% efter 20 års och 18% efter 30
års sjukdom1.

S

edan 1977 har alla kända patienter
med ulcerös kolit inom Örnsköldsviks sjukhus upptagningsområde
inbjudits att delta i ett kontrollprogram
med regelbundna koloskopier.
När studierna i denna avhandling slutfördes hade 214 patienter deltagit i kontrollprogrammet.
Syftet med studierna har varit att
utvärdera kontrollprogrammet avseende
dess effektivitet (delarbete I)2, analysera
betydelsen av avvikelse i DNA (delarbete
II)3 och bestämma utfallet för patienter
som opererats med begränsade resektioner i stället för komplett borttaggande av
grov- och ändtarm som vanligen rekommenderas vid fynd av cancer eller cellförändringar (dysplasi) (delarbete III)4.
Vidare har vi studerat hur det, på lång
sikt, har gått för de patienter som insjuknade i ung ålder (18 år och yngre) (delarbete IV)5 samt analyserat uttrycket av
cellväggsproteinerna cytokeratin 7 och
20 (CK7 och CK20) i relation till fynd
av dysplasi, DNA avvikelse och cancer i
grov- och ändtarm (delarbete VI)6.
Vid slutet av studietiden var prevalensen 261 patienter/100 000 invånare och
takten av insjuknande hade under åren
varit 7,6/100 000/år. Under perioden
1977–2005 avled fyra patienter pga. av
ulcerös kolit. Nio stycken cancrar i grovoch ändtarm hade hittats hos åtta patienter, av vilken en avled till följd härav. 52
patienter hade haft dysplasi av vilka fem
utvecklade cancer. I den grupp av patienter
(N=147) som studerades med avseende på
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DNA-avvikelse återfanns sådan avvikelse
vid minst ett tillfälle hos 20 patienter.
Analyserna av hur det har gått för de
patienter som opererats med begränsade
resektioner i stället för komplett borttaggande av grov- och ändtarm visade att
ingen patient som varit under koloskopisk kontroll avlidit till följd av cancer i
grov- eller ändtarm.
I den separata studie som gjordes
avseende de patienter som insjuknat före
19 års ålder fann vi ingen ökad risk för
tarmcancer, men en relativt hög risk för
en gallgångssjukdom vid namn primär
skleroserande cholangit.
Vid analyserna av cytokeratiner såg man
att 7 av 10 patienter med låggradig dysplasi
och 3 av 6 patienter med höggradig dysplasi var positiva för CK7. Våra resultat
indikerar att det finns ett möjligt samband
mellan uttryck av CK7 och CK20 och
utveckling av dysplasi i grov- och ändtarm
hos patienter med ulcerös kolit.
Sammanfattning

Studierna som denna avhandling bygger
på är utförda på ett relativt litet antal
patienter men observationstiden är lång
och, viktigast av allt, patienterna kommer
från ett väl definierat upptagningsområde.
Sammanfattningsvis drar vi slutsatserna
att kontrollprogrammet med regelbundna
koloskopier har varit effektivt vad gäller
att minska dödligheten i grov- och ändtarmscancer. Analys av DNA är användbart vad gäller att identifiera patienter
som kan vara i behov av större uppmärksamhet, men metoden kan inte användas
som ensam markör för potentiell dysplasi
eller cancer. Studierna av cytokeratiner
pekar mot ett samband mellan dysplasi
och CK7, men resultaten är preliminära
och ytterligare studier är nödvändiga.
Vi har visat att det, gällande dödlig
grov- och ändtarmscancer, är säkert att
utföra en begränsad tarmresektion.

Jan Lindberg
Disputationsdatum: 2007-05-11
Opponent: Professor Curt Tysk
Huvudhandledare: Docent Jörgen Rutegård
Bihandledare: Docent Richard Palmqvist &
Professor Roger Stenling

Vi har inte funnit någon ökad risk för
grov- och ändtarmscancer hos patienter
med tidig sjukdomsdebut av ulcerös kolit.
Detta kan bero på ett effektivt kontrollprogram och/eller medicinering. En tämligen hög frekvens tarmoperationer kan
också vara en bidragande förklaring.
Den viktigaste anledningen till få fall av
dödlig grov- och ändtarmscancer i dessa
studier är, enligt vår åsikt, den utomordentliga uppslutningen från patienterna
till det koloskopiska kontrollprogrammet.
Referenser:
1. Eaden JA, Abrams KR, Mayberry JF. The risk
of colorectal cancer in ulcerative colitis: a metaanalysis. Gut 2001;48(4):526-35.
2. Lindberg J, Stenling R, Palmqvist R, et al. Efficiency of colorectal cancer surveillance in patients
with ulcerative colitis: 26 years’ experience in a
patient cohort from a defined population area.
Scand J Gastroenterol 2005;40(9):1076-80.
3. Lindberg JO, Stenling RB, Rutegård JN. DNA
aneuploidy as a marker of premalignancy in surveillance of patients with ulcerative colitis. Br J
Surg 1999;86(7):947-50.
4. Lindberg J, Stenling R, Palmqvist, et al. Surgery
for neoplastic changes in ulcerative colitis-can
limited resection be justified? Outcome for
patients who underwent limited surgery. Colorectal Dis 2006;8(7):551-6.
5. Lindberg J, Stenling R, Palmqvist R, Rutegård
J. Early onset of ulcerative colitis. Long term
follow up with special reference to colorectal
cancer and primary sclerosing cholangitis.Inskickad, ännu ej accepterad
6. Stenling R, Lindberg J, Rutegård J, Palmqvist R.
Altered expression of CK7 and CK20 in pre-neoplastic and neoplastic lesions in ulcerative colitis.
APMIS. Accepterad för publicering.



gallriks nationellt register

Gallriks – det nationella registret för gallstensbehandling

F

ör drygt ett år sedan rapporterade
vi i Gastrokuriren om det nationella
registret för behandling av gallsten
som höll på att etableras. Registret omfattar patienter som behandlas med laparoskopisk och öppen gallstenskirurgi
men även dem som behandlas med endoskopisk papillotomi (EPT). Det webbaserade registret är utformat i samarbete
med Uppsala Clinical Research Centre
– UCR. Registreringen är enkel och varje
operatör/endoskopist kan ”on line” få en
uppdaterad bild av den egna verksamheten. På samma sätt kan den enskilda
kliniken fortlöpande följa den samlade
bilden för sin gallstensbehandling. Under
2006 registrerades 7 340 kolecystektomier
och 4006 ERCP i Gallriks. En årsrapport
med en nationell sammanställning och
analys av gallstensbehandlingen kommer
snart ut för första gången och avsikten är
att en sådan skall komma årligen.
I nuläget är 51 sjukhus/kirurgkliniker anslutna och vi hoppas på att under
detta år få med samtliga enheter i landet
som behandlar gallstenspatienter. Vi
välkomnar de gastroenterologiska och
radiologiska enheter som bedriver gallstensbehandling att ansluta sig till registret. Det är möjligt att registrera alla ERCP
oavsett indikationen för ingreppet och
terapeutisk åtgärd. Deltagandet i registret
är hittills kostnadsfritt.
När anslutningen till gallriks nu närmar
sig att bli heltäckande kommer intresset att
fokuseras mot flera viktiga områden. Två
viktiga frågor är validering av registret och
hur den patientenkät som finns i registret
skall ge oss information om behandlingsresultaten ur ett patientperspektiv. Andra
viktiga frågor gäller registrets finansiering
på lång sikt, hur vi skall ge offentlighet
och god insyn i registret och inte minst
hur vi skall ta vara på den forskningsoch utvecklingsmöjlighet som registret
ger. Styrgruppen för Gallriks engagerar
sig starkt i dessa frågor och vi kommer
under året att initiera en diskussion och
ge förslag till hur vi går vidare.
Gallriks styrgrupp utses av Svensk
kirurgisk förening och dess delföreningar: Svensk förening för övre abdominell
kirurgi – SFÖAK – och Minimalinvasiv

G a s t r okuriren 4 • 2007

Gallriks hemsida – http://www.ucr.uu.se/gallriks/

kirurgi – MIK. Styrgruppen har ett övergripande ansvar för registret och dess ekonomi samt för de forskningsfrågor som rör
det samlade registermaterialet. De enskilda
deltagande klinikerna disponerar sina egna
data för de forskningsändamål de anser
vara lämpliga. Enskilda kliniker som vill
addera ”egna variabler” till dem som är
obligatoriska i registret kan göra så.
Gunnar Persson – gunnar.persson@lj.se
– vid kirurgkliniken Länssjukhuset Ryhov
i Jönköping är registerhållare och natio-

nell koordinator är Therese Barje – therese.
barje@lj.se Kontakta gärna Gunnar eller
Therese om Du vill deltaga i registret eller
om Du har frågor. På Gallriks hemsida
– http://www.ucr.uu.se/gallriks/ – finns mer
information och där publiceras också årsrapporten för 2006 under maj månad.
Anders Thulin
Ordförande Styrgruppen för Gallriks
Gunnar Persson
Registerhållare Gallriks

SADE-kurs i avancerad endoskopi
21–25 januari 2008
21–23 januari: hands-on praktik på endoskopicentra i Sverige, Norge och Danmark
24–25 januari: gemensam teoridel i Köpenhamn (Hotel Scandic, centralt nära Tivoli)
Program för gemensam teoridel
Gästföreläsare
Prof J. Haringsma, Rotterdam, New endoscopic imaging
Prof Paul Swain, London, New endoscopic technologies
Tema: Gastrointestinal blödning
Evidensbaserad diagnos och terapi
Metoder, Utrustning, Tips & tricks
Fallbeskrivningar
Separat endoskopiassistent program fredagen 25/1
Stor teknisk utställning
Festmiddag och markering av jubileet (25:e kursen!)
Detaljerat program, anmälan och övrig information på www.sade.no
Välkomna till Köpenhamn
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Kirurgveckan i Stockholm
Kirurgveckan är efter Riksstämman det
största medicinska mötet i Sverige. År
2007 var det kirurgkliniken på Danderyds sjukhus, Stockholm, som tillsammans med Svensk Kirurgisk Förening
(SKF) stod som värd.
Ärrlös kirurgi, överviktskirurgi, screening för kolorektalcancer på försök
i Stockholm och nutrition var några av
punkterna i det späckade programmet.

Å

rets tema sammanfattades i rubriken ”En vass och vågad vecka”
– ett uttryck som känns naturligt
för kirurger enligt Staffan Gröndal, ordförande i organisationskommittén.
– Vi har också försökt skapa lite vass
och vågor här på Älvsjömässan. Vi har
döpt föreläsningssalarna efter öar i skärgården och satt ut lite vassruggar här och
var, berättade Staffan i sitt välkomstanförande vid invigningen.

