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Målbeskrivning/checklista för ST-utbildning

Utbildningsutskottets arbete med Målbeskrivning och Checklista för specialistutbildning i
medicinsk gastroenterologi och hepatologi har
tidigare beskrivits i Gastrokuriren nr 1, 2008.
Detta arbete är nu färdigt och dokumenten är
tillgängliga på hemsidan. Målbeskrivningen anger
utöver mål för kompetens i kommunikation,
ledarskap och medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete, tolv medicinska mål, varav tre avser
allmän invärtesmedicin och nio gäller medicinsk
gastroenterologi och hepatologi. För varje mål
anges metoder för lärande och hur kunskapsuppföljning sker. Dessa mål måste uppfyllas för
att en läkare skall bli godkänd som specialist
inom medicinsk gastroenterologi och hepatologi
och utgör en del av den författning för läkares
specialiseringstjänstgöring, som Socialstyrelsen
arbetat fram och som gäller för läkare som fått
sin legitimation efter 1 juli 2006 och/eller tar ut
sin specialitet från den 1 januari 2014.
Målbeskrivningen är mycket allmänt hållen.
För att ge mer specifik vägledning har Checklistan tagits fram på föreningens eget initiativ. Det
är en mer detaljerad beskrivning av vad man
som nybliven gastroenterolog skall ha tillgodogjort sig under sin utbildning och utgår från
varje delmål i Målbeskrivningen. Utbildningsutskottet är tacksamt för konstruktiv återkoppling. Checklistan är ett levande dokument som
ständigt kan vara aktuellt för uppdateringar.

Kemoterapi vid vid kolorektal cancer........21

Kursprogram för ST-läkare

SGFs styrelse 2008...................................23

Utvecklingsarbetet med kursprogrammet för
ST-läkare är nu klart. Sex kurser som harmonierar med målen i målbeskrivningen för STutbildning i medicinsk gastroenterologi och
hepatologi har skapats. Under de kommande två
åren, 2009–2010, kommer tre kurser att anordnas per år. Kurserna vänder sig i första hand
till ST-läkare med inriktning på medicinsk eller
kirurgisk gastroenterologi och vid antagning till
kurserna kommer dessa två grupper att ha företräde. Våren 2009 anordnas den första kursen,
”Hepatologi – akuta och kroniska sjukdomar”,
på Huddinge sjukhus i Stockholm. Hösten 2009
ges två kurser, ”Klinisk nutrition” i Örebro och
”Översiktskurs i gastroenterologi” i Malmö.
Under 2010 anordnas kurserna ”Funktions- och

Kirurgi vid kolorektala levermetastaser.....25
Effekter av probiotika . ............................31
IT-tipset – filkonverterare.........................41
SEGPs sida...............................................45
Uppskattad kurs på GEA i Göteborg........47

YCKERI
TR

MILJÖMÄ

R

ÅKESSON

S

KT

LIC

EN
SN

ÅKESSON

YCKERI
TR

MILJÖMÄ

R

93
10

S

KT

UMMER 34

LIC
EN
SN

KT

93
10
UMMER 34

ÅKESSON

YCKERI
TR

R

MILJÖMÄ

S

Nr 4 • 2008 • Volym 13
LIC
EN
SN

U MM E R 3 4

Henrik Hjortswang
Ordförande i SGF

motilitetsstörningar” i Göteborg, ”Inflammatorisk tarmsjukdom” i Linköping (i samarbete
med Örebro) och ”Basal kurs i endoskopi” i
Malmö. De första fem kurserna har 25 kursplatser var och är fem dagar långa. Kursen i
basal endoskopi är tre dagar lång och antalet
kursplatser är 15 för att ge goda möjligheter till
praktisk träning under handledning. Tanken
är att dessa sex kurser sedan skall återkomma
regelbundet. Hur ofta kurserna ges framöver
blir beroende av hur stor efterfrågan är. Vi vill
uppmana alla ST-läkare att ta chansen att gå
kurserna och redan nu planera för kurserna
som ges det kommande året. Mer information
om kursen i Hepatologi våren 2009 kommer i
november på hemsidan och i nästa nummer av
Gastrokuriren. Kursprogrammet genomförs i
samarbete med läkemedelsföretagen AstraZeneca, Abbott och Schering-Plough. Ekonomiskt står dessa företag för halva kostnaden
för utbildningsprogrammet och andra halvan
täcks av kursavgifter.
Endoskopi

Utöver de ovan beskrivna utbildningsdokumenten för våra ST-läkare så har det tidigare
arbetats fram ett utmärkt dokument för utbildningen i gastrointestinal endoskopi (basal och
avancerad kompetens) och vad som krävs
för att bli ackrediterad endoskopist. Arbetet
med att utveckla den svenska gastrointestinala endoskopin är högprioriterat. Endoskopiutskottet hade sitt andra möte i början på
september och arbetar nu vidare bland annat
med utbildningen för våra ST-läkare och fortbildningen för specialister. Arbetet med Gastroveckan i Göteborg 4–8 maj 2009 är också
i full gång. Som en ytterligare satsning på
endoskopin inleds 2009 års Gastrovecka med
en postgraduatekurs i endoskopi från måndag
lunch till tisdag lunch. Huvudmötet tar sedan
vid från tisdag lunch till fredag lunch. Mer
information om arbetet med Gastroveckan ges
i kommande nummer av Gastrokuriren.
Henrik Hjortswang
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vetenskaplige sekreteraren har ordet

Hej!

D

et är med stor glädje jag tillträder posten som vetenskaplig
sekreterare i SGF. Att efterträda
Magnus Simrén är både lätt och svårt.
Lätt för att Magnus har banat väg för det
vetenskapliga arbetet inom föreningen
på ett strålande sätt och svårt att ersätta
honom just av samma skäl.
mig så är jag 42 år
och bor i en egnahemsvilla i Enskede i
Stockholm med man och mina tre barn.
Jag har ett hyfsat bollsinne, är road av att
baka prinsesstårtor i många våningar och
har nyligen inrett en keramikverkstad i
källaren för att kunna dreja tekoppar och
göra hemmagjorda kakelplattor.
För er som inte känner

arbetat på Karolinska
Huddinge, där jag fått min utbildning
i gastroenterologi. Jag har kliniskt mest
intresserat mig för hepatologi och arbetar
idag nästan bara med kroniskt leversjuka.
Jag disputerade 2003 med avhandlingen
”Cholangiocarcinoma in primary sclerosing cholangitis” och har fortsatt inom
PSC-området och blev docent förra året.
Den viktigaste drivkraften för att forska
tror jag är nyfikenhet och behov att få svar
på frågor. I vår kliniska vardag är kravet
på oss att kunna svara på frågor väldigt
stort. Om svaret på en fråga blir ”jag vet
inte och det gör nog ingen annan heller”
är min nyfikenhet väckt. Om ingen vet
måste vi försöka ta reda på det! Att genom
vetenskapliga studier ta reda på om kliniska iakttagelser gäller generellt och att
Jag har sedan 1993

Svårt att få plats på SK-kurs?
Välkomna till SK-kurs i SGFs regi i Akut
och kronisk leversjukdom på
Karolinska Huddinge vecka 12 2009.
Planera in denna vecka i schemat för
våren redan nu. SGF/SYG medlemmar
har företräde.
Mer information om anmälningar och
detaljerat program kommer i nästa
nummer av Gatrokuriren, via SGFs och
IPULS hemsida.
Annika Bergquist
Kursledare
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försöka svara på frågor är allas vårt ansvar.
Att göra sådant arbete är ofta mycket stimulerande och kul.
skett en nydaning av
den vetenskapliga aktiviteten i föreningen.
2008 är första gången vi inte erbjuder
någon aktivitet på Rikstämman eftersom
intresset har varit mycket litet de senaste
åren. Bengt Ihre-föreläsningen flyttas nu
till Gastrodagarna som förlängs och blir en
Gastrovecka. Mitt mål är att Gastroveckan
ska bli en naturlig samlingspunkt för alla
gastroenterologer och gastrokirurger för
diskussion av forskningsresultat. Gastroveckan 2009 går av stapeln i Göteborg
4–8 maj och jag vill uppmuntra er alla att
redan nu sätta av tiden i era kalendrar. En
mycket viktig del för att stötta gastroenterologisk forskning är förstås via finansiellt
stöd. Arbetet med den nyinstiftade Magtarmfonden är i hög grad prioriterat och
Det har på senare år