Från vänster:  Staffan Gröndal, Göran Wallin och Jan Rutqvist från organisationskommittén
hälsade välkommen till ”En vass och vågad vecka”.
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Staffan hälsade extra välkommen till
Barnkirurgerna, som var med på veckan
med eget program för första gången. Han
tackade SKF för förtroendet att låta Danderyds sjukhus Kirurg- och urologklinik
(där han till vardags är verksamhetschef )
skapa veckan. Han passade på att även
tacka alla som hade skickat in abstract.
Näst bästa forskningen i världen

Därefter lämnade Staffan över ordet till
Jörgen Larsson, SKF:s ordförande.
– Jag ser alltid fram mot Kirurgveckan
i augusti, sade Jörgen.
– Att generera och stimulera till ny kunskap är grundläggande för vår förening.
Jörgen påpekade vidare att Sveriges kirurgiska forskning nyligen blivit utnämnd
till näst bäst i världen i en undersökning,
nyligen publicerad i British Journal of
Surgery.
– Därför är det roligt att kunna konstatera att 870 läkare, 420 sjuk- och undersköterskor samt 130 läkarsekreterare har
anmält sig till denna vecka!
Även Jörgen tryckte särskilt på det positiva att Barnkirurgin flyttat sitt möte från
Riksstämman till Kirurgveckan – ”blivit
sambo med oss”, som han uttryckte det.
– Vi har så mycket att lära av varandra,
konstaterade han.
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Snabb kunskapsutveckling

SKF:s ordförande Jörgen Larsson.

Anna Martling berättade om det
kommande screeningprogrammet för
kolorektalcancer i Stockholm.

Per-Ola Park presenterade NOTES – dvs.
kirurgi med hjälp av kroppens naturliga
öppningar.

G V Rao från Indien var den förste
att genomföra en transgastrisk
appendektomi hos människa.

14

På presskonferensen efteråt utvecklade
Jörgen Larsson sitt resonemang.
– Det är mycket viktigt att generera
ny kunskap, men också att se till att den
kommer ut i vården. Vi satsar därför på
en ”bakjoursskola” – vi vill inte bara nå
ut till de unga, utan istället få alla att ta
ansvar för det livslånga lärandet.
– Idag är det så att kunskap genereras
snabbt. Vi måste därför ta ansvar att den
verkligen kommer ut, förklarade han.
Därför satsade man under veckan på
ST-luncher med föredrag, samt två publika
föreläsningar. De sistnämnda ägde rum
under kvällstid och ägnades åt kirurgisk
behandling av kraftig övervikt samt modern
behandling av tjock- och ändtarmscancer.
Kirurgin går mot en ökad specialisering, konstaterade han också. Allmänkirurgen, operatören som kan ”allt”, finns
i praktiken inte längre. Det är ingen som
idag förväntas vara bra på att operera både
benfrakturer och tjocktarmscancer – kunskapsutvecklingen är helt enkelt för snabb
och kraven på kvalitet för höga.
Försök med screening i Stockholm

Anna Martling, biträdande överläkare,
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna,
berättade om att man nu på försök ska
införa screening av äldre för kolorektalcancer i Stockholms län.
– Kolorektalcancer är den näst vanligaste cancerformen hos såväl män som
kvinnor, konstaterade Anna.
Den drabbar runt 5 300 personer om
året, c:a 1 800 av dessa får ändtarmscancer. Av dessa avlider omkring 2 500 per år.
Eftersom medianåldern för att insjukna
är runt 70 år, kan man förvänta sig en
ökning i antalet fall i framtiden, eftersom
allt fler lever längre.
Prognosen för dem som drabbas har
stadigt förbättrats.
– Det har varit en enorm utveckling i
Sverige de senaste tio åren när det gäller
ändtarmscancer, fortsatte Anna.
– Det beror på flera faktorer: Tillägg av
strålbehandling före operation, införandet
av en ny kirurgisk teknik – TME – samt
en förbättrad utredning och kartläggning
av tumören innan kirurgi.
Internationellt ligger Sverige mycket
bra till när det gäller behandling av kolorektalcancer, i synnerhet ändtarmscancer.
Överlevnaden har ökat och risken för

återfall har reducerats – från var tredje
patient för 20 år sedan till att man idag
är nere under 10%.
Unika siffror

Antalet stomier har gått från 60% till
35%, och man har även kunnat konstatera
minskade skador på kärl och nerver som
styr sexuell funktion och urinblåsan.
– Det är unika siffror – både internationellt och historiskt, sa Anna.
– Vi har nu påbörjat samma arbete när
det gäller tjocktarmcancer, och hoppas på
samma utveckling även där.
Anna trodde att inom fem–tio år kan
utbildning och förbättrad teknik förväntas få samma genomslag när det gäller
tjocktarmcancer.
Tumören delas in i fyra stadier av tillväxt. Överlevnaden är starkt relaterad till
tumörstadium. Vid stadium I är den 95–
100%, stadium II 80–85%, III 55–60% och
vid stadium IV är den mindre än 5%.
Fullt utbyggt om fem år

Tidig upptäckt är alltså av avgörande betydelse för att minska dödligheten i sjukdomen. Screeningprogram för riskgrupper
har införts i många länder, men Socialstyrelsen anser i sina nationella riktlinjer att
metoderna för dessa bör studeras ytterligare innan de kan införas som rutin.
Stockholms läns landsting har dock
om första landsting i Sverige beslutat
införa screening från och med årsskiftet
2007/2008.
– Man vill helt enkelt hitta polyper och
ytliga tumörer i tid, förklarade Anna.
Man startar successivt med åldersgruppen 60–65 år, men avsikten är att programmet ska omfatta alla mellan 60 och 74 år.
Om fem år räknar man med att screeningprogrammet ska vara fullt utbyggt.
Kostnaden är beräknad till 15 miljoner
kr/år, vilket omräknat innebär att priset
för att genom screening undvika ett dödsfall i kolorektalcancer beräknas till cirka
300 000 kronor.
Kirurgi utan ärr

Ärrlös kirurgi via kroppsöppningar
– NOTES, som står för Natural Orifice
Transluminal Endoscopic Surgery – presenterades på Kirurgveckan.
Per-Ola Park, överläkare SU/Östra,
beskrev tekniken, som är ordentligt omdebatterad.
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– Det finns de som är mycket skeptiska
till metoden, medgav han.
– Vi har mycket att lära ännu: Vi måste
kunna stänga såren vi åstadkommer inne i
organismen på ett säkert sätt, vi måste lösa
problemen med visualisering och vi måste
hantera risken för infektioner.
Den förste som genomförde en blindtarmsoperation med gastroskopi på en
människa var G.V. Rao – ”Pappa till
NOTES”, enligt Per-Ola – från Indien.
Rao talade också vid symposiet.
Han hade från början genomfört en
operation enligt metoden på en höna. PerOla berättade att när man på SU/Östra
hörde talas om det, ville de genomföra
en galloperation – ut i bukhålan via magsäcken – på en gris.
– Vi samarbetade med Paul Swain,
Storbritannien, som bl.a. var med och
uppfann kapselendoskopin, sa Per-Ola.
Fördelar

Efter att ha tränat i ett halvår genomfördes operationen.
– Vi drog ut gallblåsan via magsäcken ut
genom matstrupen, förklarade Per-Ola.
Kirurgi mot övervikt är ett användningsområde man siktar mot.
– Men det är problem med att träna på
gris – eftersom de äter för mycket efter
ingreppet, så att fickan spricker, sa PerOla.
Han pekade ut några andra områden
där tekniken bör vara särskilt lämplig:
– I nuläget är det främst för att ställa
diagnos på patienter med oklara buksmärtor, men också vid s.k. staging vid cancerkirurgi.
Vilka är då fördelarna med NOTES?
Enligt Per-Ola är det så att patienten
fäster stor vikt vid att det inte blir några
ärr efter operationen. Han visade också
på siffror som indikerar att patienterna
är villiga att ta en större risk, just för att
slippa ärr.
Men indikationer i djurstudier visar
även på att det blir färre sammanväxningar, och preliminära data i djurstudier
visar även på en mindre immunförsvarsreaktion samt att smärtan efter operation
är mindre.
NOSCAR

I Sverige har inga ingrepp gjorts med
NOTES på människor. SU har ansökt
om tillstånd att få ställa diagnos och ope-
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rera någon patient som visar sig ha blindtarmsinflammation, men har ännu inte
fått något besked.
– Det är extremt konservativt i Sverige,
ansåg Per-Ola.
Ett ”White paper” – riktlinjer för
NOTES, lite vitsigt kallat NOSCAR,
med definitioner om vilken kompetens
man ska besitta för att använda metoden,
blev resultatet när medicinare, kirurger
och industrin träffades i USA 2005.
Svensk långtidsstudie om obesitaskirurgi

Överviktskirurgi var ett annat ämne som
avhandlades på Kirurgveckan, och samtidigt publicerades en svensk studie som
väckte stor uppmärksamhet i media.
Tvåtusen opererade fetmapatienter
hade följts under i genomsnitt tio år och
jämförts med andra överviktiga som inte
opererats.
De som opererats enligt gastric bypassmetoden hade efter tio år fortfarande en
viktreduktion med 25%. Kontrollgruppen
som istället fått konventionell behandling
med kostråd, dietist etc. hade i princip
ingen viktminskning alls.
Enligt Statens beredning för medicinsk
utvärdering (SBU) är kirurgi den enda
behandling mot fetma som bevisligen ger
en stor och varaktig viktminskning.
Professor Erik Näslund, Karolinska Institutet, talade engagerat om detta ämne.
– Det är viktigt att påpeka att överviktskirurgi inte är kosmetisk kirurgi, slog han
fast.
Den vanligaste metoden i Sverige är
gastric bypass. Under 2006 opererades
1 700 patienter i Sverige. Dödligheten efter
operation är så låg som 0,2%.
– Det är väldigt roligt, och en låg siffra
i ett internationellt perspektiv, konstaterade Erik.

Vi behöver operera betydligt fler patienter
för fetma i framtiden, ansåg Erik Näslund.

Ett förändringsarbete är nödvändigt,
ansåg Olle Ljungqvist, KI.

Cornelius Dejong från Holland berättade
om hur man fått 21 sjukhus i landet att delta
i ett projekt för att implementera ERAS.

För få opereras

Det väsentliga är att överviktskirurgi leder
till en bestående viktnedgång. Metoden
begränsar mängden mat man kan äta.
När det gäller hjärtinfarkt och cancer
kan man konstatera 31% lägre mortalitet
i den opererade gruppen.
– Däremot kan vi också konstatera att
det antal patienter som är i behov av överviktskirurgi vida överstiger det antal som
faktiskt opereras, fortsatte Erik.
– Cirka 2 000 ingrepp är beräknade år
2007, och det har uppskattats att ungefär

SFÖAK:s diplom för bästa experimentella
arbete tilldelades Ralf Segersvärd, KI, för
dennes studie IAPP uppreglerar genuttrycket
av chemokiner i pankreas och verkar proinflammatoriskt vid akut pankreatit på mus.
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10 000 behöver opereras per år! Dessutom
är det idag så att i vissa landsting sker inga
operationer alls.
På frågan varför det förhåller sig så,
svarade han så här:
– Det handlar förstås om prioriteringar.
Men det finns också många fördomar
kring överviktskirurgi.
Idag ligger kriteriet för att komma
ifråga för en operation på att patienten
ska ha BMI på 40 eller mer, alternativt
BMI 35 om det samtidigt finns andra riskfaktorer som diabetes, hjärt- kärlsjukdom
eller sömnapné.
Center för barn i Göteborg

Erik påpekade också att alla patienter inte
lämpar sig för kirurgi.
– Det är viktigt att komma ihåg att
patienten själv måste vilja bli opererad! Det
är ett stort ingrepp i livsföringen man gör.
Nya nationella indikationer för överviktskirurgi presenterades under veckan.
I dessa ändrar man kriteriet till att gälla
BMI 35 för alla.
När det gäller barn, ställer det sjukvården inför särskilda avväganden. Preliminära goda resultat för laparaskopisk gastric
bypass hos ungdomar 13–18 år presenterades.
– Men vi måste ställa oss frågan: Är det
barnet som vill bli opererat? Eller är det
föräldrarna?
Man har i alla fall beslutat att all obesitaskirurgi på barn ska ske i Göteborg.
Råttor väljer mindre fet mat

Torsten Olbers, SU, redogjorde för försök
som visat på en ändrad födoämnespreferens efter Roux-en Y gastric bypass på
råttor.
– Det är en blindad studie. Råttorna
blandades med icke-opererade råttor,
och de fick välja mellan två sorters foder
– foder med hög fetthalt och med låg fetthalt. Under observationsperioden visste vi
inte vilka råttor som var vilka. Men det
visade sig att just de opererade råttorna åt
mindre av den feta maten, men mycket
mer av lågfettmaten, berättade Torsten.
Hans något tillspetsade konklusion var
att metoden leder även hos råtta till minskad preferens för fett i maten.
Det blev lång diskussion efteråt. Hur
översättbara resultaten är på människa,
var en fråga som livligt diskuterades.
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(Läs mer om gastric bypass i intervju med
Torsten Olbers i Gastrokuriren nr 4/05, reds
anm)
ERAS

Cornelius Dejong från Holland var
inbjuden föredragshållare till Nutritionssymposiet. Han är verksam kirurg vid
Akademiska sjukhuset i Maastricht inom
sektionen övre abdominell kirurgi.
Han är en av initiativtagarna till det
internationella nätverk som driver ERAS
(Enhanced Recovery After Surgery), och
det var bl.a. om implementationen av
detta program i Holland han talade om.
– ERAS är ett multidisciplinärt vårdprogram för kolon – respektive rektumkirurgi, förklarade Olle Ljungqvist,
professor i kirurgi, KI.
– Det är evidensbaserat, och de vinster det för med sig är förenklad vård och
bättre kliniska resultat.
Breakthrough-projektet

Cornelius berättade att han lyckats med att
få en fjärdedel av alla sjukhus i Holland att
gå en kurs för att implementera ERAS.
– Vi har bl.a. visat att för varje patient
som genomgått elektiv kolonkirurgi som
behöver nasal gastrisk sond efter operationen, så går det 20 som inte behöver det,
konstaterade han.
– Här i de skandinaviska länderna är ni
bra på att ta till er denna kunskap, men
så är det inte i Holland, fortsatte Cornelius.
Därför har han startat ett projekt med
21 sjukhus i Holland – det s.k. Break
through-projektet. En organisation med
multidisciplinära grupper tillsattes på
dessa sjukhus för att som första uppgift
ta reda på hur det förhöll sig med rutinerna i dagsläget.
– Det visade sig att nästan alla satte in
nasal gastrisk sond med en mediantid på
tre dygn efter elektiv kirurgi.
Cornelius berättade att man följde
upp en mängd andra faktorer på dessa
sjukhus.
– Vi kunde konstatera att mediantiden för vistelse på sjukhusen efter elektiv
kirurgi varierade stort mellan dessa. Ett
sjukhus hade fyra dagar – ett annat tolv!
Han tillade att på fyra av de sjukhus
som deltog hade man redan en ERASorienterad strategi.

Databas

En allmän diskussion om ERAS på svensk
nationell nivå diskuterades. En databas
som håller på att upprättats med hjälp av
Uppsala sjukhus presenterades också.
– Den ska snart sjösättas, berättade
Olle Ljunqvist och visade skärmdumpar
för audit, och påpekade att det tar ungefär
fem minuter att fylla i en patient.
När man fyller i uppgifterna, kommenteras de dessutom direkt på skärmen.
Han berättade också att detta är ett bra
sätt att kontrollera följsamheten för ERAS
olika moment.
– Det man tror att man gör är inte detsamma vad som faktiskt sker. Vi trodde
att vi följde ERAS till 100% under ett
halvårs tid. Det visade sig vid vår kontroll via audit att rätt siffra visade sig vara
55%…
Han menade att det är en mycket liten
investering att börja arbeta med detta
datorprogram.
– Kom ihåg att det kan leda till kortare
vårdtider med 2–3 dagar!
Nödvändigt förändringsarbete

Tarmrengöring inför operation reducerar
inte risken för komplikationer.
– Snarare är det tvärtom, fortsatte Olle.
ERAS för kolonkirurgi föreskriver inte
rutinmässig tarmrengöring. Istället ska
patienten ha normal föda dagen innan
operation.
– Målsättningen är att patienten ska
komma ut från operationen viktneutral
– alltså inte vätskas upp, eller ner, i vikt.
Hyperglykemi drabbar många opererade. Epidural minskar dock risken för
postoperativ insulinresistens, jämfört med
opioider.
Man bör kolhydratladda innan operation. Protokollet ser ut så här: Fast föda
sex timmar innan, klar vätska och kolhydratdryck två timmar innan.
– Ett förändringsarbete är alltså nödvändigt. Det finns alltid motstånd från
vissa, men det är viktigt att få alla – eller
åtminstone de flesta – med sig.
– Jag har dock upplevt att det går
ganska bra. Det skulle vara svårt att få våra
sjuksköterskor att gå tillbaka till de gamla
rutinerna idag. De ser ju att patienterna
blir bättre, summerade Olle Ljungqvist.
Per Lundblad
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Debatt om privat kirurgi på Kirurgveckan

Filippa Reinfeldt

Per Båtelson

På Kirurgveckan anordnades en interaktiv paneldebatt om privat kirurgi.
Det interaktiva inslaget bestod av att
publiken hade mentometrar och fick
inledningsvis svara på ett antal frågor.
När sedan debatten närmade sig sitt
slut, fick de ytterligare en gång svara på
samma frågor, och på så vis kunde man
se om svaren förändrats efter att man
tagit del av panelens åsikter.

R

ubriken för debatten var Privat
kirurgi – framtidens melodi? Ulf
Gunnarsson, Svensk Kirurgisk
Förenings vetenskaplige sekreterare, var
moderator.
I panelen satt Filippa Reinfeldt, Stockholms Läns Landsting, Marie Wedin, vice
ordförande i Läkarförbundet, Per Båtelson
från Global Health Partner samt Håkan
Wittgren från Praktikertjänst.
Frågor att ta ställning till

Efter en inledning av Ulf Gunnarsson, var
det dags att ställa frågorna till publiken för
första gången. Så här löd de: (Svarsfrekvensen uttryckt i procent redovisas efter varje
svarsalternativ, som framgår av procentsatserna svarade inte alla deltagare på alla
frågor.)
A: Skulle du vilja arbeta inom en icke landstingsdriven vårdorganisation som kirurg?
1. Ja, heltid
(38%)
2. Ja, deltid
(34%)
3. Nej
(4%)
4. Vet ej
(16%)
B: Tror du att högspecialiserad kirurgisk vård
kan privatiseras i Sverige?
1. Ja
(54%)
2. Nej
(42%)
3. Vet ej
(4%)
C: Tror du att utbildningen av kirurger påverkas av privat vård?
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Marie Wedin

Håkan Wittgren

1. Ja, till det bättre
(21%)
2. Ja, till det sämre
(45%)
3. Nej, påverkar ej
(34%)
D: Vad tror du vore det största hotet med privatisering av kirurgisk vård?
1. Selektion av friska
(26%)
2. Alltför stort fokus på pengar (26%)
3. Försämring av forskning och
utbildning
(28%)
4. Annat
(3%)
5. Ser inga nackdelar
(16%)
Vill ha två vinnare

Därefter släppte Ulf fram deltagarna i
panelen för en inledningsrunda. Först ut
var Filippa Reinfeldt.
– Jag log lite åt den sista frågan, började
Filippa.
– Den förutsätter att privatiseringen är
negativ…
Hon fortsatte med att konstatera att
det egentligen inte är intressant med hur
vården är organiserad – istället ville hon ha
ett ”vinna-vinna-koncept”.
– Det är patienten som ska vara vinnaren
– och de som arbetar i vården! Mina erfarenheter från den kommun där jag har jobbat
tidigare är att vinnarna är de som kan välja
till – eller bort.
– Därför är det inte min uppgift som
politiker att välja organisation. Istället bör
jag koncentrera mig på att se till att medborgarna får den bästa kvaliteten – och
eftersom den är skattefinansierad – till låga
kostnader.
Därför arbetar hon nu i SLL för öppna
kvalitetsregister så att medborgaren ska
kunna göra sitt val på bästa möjliga
grund.
– Vi ska dock inte ha en plånboksstyrd
sjukvård! Men det anser jag att vi har
idag, tack vare köerna. Det gör att människor istället köper privata försäkringar, sa
Filippa.

Ulf Gunnarsson

Vill ut från sjukhusen – på deltid

Marie Wedin berättade om sina egna erfarenheter av privat utförd vård.
– Den stora skillnaden var att allt vi gjorde
var plötsligt en intäkt – istället för att det vi
gjorde kostade pengar, sa Marie.
Hon tillade att det var en intressant skillnad att plötsligt uppfatta sig själv som vinstgivande i motsats till att kosta pengar.
– Jag håller med om problembeskrivningen – en brist på resurser och landstingens monopol. Dessutom är det så att
landstingen kontrollerar sig själva, vilket får
till följd att allt de gör är bra.
Marie ansåg också att sjukvården inte
fungerar som den ska idag.
– Vi behöver bygga ut första linjens sjukvård så att sjukhusen kan ägna sig åt det de
ska. Därför behövs det fler distriktsläkare,
och en bättre kompetens på vårdcentralerna.
– Sjukhusläkaren måste möta patienten ute i första linjens sjukvård. Vi behövs
på sjukhusen för att utveckla kompetens,
men vi behöver också finnas ute i primärvården.
Därför skulle Marie själv vilja jobba delar
av sin arbetsvecka utanför sjukhuset.
– Men jag tror att för att det ska kunna
organiseras, så bör vi åtminstone inledningsvis ha kvar offentliga arbetsgivare.
Privat verksamhet normal driftsform

Håkan Wittgren förklarade inledningsvis
hur Praktikertjänst fungerar och hur det är
uppbyggt.
– Aktieägarna arbetar själva som verksamhetsansvariga på sina mottagningar över
hela landet, påpekade han.
– Vi i Sverige är programmerade att anse
att normalitet är lika med landsting. Det är
en inställning vi bör överge – normalitet är
istället att det bedrivs sjukvård.
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Han fortsatte med att konstatera att Praktikertjänst inte är en alternativ driftsform.
– Vi är en normal driftsform – om vi
jämför med våra grannländer, sa Håkan.
Han skissade på en framtid för kirurgi i
privat driftsform.
– Sådan kan förekomma inom närsjukvården – både i mottagningsverksamheten
samt som elektiv kirurgi. Vi kan också tänka
oss nischade ”Centers of excellence” och
flexibla arbetsformer för kirurger i framtiden.
– Jag är övertygad om att detta kommer
att växa fram – att vi kommer att få se mer
av det inom de närmaste åren, avslutade
Håkan.
Bra verksamhet består av duktiga läkare

Per Båtelson berättade att han idag arbetade
med att stödja dem som själva vill ta över
sin verksamhet.
– Efter 13 år på Capio lärde jag mig att
en bra verksamhet består av duktiga läkare!
Därför vill jag satsa på läkare som vill satsa
på sig själva…
Per gjorde en jämförelse med Frankrike:
– 80% av all elektiv kirurgi bedrivs där av
privata kirurger. Det är ett resultat av 50 års
utveckling. Samma utveckling kommer här
också – vi kan inte hålla emot! Det är det
bästa både för patienterna och för ett effektivt utnyttjande av ekonomiska resurser.
– En positiv nyhet i Sverige är att man på
Karolinska sjukhuset slutit ett avtal med ett
privat center om att utföra ett antal ortopedioperationer. Vi fick förra året även en klinisk professor från KI på Stockholm Spine
Center. Det är mycket roligt!
Kvalitetskrav
balanserar ekonomiska intressen

Efter dessa inledande anföranden var det
fritt fram för frågor. En sådan handlade om
vad det finns för fördelar med fler arbetsgivare.
– Det innebär fler möjligheter för de
anställda, svarade Filippa.
– Jag håller med. Efter ett år tänker man
på ett helt annat sätt, svarade Håkan.
– Läkarförbundet tror också att det är
bättre med fler arbetsgivare. Det blir lät�tare att fortbilda sig och att prova på olika
specialiteter, svarade Marie.
En annan fråga var varför det är en så
negativ klang över uttrycket privat vård?
– Det är naturligtvis så att det inte är
någon rök utan eld. Det är lätt att bli isolerad på en för liten enhet. Man bör därför
aldrig vara färre än tre specialister, svarade
Per.
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Publiken fick
uttrycka sin åsikt
med hjälp av
trådlösa kontroller
både före och efter
debatten.