Annika Bergquist
Vetenskaplig sekreterare

jag hoppas att den inom kort kommer att
kunna utlysa medel att söka.
betona att jag ser fram
emot de närmsta tre årens arbete i styrelsen med stor glädje entusiasm.
Till sist vill jag åter

Annika Bergquist
Vetenskaplig sekreterare

Lars Olbe symposium:

Turning surgery into medicine
Date: November 21, 2008
Time: 09:00 to 15.15
Venue: Wallenbergsalen, Medicinareberget
09.00–09.10 Welcome remarks (in Swedish):
Surgery as a research tool – the Lars Olbe way (Lars Fändriks)
09.10–10.40 Retrospect (in Swedish):
From surgical to pharmacological control of gastric acidity
• Ulcers, acid and Lars Olbe (Lars Lundell)
• Pharmacology instead of surgery (Enar Carlsson)
• PUD and GERD - today’s treatment paradigms (Tore Lind)
11.00–12.20 State of the art:
Obesity surgery
• Bariatric surgery today (Hans Lönroth)
• Effects beyond weight reduction (Lars Sjöström)
13.30–15.00 Frontline:
Surgical treatment of diabetes
• Type 2 diabetes (Björn Fagerberg)
• Bariatric surgery and type 2 diabetes (Kaj Stenlöf )
• Mechanisms of action (Torsten Olbers)
15.00–15.15 Concluding remarks (Lars Lundell)
Intresserad av att närvara?
Maila intresse till gastlab@gastro.gu.se senast 26/10 så skickar vi
information och anmälningsblankett.
Avd för Gastrokirurgisk Forskning & Utbildning
www.gastro.gu.se
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Kirurgveckan i Umeå
Kirurgveckan 2008 gick av stapeln i
norra Sverige, i Nolia Konferensanläggning i Umeå. Bortåt 1300 anmälda hade
fem parallella sessioner och över 200
föredrag att välja på.
Gastrokuriren var på plats och lyssnade
på ett symposium om trauma mot
tarmar. Vi var också med när utvalda
postrar om kolorektalcancer presenterades.

B

elysningen släcktes ned i den stora
fullsatta lokalen, och därpå tändes
det sakta upp på scenen. Det var
”Ljuset från norr” – temat för Kirurgveckan i Umeå – som effektfullt illustrerades på detta sätt under invigningen.
Anders Sylvan, organisationskommitténs ordförande hälsade därpå alla välkomna till Umeå.

Anders Sylvan, organisationskommitténs ordförande.

Världsledande på skallskador

Arbetet med att organisera detta stora
event har pågått under lång tid, och förutom Kirurgiska Kliniken, Norrlands
Universitetssjukhus i Umeå, där Anders
är verksamhetschef, har även personal från
Lycksele lasarett deltagit.
– Mer än hälften av deras stab har varit
engagerad, och det är en liten stab. De har
alltså verkligen satsat, berättar Anders för
Gastrokuriren.
Anders har ett förflutet som vetenskaplig sekreterare i SGF och även i SFÖAK,
och därmed en gedigen erfarenhetsbakgrund att stå på när det gällde att ansvara
för det vetenskapliga programmet under
Kirurgveckan.
Erfarenheter från just Umeå som kom
till uttryck under veckan handlade bl.a.
om malignt melanom och skallskador.
– Umeå har ett av de bästa resultaten
i världen när det gäller just skallskador
– trots att vi har långa transportsträckor
här i Västerbotten, påpekar han.
– Orsaken till att vi ligger så bra till
bottnar i lokala förutsättningar: Vi har
personal som befinner sig i forskningens
framkant, samt en region som skapat en
transportorganisation och ett primärt
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omhändertagande som matchar det, förklarar Anders.
Debatt och offentliga föreläsningar