– Jag har erfarenheter av att läkare återvänder från privat vård och säger att allt
handlade om pengar. Men jag tror att det
är ett överdrivet rykte – i de flesta fall tror
jag inte det är på det viset, sa Marie.
– Jag tror inte heller på solitära enheter.
Det är viktigt att ST-läkare kommer ut och
ser alternativa arbetsgivare tidigt under sin
utbildning, ansåg Håkan.
– Vinstintresset kan upplevas hotfullt.
Men ekonomin spelar roll för utbudet
– framför allt när man har en åldrande
befolkning. Vi politiker måste ställa kvalitetskrav, och det leder till att de ekonomiska
intressena balanseras av dessa krav, svarade
Filippa.
Finansiering

Jörgen Larsson frågade hur vi ska klara den
solidariska finansieringen.
– Jag vill betona just solidarisk finansiering av vård efter behov. Ofta är det missförstått, sa Filippa och fortsatte:
– Nästan 30% av all vård i Stockholm
bedrivs i dag i privat form. Det är viktigt
att framhålla att det inte är patienten som
betalar denna direkt. Det är skillnad på vård
via privata utförare – som vi talar om här
– och rent privat vård där patienten själv
köper sin vård utanför den solidariska finansieringen.
En annan fråga gällde om det finns ST
i privat utförd vård – och i så fall hur den
finansieras?
– Det finns på flera håll, St Görans sjukhus är ett exempel. Den finansieras som
vanligt, dock inte fullt ut. Men det är så
spännande och dynamiskt att ha ST att man
gör det ändå, svarade Per.
Tillgång ökar inte efterfrågan

Om det finns tillgång till fler vårdgivare –
ökar inte då efterfrågan, undrade en annan
frågeställare.
– Det ser nog olika ut. Man vill inte ha
en höftoperation om man inte behöver den,

trodde Filippa och tillade att man också bör
marknadsföra det hon kallade ”vårdnivå
0,5” – dvs. egenvård, apoteket etc.
– Vet man vart man ska gå och att man
får komma till, går man mer sällan. Det
har med känslan av trygghet att göra, sa
Marie.
Detta var ett axplock ur den intensiva
debatten. När de 90 minuterna var nära sitt
slut, fick publiken åter svara på de frågor de
inledningsvis hade att ta ställning till.
I rutan nedanför redovisar vi resultatet
denna gång. I parenteserna redovisas nu två
procentsiffror, där den andra visar hur utfallet blev efter att publiken hade varit med om
denna debatt.
Uppenbarligen gjorde den ett visst intryck
på dem som var där och lyssnade.
Per Lundblad
A: Skulle du vilja arbeta inom en icke landstingsdriven vårdorganisation som kirurg?
1. Ja, heltid
2. Ja, deltid
3. Nej
4. Vet ej

(38%–31%)
(34%–53%)
(4%–10%)
(16%–5%)

B: Tror du att högspecialiserad kirurgisk vård
kan privatiseras i Sverige?
1. Ja
2. Nej
3. Vet ej

(54%–69%)
(42%–30%)
(4%–1%)

C: Tror du att utbildningen av kirurger påverkas av privat vård?
1. Ja, till det bättre
2. Ja, till det sämre
3. Nej, påverkar ej

(21%–30%)
(45%–36%)
(34%–1%)

D: Vad tror du vore det största hotet med
privatisering av kirurgisk vård?
1. Selektion av friska
2. Alltför stort fokus på
pengar
3. Försämring av forskning
och utbildning
4. Annat
5. Ser inga nackdelar

(26%–32%)
(26%–27%)
(28%–21%)
(3%–0%)
(16%–21%)
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Kolorektal cancerkirurgi och dess utveckling i
Sverige – står sig väl i internationell jämförelse…
Av Ulrik Lindforss, Team-ansvarig, kolorektal kirurgi, Södertälje sjukus
och Torbjörn Holm, Sektionschef, kolorektalsektionen, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Artikelförfattarna, båda verksamma
kolorektalkirurger, beskriver i denna
artikel hur omhändertagandet av
patienter med kolorektal cancer nu
genomgår en omfattande reformering
med en ny syn på multidisciplinärt
samarbete och ny kirurgisk teknik vid
kolonresektion för adenocarcinom.
Hur väl belagt är detta och är ”vanlig
tarmkirurgi” numer en högt specialiserad konstart inom kolorektalkirurgin?
Inledning

Under större delen av 1900-talet var
omhändertagandet av patienter med kolorektal cancer i Sverige väsentligen oförändrat. Den preoperativa utredningen
omfattade vanligen kolonröntgen och
under senare tid koloskopi, medan utredning av lokal tumörutbredning och fjärrmetastasering gjordes mycket sällan. Den
kirurgiska tekniken var ”trubbig” utan
adekvat hänsyn till anatomiska dissektionsplan och var inte standardiserad.
Under de senaste två decennierna har
dock en påtaglig utveckling skett, främst
gällande omhändertagandet av patienter
med rektalcancer, men under de senaste
åren även för patienter med koloncancer.
Ett flertal faktorer, såsom utvecklande av
staplerinstrument, utveckling av radiologiska tekniker, utveckling av kirurgisk
teknik och förbättrad patologi har bidragit
till denna utveckling. En nationell registrering av kvalitetsdata för dessa patienter
har också lett till en ökad medvetenhet
om vikten av ett optimerat omhändertagande.
Behandling av rektal cancer
– vad har hänt?

Under 1980-talet genomfördes flera stora
randomiserade studier av preoperativ
strålbehandling vid rektal cancer som
visade att risken för lokala recidiv minskade med 50%, från cirka 30% till cirka
15%, om sådan behandling gavs. Detta
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gjorde att preoperativ strålning nu är
standardbehandling till de flesta patienter
med rektal cancer.
Ungefär samtidigt började man i Storbritannien att studera förfarandet vid
rektalcancer kirurgi och om en förbättrad kirurgisk teknik kunde bidra till att
minska den förfärande höga lokalrecidivfrekvensen (25–30%) och på sikt även förbättra prognosen gällande morbiditet och
överlevnad. Då Bill Heald med medarbetare i Basingstoke, England, presenterade
resultaten av en mer noggrann dissektion
(TME= Total Mesorectal Excision), där
man avlägsnade hela mesorektum1 och
tog hänsyn till såväl autonoma nerver
som embryonala plan möttes han av ett
blandat mottagande med massivt ifrågasättande av datahantering och selektering av patientmaterial. Flera menade
då, vilket man ibland även kan höra idag,
att ”cancerkirurgin har nått sin kulmen
vad gäller utveckling och att mödan kring
forskning och studier främst skall läggas
på utvecklingen av adjuvant behandling,
immunterapi och vaccination”.2
Efterhand kunde dock studier, både i
Sverige och i övriga Europa, befästa att
risken för lokalrecidiv minskade till under
5% med adekvat utförd TME-kirurgi och
från flera centra rapporterades siffror kring
några få procent.
Kirurgernas kunskaper om anatomin i
lilla bäckenet, främst avseende mesorektum och dess relation till autonoma nerver,
utvecklades med TME-kirurgin. Behovet
av att bedöma tumörens lokala utbredning var en naturlig följd av denna kunskap och med detta utvecklades tekniken
att med magnetresonanstomografi (MR)
kartlägga tumörutbredning lokalt. Idag
är det standard att göra preoperativ MR
av lilla bäckenet för att värdera tumörens
växtsätt och för att rekommendera eventuell neoadjuvant behandling. Vid små
tumörer, helt begränsade till tarmväggen,
rekommenderas endast kirurgi, vid något

större tumörer strålbehandling och vid
lokalt avancerade tumörer ofta en kombination av strålbehandling och kemoterapi.
Kraven på hög kirurgisk kvalitet och
ledde också till ett behov av förbättrad
patologi, dels för att värdera kvalitén på
operationspreparat, dels för att förbättra
stadieindelning av tumörerna. I och med
att kraven på förbättrat omhändertagande
av patienter med rektal cancer ökade
uppstod även ett behov av noggrann
uppföljning och registrering för att värdera effekterna av denna nyorientering.
Sedan 1996 finns därför ett nationellt kvalitetsregister där alla patienter med rektal
cancer i Sverige registreras prospektivt;
avseende utförd kirurgi, komplikationer,
mortalitet och uppföljning av recidiv och
överlevnad.
Det är idag ett etablerat synsätt att ett
multidisciplinärt samarbete där flera discipliner såsom radiologi, kirurgi, patologi och onkologi deltar är helt avgörande
för ett optimalt utfall vid behandling av
cancer i ändtarmen.
Liknande tankar har nu, kanske
något sent, uppkommit kring hantering
och teknik vid kirurgi av övrig cancer
i tjocktarmen. En orsak till detta är de
något förbryllande siffror som visar att
lokalrecidivfrekvensen efter operation av
koloncancer nu markant skiljer sig från
resultaten vid ändtarmscancer; lokalrecidivfrekvensen från patientmaterial i
Sverige är omkring 11% medan den för
rektalcancer ligger kring 6% och under.3
Kort historik kring operation
av koloncancer och dess utveckling