Ändå är det en relativt liten del av programmet som Umeå kan påverka.
– Det är de olika sektionerna som lägger
ner det största arbetet med själva programinnehållet.
Ett inslag under veckan som Anders
såg fram mot var en debatt om kvalitén
på framtida bakjourer i kirurgi.
– Problemet är att man förväntar sig
avancerad och korrekt kirurgi nattetid.
Det är en stor utmaning att få det att
fungera – både på lokal nivå men även
på universitetssjukhus med smala specialiteter. Vi har engagerat Sverker Olofsson
att leda den debatten.
Ett annat inslag under veckan som
kommit för att stanna är de offentliga
föreläsningarna – dit alltså allmänheten
är inbjuden.
– Dessa har vi lanserat hårt här i Umeå.
Första kvällen handlar det om bröstcancer,
nästa kväll om magsår och gastrit. Den
tredje kvällen har vi en föreläsning med
rubriken ”Har du en osäkrad handgranat

i magen?”. Den kommer att handla om
screening för bråck på aorta.
Anders förklarar att dessa ämnen är
omsorgsfullt valda.
– Vi har försökt att hitta stora diagnosgrupper, där det finns en oro och osäkerhet i patientgruppen.
Stort ansvar

Enligt Anders fanns det en tanke med att
förlägga veckan till det tämligen avlägset
belägna Umeå.
– Kirurgveckan ska även ge en möjlighet för alla att träffa kollegor från olika
landsdelar. Det blir lite lättare här, jämfört med t.ex. Stockholm där det finns
många andra företeelser som kan locka,
när programmet är slut för dagen. Därför
har vi sett till att lägga in gott om pauser,
och att inte överbelasta det sociala kvällsprogrammet.
Anders har ägnat flera år av förberedelser inför denna vecka. Vi frågar honom
direkt efter själva invigningsceremonin
hur det känns nu.
– Invigningen var målsnöret! Nu kan
jag sänka axlarna, eftersom jag är trygg
med programmet, svarar han.
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Anna Martling

Gabriella Palmer

– Självklart har det funnits stunder
under resans gång som jag varit orolig
– innan avtal med utställare och deltagarantalet varit i hamn. Det handlar om
pengar i storleksordning 5–6 miljoner och
ett avkastningsansvar, så det hade varit
konstigt annars…
Trubbigt våld vanligast

Den första sessionen som Svensk Förening
för Kolorektal Kirurgi anordnade i Umeå
ägde rum direkt efter invigningen. Rubriken var Trauma mot nedre gasrointestinalkanalen. Per Nilsson och Louis Riddez
var moderatorer.
Louis gav en introduktion till ämnet,
med en rapport om hur det ser ut när det
handlar om tarmskador på Karolinska i
Stockholm.
– Det är mycket trafikolyckor, och
motorcyklar är värst. 94% av skadorna är
orsakade av trubbigt våld – penetrerande
våld är alltså endast 6%. Vi bor i ett fredligt land, sa Louis.
Han visade därefter lite statistik. Av de
organskador vid trubbigt våld mot buken
man handlagt vid KS så var det först och
främst mjälten (26%) som drabbades.
Strax därunder kom levern med 24%.
Av de organskador som var resultatet
vid penetrerande buktrauma, så var tunntarm (30%) vanligast förekommande.
Via en fallbeskrivning om en 17-årig
flicka som fallit av sin häst och blivit trampad på både buken och bröstet, kom Louis
och Per fram till följande budskap:
– Tidig röntgen och CT är inte pålitliga
när det gäller skador på tunntarm. Vänta
ett tag och observera patienten. Tänk
också på att smärtlindring maskerar.
Ovanliga skador

Mats Beckman talade om diagnostik av
tarmskador i samband med multitrauma.
Han tog utgångspunkt från samma fall.



Ulla-Maria Gustafsson

– Tarmskador är svårt, sa han inledningsvis och visade CT-bilder tagna på
flickan.
– Initialt tolkade vi det som en liten
mjältskada. Men vi röntgade en gång
till efter några dagar – och då kunde
vi se alla klassiska symptom på trasiga
tarmar.
Han fortsatte med att konstatera att
det är ett problem med att tarmskador är
så ovanliga – de utgör endast en handfull
av de cirka tusental traumaskador man
behandlar per år i Stockholm.
– Alltså är det inte så vanligt för radiologer att de får diagnostisera dem, konstaterade Mats.
En fråga Mats fick efter sin föreläsning
handlade om hur liberal man ska vara med
att upprepa undersökningen.
– Det beror på hur patienten mår. Om
den mår dåligt, bör man vara liberal, svarade Mats.
Damage control

David Edler talade om behandling av
traumatiska kolonskador. Han inledde
med en historik över mortalitet vid
abdominella skador: Under amerikanska
inbördeskriget var den 87%. Under andra
världskriget införde man kolostomi vid
kolonperforation – mortaliteten sjönk då
från 60 till 30%. För de som drabbades
under Vietnamkriget var mortaliteten vid
kolonskador 10–15%.
– Vi har sett ett paradigmskifte vid
penetrerande bukskador – alla ska inte
exploreras, sa David.
Det viktigaste när man har en patient
med perforerad colon är ”damage control” – patienten ska överleva.
– Åtgärda därför tarmskadan i ett lugnt
läge, fortsatte han.
Fredrik Hjern tog över och föreläste om
perinealt trauma.
– Skador ska misstänkas vid skottska-

David Edler

Claes Anderin

dor i buk, bål, skinkor, perineum och övre
delen av bålen. Samt vid knivskador eller
pålningsskador i skinkor, perineum och
nedre delen av buken, sa Fredrik.
Han redogjorde för fem klassiska principer för behandling av anorektala skador:
Revision av skadan och (om möjligt) reparation, stomiavlastning, dränage presakralt, sköljning av distala rektum och
bredspektrumantibiotika.
Vänd på patienten

Kolorektal cancer ägnades en session, där
ett urval posterpresentationer presenterades av någon av sina författare. Totalt nio
postrar presenterades på 90 minuter, så
det blev en ganska kort presentation för
var och en – det skulle även finnas plats
för publiken att ställa frågor.
Anna Martling och Evita Zoucas var
moderatorer.
Först ut var Ulla-Maria Gustavsson
som berättade om en studie av sårinfektion efter rektumexstirpation.1
– Det är ett mycket vanligt problem
med sårinfektioner, sa Ulla-Maria.
– Studien tittade på om man kan förbättra resultatet med gentamycin kollagen
lokalt.
Resultatet blev att man kunde se en
tydlig skillnad när det gäller sårinfektion,
men att denna skillnad inte var lika stor
när det gällde läkning.
Claes Anderin berättade om en studie
där man samarbetat med Leeds, Storbritannien. Den handlade om förbättrad
teknik vid APR (Abdominoperineal rektumamputation) 2.
Konventionellt utförs den perineala
delen med patienten i ryggläge med uppfällda ben.
– Det ger dock en ökad risk för
tarmperforation, och tumörinvolverad
cirkumferent marginal (CRM) på operationspreparatet är hög med denna teknik,
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vilket ökar risken för lokala recidiv, sa
Claes.
Därför hade de, tillsammans med kollegor i Leeds, testat bukläge. Preparat från
APR i bukläge innehöll signifikant mer
vävnad runt tumören, än preparat från
konventionell APR. Risken för tumörinvolverad CRM var signifikant lägre.
– Så vår slutsats är att man bör vända
patienten, summerade Claes.