Man kan, då man ser tillbaka på hanteringen av tarmkirurgi; det vill säga
resektion av en del av eller halva kolon,
konstatera att man i Sverige och i en del
andra länder i Europa av hävd ansett att
just denna del av kirurgin ska vara ”i
var mans hand”. Ordet ”tarmkirurgi”
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används ibland lite nedlåtande av högt
specialiserade kollegor inom andra subspecialiteter och man avser då en del av
kirurgin som är lätt och bör behärskas
av alla som genomgått en allmänkirurgisk utbildning. Man har just kring detta
avsnitt inom kolorektal kirurgi fram till
idag valt att bortse från den utveckling
som tagit oss kirurger bort från begreppet
allmänkirurgi till en subspecialisering där
man efterhand utvecklat system för ackreditering. Denna process sträcker sig med
nödvändighet även utanför universitetssjukhusen, inte minst av det enkla skälet
att de som tjänstgör vid regions- och
länsdelssjukhus ute i landet ofta primärt
utbildats vid ett universitetssjukhus.
Självfallet är det så att den bakjourskompetente kirurgen bör kunna hantera
ileus och liknande akuta bukproblem,
men därmed inte sagt att denne skall göra
resektion av en cancertumör i akutsituationen. Om man inte är van vid koloncancerkirurgi och inte heller är tränad på
ett sådant sätt att man kan garantera ett
radikalt preparat; avseende tumörmarginaler, avlägsnande av lymfkörtlar och
hög ligatur på adekvata blodkärl, så är
alternativet att avhjälpa den akuta situationen men att lämna tumörkirurgin till
ett senare tillfälle.
När man ser tillbaka på operationstekniken vid höger- och vänstersidig
hemikolektomi, där även begrepp som
tranversum- och sigmoideumresektion
har ingått, så kan man konstatera inte
minst från artikelförfattarnas egen utbildning, att operationsteknikerna varit högst
varierande både på individ- och kliniknivå. Den kirurgiska tekniken har inte
varit standardiserad, trubbig teknik utan
beaktande av anatomiska skikt har ofta
använts och lymfkörteldissektionen har
varit begränsad. Begrepp som ”högersväng”, innebärande att högersidig
hemikolektomi är ett enkelt ingrepp, har
fram till idag varit tongivande inom den
kolorektala kirurgin och tyvärr återspeglas
detta i siffror som det numera riksbekanta
registret för uppföljning och utvärdering
av kolorektal cancer har visat fram till
1998.3
Man har tidigare försökt att variera
operationstekniken vid resektion av
koloncancer i syfte att förbättra resultaten. Dessa studier har i huvudsak haft
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Bild 1. Operationspreparat efter konventionell trubbig dissektion och efter modern dissektion i
anatomiska plan med hög kärlligatur.  (Foto: Werner Hohenberger)

fyra inriktningar: 1. Att få en hållbar och
säker anastomos för att därmed reducera
risken för anastomosläckage, en allvarlig
och potentiellt livshotande komplikation,
2. Att ta reda på om en utökad lymfkörteldissektion kunde bidra till en bättre
överlevnad, framförallt hos patienter med
spridning till lymfkörtlarna (stadium 3), 3.
Att undersöka om en hög ligatur på såväl
ven som artär bidrog till att få ett bättre
preparat med fler körtlar och begränsad
risk för fjärrmetastasering, 4. Att undvika
manipulation av tumören innan blodkärl
till aktuellt tarmavsnitt ligerats (”no touch
teknik”).
Emellertid har det vetenskapliga underlaget för att utföra resektion enligt ovan
varit litet. ”No touch” prövades i flera
studier vid Cleveland Clinic i USA och
lymfkörtelutrymning finns beskrivet i
flera japanska studier. Den proximala ligaturen har tidigare bara prövats i egentlig
mening vid operation av tumörer belägna
i sigmoideum och rektum och hittills
inneburit att man bidrar till en bättre klassificering av tumörstadium men inte till
ökad bot.4, 5 Tyvärr belastas flera studier av
enstaka retrospektive serier utan randomisering och med sannolik patientselektion.
Så evidensen att göra på det ena eller det
andra sättet, och ändra på konventionell
operationsteknik, har varit låg historiskt
sett vilket säkert bidragit till en oförändrad och inte standardiserad teknik vid
operation av koloncancer.
Likväl ser det nu ut som om vi är på väg
mot ett trendbrott, med stark spridning
av det tänkesätt som omgärdar rektalcancer kirurgin, även vid omhändertagandet
av patienter med koloncancer. Professor
Werner Hohenberger från Universitetssjukhuset i Erlangen, Tyskland, är en

av de mer namnkunniga som inte bara
beskriver utan även vid gästoperationer
runt om i världen demonstrerar en betydligt mer extensiv dissektion vid framför
allt högersidig hemikolektomi.6 Intresset
i Europa, inte minst Skandinavien, har
varit stort och han har på kort tid åtföljts
av flera, däribland Bill Heald, som bidragit till och velat utveckla detta nya synsätt
även vid vänstersidig hemikolektomi.
Synen på operationstekniken vid kolonresektion har således nu förändrats till
förmån för en mer standardiserad teknik
med dissektion i anatomiska skikt med
intakt mesokolon, mer extensiv lymfkörteldissektion och proximal kärlligatur.
Detta ställer högre krav på den kirurgiska kompetensen och kolonresektion
för cancer anses inte längre lämplig som
”träningsoperation” för yngre kollegor
under specialistutbildning till kirurger.
I släptåg följer även krav på förändrat omhändertagande i linje med det
vid rektalcancer. Man börjar nu alltmer
försöka kartlägga lokal tumörutbredning
samt leta efter metastaser även vid koloncancer och datortomografi har blivit en
vanlig metod för preoperativ utredning.
Även patologin förändras där patologen
dels har ett ansvar att bedöma kvalitet på
operationspreparat och dels ett ansvar att
finna så många lymfkörtlar som möjligt
för att optimera stadieindelningen. Ju fler
patienter som befinnes ha tumörspridning
till lymfkörtlar, desto fler kan få adjuvant
kemoterapi, en behandling som vi vet förbättrar överlevnaden hos patienter med
tumörstadium 3.
Kurser med uppdatering av aktuell
kunskap för olika specialister i det multidisciplinära samarbetet kring patienter
med koloncancer blir allt vanligare. Här
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har vi Sverige varit pionjärer men liknande kurser ges nu på flera ställen även
internationellt. Självklart är det nya sättet
att operera det kanske viktigaste inslaget
i denna nyorientering och nedan ges en
kortfattad beskrivning av operationsförfarandet.

A. MES. SUP.
AORTA

A. COLICA MEDIA
A. COLICA DEXTRA

A. MES. INF.

A. ILEOCOLOCA

A. COLICA SIN.
AA: SIGMOIDEAE

A. RECTALIS SUP.

Översiktlig beskrivning av de olika
operationerna vid koloncancer
– en uppdatering:

Högersidig hemikolektomi
Eliminerar begreppet ileo-cekalresektion
som endast bör utföras vid IBD-kirurgi
eller i palliativa sammanhang där begränsad kirurgi kan vara tillrådlig. Innebär idag
medtagande av högerkolon med början
cirka 10 cm från övergången tunntarm/
caecum och minst 10 cm resektionsmarginal distalt från tumören, vilket vid detta
ingrepp i princip alltid innebär anastomos mitt på kolon transversum. Dissektionen inleds lämpligen från medialsidan
där man följer det embryoanala plan som
omger mesokolon och skiljer detta från
retroperitoneala strukturer (urerär, Gerotas fascia, duodenum, processus uncinatus), varefter peritoneum delas lateralt om
högerkolon. När tarm och mesokolon är
helt mobiliserade identifieras inflödet av
v. ileocolica till v. mesenterica superior
och kärlet delas här. A. ileocolica delas
i samma nivå. A. och v. colica media
identifieras och höger grenar delas om
tumören sitter proximalt om höger flexur.
Om tumören sitter i flexuren eller i kolon
transversum tas colica media kärl centralt
vid avgång från mesenterica superior. På
detta sätt undviker man det traditionella
peang- och ligaturförfarandet genom
mesokolon och man får på så sätt ut hela
mesokolon med intakt bindvävshinna
som omsluter preparatet, helt i linje med
TME konceptet vid rektalcancer kirurgi.
Hohenberger går väldigt långt i sin dissektion ner mot centrala delar av venavflödet vid pancreas, något som kan öka den
postoperativa morbiditeten och som inte
alla är beredda att följa. I korthet illustreras ingreppet bäst med figurerna 1 och 2.
Hohenberger har i sina serier visat på
betydligt bättre femårsöverlevnad vid
operation av patienter med stadium III
(Dukes C); 78% att jämföra med gängse
siffror vid konventionell kirurgi med
överlevnad kring 35–55%.6 Lacy et al har
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Figur 1.

Illustrationer: Gudrun Lindmark

visat på liknande siffror vid laparaskopisk
resektion av cancer i högercolon.7
Transversumresektion
Tumörer i transversum är icke så vanliga
(10% av samtliga kolorektala tumörer) men
i de fall de förekommer bör man, analogt
med ovanstående resonemang, utföra så
centrala kärlligaturer som möjligt. Detta
innebär att begreppet tranversumresektion
i själva verket bör utgå. Ersätts istället av
utvidgad högersidig hemikolektomi med
central ligatur på a. colica media och a.
ileocolica. Om tumören är belägen distalt på transversum eller i vänster flexur,
så utförs en utvidgad vänstersidig hemikolektomi, medtagande vänster gren a.
colica media.
Vänstersidig hemikolektomi
Det är författarnas och många andras
åsikt att alla tumörer på kolon descendens och i sigmoideum bör avlägsnas
med vänstersidig hemikolektomi, det
vill säga inte genom partiella resektioner där sigmoideumresektion är en av
de vanligaste. Även om de vetenskapliga
belägg som idag finns att tillgå inte visar
på säker skillnad vad gäller canceröverlevnad så är det troligt att man genom en
ordentlig resektion får en bättre staging
och sannolikt minskar risken för lokalrecidiv. Undantag får naturligtvis göras
i de fall där man anser att det finns en
betydande risk för postoperativ morbiditet vid för stort ingrepp eller vid förväntad
kort överlevnad på grund av avancerad
cancersjukdom. Resektionen bör utföras
medtagande hela mesokolon hörande till
vänstersidan från distala transversum till

Figur 2.

övre rektum och detta görs enklast genom
hög ligatur på a. mesenterica inf., nära
aorta och med dissektion i embryonala
plan, i enlighet med vad som beskrivits
för högersidig hemikolektomi. Figur 2
klargör relation till kärl och vilket kolonavsnitt som bör tas med.
Hartmanns operation
Innebär resektion av sigmoideum, blind
förslutning av rektum (idag vanligast med
stapler) och uppläggande av kolostomi på
vänster sida. Är aktuellt då man har en
besvärlig akut situation med exempelvis
obstruktion eller perforation av en sigmoideumtumör och vid de elektiva tillfällen då man bedömer en anastomos som
allt för riskfylld. Även vid dålig sfinkterfunktion kan denna utväg vara lämplig
vid elektiv kirurgi.
Kolektomi
Är aktuell då patienten uppvisar flera synkrona tumörer eller dysplastiska adenom
i kolon, i synnerhet om individen är ung
och kvarstående levnadsår innebär tät
uppföljning i syfte att undvika senare ny
tumöruppkomst. Innebär anastomos av
distal tunntarm till sigmoideum eller övre
rektum, det senare kan vara att föredra
eftersom rektum då blir lätt att inspektera vid uppföljning. I denna grupp ingår
patienter med olika hereditära tillstånd
såsom FAP (där man ofta gör resektion
även av rektum med anläggande av bäckenreservoar), HNPCC och liknande. Om
kolektomi utförs på cancerindikation med
flera tumörer i kolon, bör ingreppet utföras såsom beskrivits ovan vid höger- och
vänstersidig hemikolektomi; medtagande
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kolorektal cancerkirurgi

Det är vår förhoppning att satsningen på ett multidisciplinärt synsätt även
på behandlingen av koloncancer skall innebära förbättrade behandlingsresultat i analogi med de vi uppnått vid rektalcancer.
hela mesokolon, med adekvat lymfkörtelutrymning och med centrala kärlligaturer.
Vad har då hänt med den laparaskopiska
kirurgin vid operation av koloncancer?

Barcelona-studien, Cost-studien, CLASSIC-studien och COLOR-studien, som
samtliga är randomiserade jämförelser
mellan öppen och laparaskopisk kirurgi,
har samlats i en metaanalys där man
framför allt studerat påverkan på cancerspecifik överlevnad och total överlevnad;
man har inte funnit någon skillnad mellan
operationsmetoderna.8 Detta gör att man
kan dra slutsatsen att det i alla fall inte
är sämre att operera laparaskopiskt och
det finns data som antyder att påverkan
på vårdtid och återhämtning är något
bättre.9 Samtidigt har vårdtider kortats
och komplikationsrisker minskat även vid
öppen kirurgi i och med genomförandet
av effektivare postoperativ vård i form av
så kallade ERAS projekt (Enhanced Recovery After Surgery).
Det har även funnits ett slags synkron
aktivitet mellan de bägge sätten att operera. Den mediala dissektionen, istället
för den laterala, med tidig identifiering
och delning av centrala kärl, utvecklades
i början av millenniet och kom att ändra
synsättet vid laparaskopiska koloncanceroperationer. Ungefär samtidigt propagerade Hohenberger och medarbetare
för en liknande teknik, dock med en mer
extensiv dissektion och betoning av att
verkligen preparera sig fram i de embryonala planen.
Sammanfattning

Omhändertagandet av patienter med
kolorektal cancer har förändrats påtagligt under de senaste åren. Förändringarna
kom först vid behandling av rektalcancer
och innebar neoadjuvant strålbehandlig,
förbättrad preoperativ utredning, förfinad
operationsteknik i definierade anatomiska
plan och bättre patologi. Det nationella
kvalitetsregistret har visat att denna satsning gett resultat, med påtagligt mins-
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kad risk för lokala recidiv och förbättrad
överlevnad.
En liknande trend med multidisciplinärt
omhändertagande även av patienter med
koloncancer börjar nu spridas i Sverige
och internationellt. Den viktigaste delen
av behandlingen är den kirurgiska och oavsett om operationen görs laparaskopiskt
eller öppet bör TME konceptet tillämpas;
dissektion i anatomiska skikt med avlägsnande av intakt mesokolon/mesorektum
och adekvat avlägsnande av lymfkörtlar,
vilket innebär proximala kärlligaturer.
Adjuvant kemoterapi har varit standard
till patienter med koloncancer de senaste
åren men nu börjar vi även diskutera neoadjuvant behandling. Det vill säga att ge
kemoterapi före operationen till patienter med hög risk för fjärrmetastaser, om
dessa kan identifieras på ett tillförlitligt
sätt med hjälp av preoperativ karaktärisering av tumören.
På olika centra, bland annat på Karolinska Universitetssjukhuset Solna, hålls
sedan flera år regelbundna multidisciplinära utbildningstillfällen omfattande hela
det kolorektala vårdteamet med demonstrationsoperationer och diskussioner
avseende den optimala handläggningen
av patienter med kolorektal cancer. Detta
har gett effekt och behandlingsresultaten
för patienter i Sverige med kolorektal
cancer är bland de bästa i världen.10
Det är vår förhoppning att satsningen
på ett multidisciplinärt synsätt även på
behandlingen av koloncancer skall innebära förbättrade behandlingsresultat i
analogi med de vi uppnått vid rektalcancer. Vägen dit bygger på en standardiserad
preoperativ utredning, kirurgi, och patologi med rapportering till det nationella
kvalitetsregistret för koloncancer som
nyligen startat. Ett sätt att få till stånd
denna nationella standardisering är att
med hjälp av gemensamma multidisciplinära telemedicinska konferenser mellan
olika kliniker på region- och länsnivå,
såväl pre- som postoperativt, diskutera
och enas om behandlingsstrategi för
enskilda patienter.
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intervju med tom öresland

Professor Tom Öresland – tillbaka i Norge
Docent Tom Öresland – en känd profil
inom svensk gastroenterologi – har
flyttat till Norge.
Orsaken är att han accepterat en professur inom sin specialitet, gastroenterologisk kirurgi.
Under sin tid som ordförande i SGF
var Tom den som såg till att tidningen
Gastrokuriren expanderade och fick sin
nuvarande form. Idag är han redaktör
för tidningen ECCO News.
Vi for till Oslo för att hälsa på honom.

T

om tar emot oss på sin nya arbetsplats – Akershus Universitetssjukhus
alldeles norr om Oslo.
Lång karriär på SU

Det är en arbetsplats stadd i stark förvandling. Man håller som bäst på att
avsluta byggnationen av ett nytt, mycket
modernt sjukhus, där man ska flytta in all
verksamhet om knappt ett år.
Vi besöker honom bara ett par dagar
efter att han börjat, och därför gapar hyllorna i hans rum ännu så länge tomma.
Det var den förste september som Tom
tillträdde tjänsten vid Akershus som professor i gastroenterologisk kirurgi.
Det innebar samtidigt att han lämnade
befattningen som överläkare, ämnesansvarig för kolorektalkirurgi, på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, Östra i Göteborg.
Tom kan blicka tillbaka på en lång karriär
där – han kom till SU år 1981.
Alltid behållet banden

Men ändå innebär flytten till Norge faktiskt att Tom kommer hem igen. Det är
här han är född, dock inte i Oslo utan
i Kristiansand, sydväst om Oslo ute på
Sörlandet.
Hans två vuxna döttrar bor redan här
sedan flera år, och han berättar att han
alltid behållit banden till Norge, t.ex. har
han alltid haft sin sommarstuga just på
Sörlandet.
– Vi flyttade till Stockholm när jag var
ungefär sju år, minns Tom.
– Orsaken var att min far arbetade på
SAS och blev förflyttad.
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Så Tom växte upp i Solna, och efter
avslutat läroverk läste han medicin på
Karolinska Institutet.
– Jag valde mellan att läsa medicin eller
att gå på Kungliga Tekniska Högskolan.
Men det verkade spännande med medicin
så därför blev det det. Redan under min
AT bestämde jag mig sedan för att jag
ville bli kirurg.
– Orsaken till det är att jag tycker om
att arbeta med händerna. Man ser vad
man gör och får dessutom omedelbar
feedback – och det oavsett om det man
gjort blev bra eller ej, förklarar han.
Arbetade med Kock

Sin AT gjorde Tom i Karlskrona, och
det var också redan under denna tid som
Tom kom att intressera sig för just tarmkirurgi.
– Jag blev därför rekommenderad av
min chef i Karlskrona att söka mig till
Göteborg. Det var ”tarmkirurgins Mekka”
på den tiden.
Han fortsätter med att påpeka att det
pågick ett stort utvecklingsarbete inom
just det som skulle komma att bli Toms
specialområde – kontinensbevarande
kirurgi – i Göteborg då.
– När jag kom till SU var Nils G Kock
verksam där. Jag opererade flera gånger
tillsammans med honom, berättar Tom.
Kocks reservoar var redan etablerad vid
den här tiden.
– Men samma år som jag kom till SU
introducerades bäckenreservoaren, fortsätter han.
Bäckenreservoar

Kocks reservoar har en kontinensmekanism som är skild från anus. Själva kontinensventilen – den yttersta delen av
reservoaren – är gjord av distal tunntarm,
invaginerad i sig själv.
– Det är det som utgör själva kontinensmekanismen – och det är också det
som är Akilleshälen i konstruktionen,
förklarar Tom.
– Det är svårt att få nippeln att hålla
sig i stabilt läge!
Detta var något som Kock själv hade

insett, och därför hade han gjort två bäckenreservoarer redan i början på 70-talet,
fortsätter Tom.
– Men eftersom det inte gick så bra, så
trodde han inte på den idén.
Sir Alan Parks, London, kom att bli den
förste som publicerade bäckenreservoarer
på en liten serie patienter år 1978.
– Där hade det gått så pass bra att man
tyckte det var värt att fortsätta arbetet. Dr
Utsonomyia i Japan bidrog i initialfasen
också till att etablera bäckenreservoarer
som fullt möjliga. Det gjorde att många
hakade på – även i Göteborg och i Stockholm, berättar Tom.
Prövade olika tekniker

Det var denna utveckling som var i full
gång när Tom först kom till SU.
– Själv påbörjade jag min forskning
med tarmmotorik, men snart tog reservoarprojekten över.
Tom påpekar att vid den här tiden
handlade dessa projekt om väldigt stor
kirurgi.
– Man ska komma ihåg att en bäckenreservoar alltid innebär att man tar bort
hela tjock- och ändtarmen.
– Vi började på morgonen med en operation, och den var inte avslutad förrän
framåt kvällen. Många tekniksteg kunde
vi förändra allt eftersom, så idag tar en
operation ungefär fyra timmar.
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Jag hoppas kunna vara med och bilda en tvärdisciplinär plattform för
forsknings- och utvecklingsarbete kring bäckenbottenproblematik.
– Eftersom jag blev engagerad i dessa
projekt, innebar det att jag stod med vid
de flesta operationer som utfördes under
denna tid, bl.a. tillsammans med Leif
Hultén och Stig Fasth.
– Vi gjorde vetenskap av projekten,
prövade olika tekniker och randomiserade dem.
Det var det arbetet som ledde fram till
Toms avhandling.
Docent

Avhandlingen var klar år 1990.
– Den första delen handlade om att
beskriva reservoarfysiologin, hur reservoaren fungerade som lagringsorgan
– hålla volym, tömma sig, samspelet
med slutmuskeln etc. Vi tittade på hur
dessa funktioner utvecklade sig över tid
– från konstruktion till färdig mognad.
(Oftast en tidsperiod av ett par år). Sedan
gjorde vi jämförelser med normal rektoanal fysiologi.
– Vi försökte se om vi kunde hitta
funktioner som var styrande för det funktionella utfallet. Det var inte så lätt, men
vi fann att patientens ålder var av betydelse, samt att även reservoarens volymkapacitet hade betydelse för funktionen i
framtiden. Vi gjorde även randomiserade
studier mellan olika sätt att konstruera
reservoaren.
Året efter att avhandlingen lagts fram
blev Tom docent, och han har till dags dato
publicerat ett stort antal artiklar i internationella tidskrifter i ämnet. (En slagning i
Medline genererar 62 stycken).
Handledare

Efter att ha publicerat sin avhandling
handledde Tom två doktorander, Thomas
Hallgren och Ina Berndtsson.
– Deras arbete tog vid där min avhandling slutade. Efter det var jag bihandledare åt Kasper Olsen i Århus som tittade
på fertilitetsbekymmer i samband med
reservoarkirurgi. Det gjorde han för övrigt
tillsammans med Ina.
Just nu är Tom handledare åt Jonas
Bengtsson, Göteborg, som undersöker
långtidseffekter av att ha en reservoar.
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Bibehållen livskvalitet

Vi ber honom att sammanfatta utvecklingen inom reservoarkirurgin så här
långt.
– Komplikationsrisken har minskat,
tiden för själva ingreppet likaså men det
funktionella utfallet är ganska oförändrat,
svarar Tom.
– Rent praktiskt innebär det att patienten får göra fler toalettbesök. Men Inas
forskning har visat (och som är mer utförligt rapporterad i Gastrokuriren nr 3/05, reds
anm) att av 259 patienter med bäckenreservoar och som hon har följt upp med
en enkät under en mediantid av 15 år, så
upplever dessa patienter en hälsorelaterad
livskvalitet som inte skiljer sig från populationen i övrigt!
Här i Oslo hoppas Tom att kunna fortsätta driva och utveckla IBD-kirurgin och
ta tag i bäckenbottenproblematiken.
– Jag hoppas kunna vara med och
bilda en tvärdisciplinär plattform för
forsknings- och utvecklingsarbete kring
bäckenbottenproblematik.
Gastrokuriren

Tom har ett förflutet i styrelsen för Svensk
Gastroenterologisk Förening, och ett konkret resultat av den perioden håller läsaren
av denna tidning just nu i sin hand.
Tom kom in i SGF:s styrelse som vice
ordförande år 1999. Därefter blev han
ordförande 2001.
– Då var vår tidning endast ett mycket
enkelt och kortfattat informationsblad
– oftast inte mer än ett A4-papper, berättar han.
– Men vi kände ett behov av att kunna
kommunicera på ett effektivare sätt.
Därför drog jag igång tidningen, tog alla
kontakter – och Gastrokuriren som den
ser ut idag föddes. Det var jag och vetenskaplige sekreteraren Claes-Henrik Florén
– som också var redaktör – som drog lasset
med att sjösätta tidningen och utveckla
densamma under de första åren.

europeiska länder. ECCO står för European Crohn’s and Colitis Organization.
– ECCO bildades för drygt fem år sedan
som en paraplyorganisation för europeiska IBD-studiegrupper, förklarar Tom
som blev nationell representant för Sverige i organisationen.
– Det i sin tur innebar att jag fick
många europeiska kontakter och även fick
insyn i många IBD-aktiviteter i Europa.
Jag blev även engagerad som föreläsare i
flera sammanhang.
– ECCO visade sig vara en väldigt dynamisk organisation som tog på sig många
uppgifter som t.ex. europeiska Post-graduatekurser i IBD. Samtidigt verkar de
som politisk påtryckningsgrupp för IBD
i Europa och idag är de fast förankrade i
UEGF. De arrangerar dessutom årligen
en ECCO-kongress som hålls i februari–
mars, 2008 är Lyon mötesplatsen.
Tom berättar att ECCO har en övergripande ambition: Att få till stånd en
gemensam standard för IBD i Europa och
att bli en motvikt till USA. Det var därför
han tog initiativet till ECCO News.
– Det föreföll sig naturligt att föreslå
ECCO att ha ett Newsletter för att få ut
sitt budskap till så många IBD-intresserade läkare som möjligt i Europa!
Pilot

Tom beskriver själv att han, tack vare
faderns yrke som administratör på SAS,
”växte upp på en flygplats”. Därför har
han alltid varit intresserad av att flyga.
– När jag blev docent, tog jag därför
mitt flygcertifikat, berättar han.
Idag kan han ta sig en flygtur när han
känner för det i sitt eget flygplan – som
han dessutom själv har byggt (!).
Han visar stolt fotografier av sitt plan:
Ett enmotorigt, tvåsitsigt GLASTAR
sportplan. Det har tagit sin tid att få färdigt det.
– Jag köpte det i byggsats, och ersatte
sedan sju års TV-tittande med att bygga
ihop det, förklarar han.

ECCO

Idag är Tom redaktör för en annan tidning – ECCO News – som distribueras i 17

Per Lundblad
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Sektionsprogram
SGF Riksstämman 2007
Torsdag 29 november
09.00-10.30

Sektionssymposium: ”Endoskopi i Allmänläkarens tjänst.”
Moderatorer:Per-Ola Park och Ingegerd Meyer
Föredragshållare: Maria Bergtström, Per-Ove Stotzer,
Per Almqvist, Ervin Toth, Helena Lindegren

10.45-11.30

Bengt Ihre-föreläsning:
”Hypnotherapy for gastrointestinal disorders”
Professor Peter Whorwell, Manchester, UK

13.00-14.30

Sektionssymposium: ”Alkohol och leversjukdom”
Moderator: Annika Bergquist
Föredragshållare: Tom Palmstierna, Stergios Kachagias,
Annika Bergquist

15.00-16.30

Sektionssymposium:
”Dyspepsi och reflux – en SBU-rapport”
Moderatorer: Christer Stael von Holstein och Lars Agréus
Föredragshållare: Henrik Sjövall, Greger Lindberg, Lars
Engstrand, Lars Lööf, Folke Johnsson, Stefan Öberg.

Professor Peter Whorwell
– internationell profil på Riksstämman
Professor Whorwell graduated in biochemistry at the University of London
and in medicine at Guy’s Hospital,
London. After a series of residencies
and fellowships, one of which was in
the USA, he was appointed as Consultant Physician and Gastroenterologist
at the University Hospital of South
Manchester in 1981. Over the years he
has had a particular interest in the functional gastrointestinal disorders and
now directs the South Manchester Functional Bowel Service. This
unit undertakes research into the clinical, epidemiological and pathophysiological aspects of irritable bowel syndrome and related
disorders as well as caring for large numbers of these patients from
all over the UK. It also undertakes a wide-ranging programme of
research into new treatment options for these conditions including pharmacological, dietary and behavioural approaches such
as hypnotherapy. The unit has produced a number of publications
showing that hypnotherapy can be useful in helping to relieve
the symptoms of these conditions and continues to undertake
research into the mechanisms behind this phenomenon as well
as its possible future applications.
Professor Whorwell has published over 270 papers and chapters
in his fields of interest and serves on a number of advisory panels
and working parties.
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Bästa medlem!

segps styrelse 2007

Vi är inne i oktober månad, sommaren är
avlägsen.
Försök att minnas smultronstället från i
somras när det en dag känns litet motigt.
Jag hoppas att ni på ert arbete tillsammans ordnar något som höjer arbetsglädjen, ”de ska va gott o leva”!
På våra enheter händer det mycket, några
provar på nya arbetssätt, de flesta försöker
få bort sina köer, vi får nya kollegor och
några slutar.
På några ställen anordnar man utbildningar för sina kollegor runt om i landet,
något som jag tycker är ett mycket trevligt initiativ. Jag tror att man på det sättet
skapar arbetsglädje och gemenskap och att
man växer i sin profession. När man undervisar fördjupas de egna kunskaperna.
Du som tänker åka till SADE-mötet i
Köpenhamn i januari kan söka stipendium
och komma dit lite billigare, sista ansökningsdag för stipendium är 15/10.
21–25 januari 2008 hålls 25:e SADEkursen i avancerad endoskopi i Köpenhamn.
Kursen omfattar en praktisk (21–23 januari) och en teoretisk del (24–25 januari).
Man kan delta i både praktik och teori,
eller endast i teoridelen. Endoskopiassis-

tenter deltar oftast bara i teoridelen, som i år
har gastrointestinal blödning som tema.
I kursen ingår föreläsningar, patientfall
och en stor utställning. Programmet utformas i samarbete med Danska assistentföreningen. Språket är skandinaviska med
föreläsare från Sverige, Norge och Danmark. Detaljerat program och anmälan
www.sade2008.dk eller www.sade.no
Årets gästföreläsare är Jelle Haringsma
(Rotterdam) och Paul Swain (London).
Kursen äger rum i centrala Köpenhamn
på Scandic Hotel Copenhagen vid Planetariet, och 25-årsjubileumet firas med festmiddag torsdag kväll i själva Planetariet.
Inom styrelsen pågår ett arbete med att
göra hemsidan bättre. Vi tar gärna emot
synpunkter på den.
Ett arbete med att uppdatera våra hygienrutiner pågår också. På Gastrodagarna nästa
år i Jönköping kommer detta att presenteras. Har ni frågor om hygien kan ni höra av
er till mig, så ska jag försöka hjälpa till
Må så gott!
Styrelsen i SEGP
Mirjam Bjurek

Kurs för endoscopiassistenter
15–16 november 2007
GEA, SU/Sahlgrenska
Vi vill hälsa dig välkommen till GEA, SU/Sahlgrenska 15–16/11,
då vi i samarbete med Boston Scientific, COOK, Johnson & Johnson,
MedaAB,Kungshusen,Olympusgenomförenkursförendoscopiassistenter.
Plats: GEA,SU/Sahlgrenska
Avgift: 950:Anmälan: annika.henningsson@vgregion.se
Anmälan skall innehålla namn, arbetsplats, e-postadress samt
faktureringsadress.
Sista anmälningsdag: torsdag 5 oktober 2007.
Om du har frågor eller funderingar, är du välkommen att kontakta
Annika Henningsson, tel: 031-342 84 21,
e-post: annika.henningsson@vgregion.se
Hjärtligt välkommen!

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

Vice ordförande:
Eleonor Johnson
Endoskopienheten
Ersta sjukhus
Box 4622, 116 91 Stockholm
Tel: 08-7146309
Fax: 08-7146668
eleonor.johnson@erstadiakoni.se
Sekreterare:
Mirjam Bjurek
Endoskopimottagningen
Kärnsjukhuset
541 85 Skövde
Tel: 0500-432 540
Fax: 0500-432 962
mirjam.bjurek@vgregion.se
Kassör:
Agneta Schedin
GastroCentrum Medicin, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
Tel: 08-51770302
Fax. 08-1773312
agneta.schedin@karolinska.se
Ledamot:
Susanne Lord
Kirurgoperation
Södersjukhuset
118 83 Stockholm
tel: 08-6162374
Fax: 08-6162460
suzanne.lord@sodersjukhuset.se
Ledamot:
Mona Olofsson
Endoskopimottagningen
Avesta Lasarett
mona.e.olofsson@ltdalarna.se

TACK
till Boston Scientific, Otsuka Pharma och
COOK som sponsrar vår förening.
Styrelsen i SEGP

SADE-stipendium
Glöm inte att söka!
Sista ansökningsdag är
31 oktober 2007.
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Nordiska gastrodagarna på Island
Onsdag 6 juni – Sveriges nationaldag

Jag vill börja med att tacka för stipendiet
jag fick. Det hela började väldigt positivt
– fyra dagar gastro på Island, men slutade
abrupt med endast tre dagar och utan sköterskeprogram.
Eftersom vi fick reda på att vi inte var
välkomna till Island långt efter det att vi
hade bokat vår resa, så var vi mycket tveksamma om vi skulle åka eller inte. Men att
avboka allt skulle bara ha blivit merarbete
och kostsamt. Så vår chef sa: ”Åk, och gör
det bästa av situationen!”
Så det gjorde vi och det blev bra.
Vi startade vår resa från ett ljummet Sverige till ett vår-/höstlikt Island. När vi
landar på Keflavik flygplats så ser vi nästan
inget på grund av dimman. Himlen är
gråsvart och man undrar om en vulkan
håller på att vakna till liv. Flygbussen tar
oss genom ett spökligt månlandskap till
Reykjavik.
Efter incheckning på hotell, promenerar
vi till kongresscentrat Hotell Nordica för
att registrera oss. Lite folk i rörelse, företagen förbereder sina workshops och Postgraduate-kurserna är i full gång. Nedan
följer några utvalda intressanta posters:
Cholangiocarcinom hos unga med och
utan primär scleroserande cholagit.
Sambandet mellan PSC (primär scleroserande cholangit) och CCA (cholangiocarcinom) är väl känt men CCA hos unga
personer är inte tidigare studerat.
På Mayo-kliniken i Rochester i USA
mellan 1980–2005 inkluderades 13 patienter med en medelålder på 25 år. Åtta av
dessa patienter med CCA hade PSC (61%)
och fem av dem inte. Bland de patienter
som var äldre än 25 år hade bara 15% PSC
under samma tidsperiod.
Slutsatsen blev att CCA är en ovanlig
sjukdom bland unga vuxna och verkar
inte förekomma alls hos barn. I gruppen
med unga vuxna verkade det vara mer
utbrett med Crohns sjukdom.
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Helicobacter pylori på Island, i Sverige
och i Estland
Målet för denna studie var att undersöka riskfaktorer för att få H.P. i de tre
länderna och hur utbrett det är. Man fann
en ökning med stigande ålder i Sverige
och på Island men inte i Estland.

Får reda på att hela programmet för lördagen är borttaget. Folk är väldigt upprörda
över detta.
Sverige vinner över Island i fotboll med
5-0.
Torsdag 7 juni

Infektion och Obesitas
I studien har olika lungallergikliniker
i Sverige, Island och Estland deltagit.
Studien undersöker eventuella samband
mellan sju serologimarkörer för infektion
av Helicobacter pylori och chlamydia i
lunga och BMI.
985 personer i åldern 28–55 år undersöktes genom blodprover och intervjuer.
Man fann en markant positiv association
mellan övervikt och förekomst av antikroppar för Helicobacter pylori och chlamydia pulm.
Därefter en kvällspromenad till Rådhuset som ligger vackert vid vattnet. Välkomsttal av någon (jag missade vem han
var – borgmästare kanske?) som försökte
uttala ordet Gastroenterologi.
Åt oss mätta på snittar.

Regnigt och grått. Pendlar mellan +8° och
+10°. Stockholm har +28°.
På kongresscentrat är det två föreläsningssalar som man kan gå mellan. Utanför är det workshop. Där får vi höra att
Nordiska gastrodagarna har krympt rejält,
att det inte bara är få sjuksköterskor/assistenter utan att även många läkare har uteblivit.
Dagen börjar med presentation av olika
studier. Väldigt få åhörare – i salen är vi
åtta personer av vilka fem presenterar sina
studier. Dom flesta presentationerna är
medicinska, lite tråkigt tycker vi som
kommer från kirurgen.
Ingvar Bjarnason, King’s College Hospital, London, presenterar sin studie om
gastristenala skador under korttids-/långtidsbehandling av olika läkemedel.

G a s t r ok u r i r e n 4 • 2007

Sahlgrenska om drogindikerad leversjukdom DILI= Drug Induced Liver och
långsiktig prognos.
Karolinska med sin studie om Hepatocellulär cancer hos patienter med Hepatit
B och C som visar att det finns en hög risk
att utveckla levercancer om man smittats
med Hepatit B och/eller C jämfört med
befolkningen i övrigt.
Sahlgrenska igen, med en fallkontrollstudie om hjärt-kärlsjukdomar hos
patienter med levercirros (CAD).
Lite mingel och lunch bestående av små
goda smörgåsar.
Efter lunch är det Hjörturg Gislasson,
Reykjavik, som berättar om sina obesitasoperationer på Island. Obesitasoperationerna har pågått i sju år. Fetma
ökar även på Island. Patienterna blir bara
yngre, många är runt 20 år.
Han berättar också om rehabiliteringshemmet som erbjuds efter operationen.
Där får de nyopererade lära sig allt om
kost och motion, sluta röka, även diskussionsgrupper ingår. Förläsaren avslutar
med tjusiga före- och efter-bilder.
Søren Meisner, Danmark, visar och berättar fördelar med HD Endoskopi = High
Definition. Med hjälp av bilder, där man
utnyttjat denna teknik, ser man förändringar tydligt, jämfört med vanligt ljus då
man upplever att man inte ser något alls. Vi
får se en filmsnutt på flimmerhår i rörelse
med hjälp av zoomendoskopi. Meisner
säger att i framtiden kanske man använder
sig av ordet Cytoscopi, man tar mikrosmå
prover med hjälp av endoskopi.
Därefter blir det mer framtid. Tom
Glomsaker presenterar nya instrument
som prövas, t.ex. Whaler Jet Knife som tar
bort bl.a. polyper med högt vattentryck.
Det visas även en film om hur man opererar cholecystectomi och appendectomi via
endoskopi. Komplikationer och problem
finns givetvis, det kan t.ex. vara svårt att
orientera sig.
Fredag 8 juni

Hela förmiddagen handlar om screening
på colon. Förmiddagspasset avslutas sedan
med en paneldiskussion.
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Eftermiddagen handlar bl.a. om behandling av leversjukdomar, levertransplantationer och akut leversvikt.
Hospital Reykjavik berättar om att
dyspepsi på Island är en mycket vanlig
sjukdom och övergår ofta till att vara kronisk. Studien utvärderar förekomst och
prognos.
Banquet på kvällen. Det spöregnar när
vi ska promenera dit, men det blåser
inte för en gång skull. Vi får äntligen
användning för våra paraplyn, som det
stod i reslektyren att det var onödigt att
ha med sig till Island. Kommer i tid. Lite
folk. Inget värdfolk syns till. Några gäster
hänger i baren, här får man köpa sin välkomstdrink. Vackert dukade bord. När
alla anlänt och satt sig ner syns många
tomma platser, folk struntar i att komma.
God mat och bra musik (isländskt band).
Sjöfn Kristjansdottir, MD, håller ett tal
om att vi var som en stor familj. Nordiska
gastrodagarna har blivit så små och gosiga
säger Toastmastern. Det är väl tack vare
uteblivna assistenter, sjuksköterskor och
undersköterskor det har blivit så.
Lördag 9 juni

Så, då har vi en dag extra. Går runt i
Reykjavik och tittar på alla plåthus som
är färggrant målade. Avslutar dagen i Blå
Lagunen.
Tack!
Carolina Frisendahl
Endoskopienheten Kirurgoperation
Södersjukhuset Stockholm
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I samarbete med SEGP

Mer information
om programmet finns på

SYGsidor SYGsidor SYGsidor SYGsidor SYGsidor SYGsidor SYGsidor
Kurs – när, var, hur?
Hösten är här och med den har kurser, kongresser och allehanda former av utbildningar
nu kommit igång.
Frånsett SK-kurserna med sina starkt
begränsade platser finns ett stort utbud, såväl
regionalt och nationellt som internationellt.
På hemsidan försöker vi få med de utbildningar vi hittar och om du själv hittar någon
kurs du tror passar andra SYGare; maila till
oss så kan vi sprida det vidare. Att på förhand
avgöra om kurser och möten är av god kvalité
kan vara svårt, därför bör vi även här dra nytta
av varandra med rekommendationer.
Högaktuellt är arbetet med den nya målbeskrivning för specialitetsutbildningen, vilken
förhoppningsvis kommer fungera som ett
verktyg i bedömningen av vilka kurser och
utbildningar som behövs. Behoven ser förstås
olika ut, beroende av vilken typ av klinik och
sjukhus man arbetar på.
Sammantaget är det viktigt att själv verkligen veta vilken utbildning man behöver och
att dra nytta av allt det
kursutbud som bjuds.
Du har rätt att få en bra
utbildning men det är
ditt eget ansvar att se
till att du får det!

SYG – Sveriges Yngre Gastroenterologer
Är du intresserad av SYG eller känner du någon som kan vara det?
Som forum för yngre gastroenterologiintresserade, vill vi nå ut till fler med vår förening.
Vi är till antalet idag ca 40 medlemmar, men
det torde finnas många fler ST-läkare som kan
tänkas aktuella att gå med i SYG.
Vad är SYG och vilket är vårt syfte?
Föreningen startades 1996 och har under
åren till del ändrat form. Vi hör nu till Svensk
Gastroenterologisk Förening (SGF) där SYGs
ordförande sitter med som ST-läkarrepresentant. I och med medlemskapet i SYG, blir
man även medlem i SGF och får därmed bl.a.
vår gemensamma tidning Gastrokuriren, som
utkommer ungefär en gång per kvartal. Medlemskap kostar 100 kr per år.
Syftet är att skapa ett forum för utbildning,
forskning, arbete och inte minst sociala aktiviteter och nätverksbyggande för blivande
specialister inom gastroenterologi eller
internmedicin med inriktning mot gastroenterologi. Såväl ST-läkare som specialister
under pågående dubbel-/grenspecialisering
är välkomna som medlemmar.

Vårt mål är att en till två
gånger per år anordna
någon forma av aktivitet;
kurs eller utbildningsmöte
samt att fortlöpande vara
en källa för informationsutbyte, inte minst genom vår hemsida.
Vi har ett samarbete med, men helt obunden
ställning gentemot läkemedelsindustrin.
Är du intresserad av att veta mer om SYG
eller teckna medlemskap? Hör av dig till
info@syg.se eller gå in på www.syg.se där
det även finns möjlighet att direkt registrera sig som medlem.
Känner någon som kan vara intresserad av
SYG? Vi vore väldigt glada och tacksamma om
du kunde vidarebefordra den här informationen till dem.
För SYG
Jenny Gunnarsson
Ordförande

Jenny Gunnarsson
Ordförande SYG

Workshop/Kurs – Immunologi för gastroenterologer – steg 1
för medicinare/kirurger inom specialiteten gastroenterologi
Kursen hålls i samarbete mellan Ersta sjukhus,  Mag-tarmcentrum och UCB Nordic A/S.
Kursen är IPULS-godkänd
Föreläsare:
Helena Erlandsson Harris, Karolinska Institutet, Stockholm
Lena Öhman, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet
Stefan Lindgren, Universitetssjukhuset MAS, Malmö
Datum: 14 november 2007, klockan 09.00–16.00
Plats: Clara Eckerströmssalen, Ersta konferens & hotell,
Erstagatan 1 K (ingång via valvet), Södermalm, Stockholm
Sista anmälningsdag: 26 oktober 2007.
Begränsat deltagarantal.
Anmälan: sker via Ersta sjukhus hemsida – www.erstasjukhus.se
Kontaktperson: chefsekr. Maria Carlsson, tel 08-714 61 93
E-post: maria.carlsson@erstadiakoni.se
Avgift: 1500:- (inkluderar kaffe, frukt samt lunch).
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Program:
09.00 Registrering, kaffe och smörgås
09.30 Introduktion
Henry Nyhlin, Ersta sjukhus, Stockholm
09.40 Basal immunologi
Helena Erlandsson Harris, Karolinska Institutet, Stockholm
10.20 Paus
10.30 forts
Helena Erlandsson Harris, Karolinska Institutet, Stockholm
11.15 Paus
11.30 Basal gastroenterologisk immunologi
Lena Öhman, Sahlgrenska Akademin, Göteborg
12.10 Paus
12.20 forts.
Lena Öhman, Sahlgrenska Akademin, Göteborg
13.00 Lunch
14.00 Gastroenterologisk klinisk erfarenhet
Stefan Lindgren, Universitetssjh, MAS, Malmö
14.45 Kaffe och kaka
15.00 Diskussion
Moderator Henry Nyhlin – panelföreläsare
16.00 Avslutning
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