omfattning påverkar antalet påvisade
lymfkörtlar efter kolonresektion. Man
hade funnit att rektatets längd har mindre
betydelse, medan en central ligatur medförande en större höjd har en signifikant
inverkan. Även individuella skillnader i
lymfförekomst tycktes föreligga.
Så vem beror det då på?
– Det beror nog på alla inblandade faktorer, sa Pamela.

Livskvalitet

Preoperativ strålbehandling och
diabetiker

Marit Kressner gav en rapport från svenska
rektalcancerregistret. Det man undersökt
var sjukhusvolym och utfall vid operation
av patienter med rektal cancer 3.
Efter att ha redogjort för definitioner
av sjukhus och kvalitetsparametrar hade
Marit tre konklusioner: Det är en lägre
perioperativ mortalitet på mellan- och
högvolymsjukhus, något färre lokalrecidiv på högvolymsjukhus men ingen
skillnad i reoperationsfrekvens eller 5-års
överlevnad.
Gabriella Palmer berättade om en studie
om livskvalitet för patienter opererade för
lokalt avancerad rektalcancer4.
– Vi ville göra en långtidsuppföljning
av patienterna. Vi vet att de upplever en
försämrad livskvalitet direkt efter operationen, förklarade hon.
Man hade använt sig av frågeformulär
direkt efter operationen, och sedan följt
upp ett och ett halvt år senare. Hennes
slutsats var att patienter opererade för
avancerad rektalcancer har en sämre livskvalitet än de patienter som är opererade
för en primärt operabel rektalcancer.
Patienterna med avancerad cancer uppger
mer problem med smärta och trötthet
postoperativt.
– Denna kunskap kan vara av värde
vid information till patienten preoperativt, och för att ge adekvat support efter
kirurgi, sa Gabriella.

Värdet av olika strålbehandlingsmodeller vid rektalcancer var föremål för nästa
studie6. Den kallas ofta för Stockholm
III-studien.
Två tidigare studier (Sthlm I och II)
har visat att preoperativ strålbehandling
under en vecka reducerade risken för
lokalrecidiv med minst 50% hos patienter
med rektalcancer. David Petterson redogjorde för denna interimsanalys som nu
genomförts.
Risken för postoperativa komplikationer visade sig vara högst i den grupp som
fått kort tids strålbehandling och därefter
opererats inom en vecka. Däremot var det
ingen skillnad i postoperativ mortalitet.
Caroline Hesselager talade om en registerstudie där man frågat sig om diabetiker
har en ökad komplikationsrisk efter rektalcanceroperation 7.
Hos diabetiker är risken att utveckla
tidiga postoperativa komplikationer
större, men man kan inte se någon ytterligare riskökning hos strålbehandlade diabetiker. Diabetiker strålbehandlas dock i
mindre utsträckning än icke diabetiker.
När det gäller långtidskomplikationer hos
diabetiker kunde man inte heller se någon
signifikant skillnad mellan dem som strålbehandlats och inte, men fortsatt uppföljning krävs här eftersom observationstiden
i denna mening varit kort.

Vem beror det på?

Hur definiera akut?

Hur många körtlar finns det i preparatet?
Det var en fråga som Pamela Buchwald
ställt sig. Om det är ett lågt antal – vem
eller vad beror det då på? På kirurgen som
tagit preparatet eller på patienten – eller
på att patologen inte hittar dem? 5
Syftet med den studie hon redogjorde
för var att undersöka hur resektionens

Akut koloncancer – hur definierar man
egentligen vad ordet akut innebär? Louise
Olsson berättade om studien8, men påpekade att det är Hanna Gunnarsson som
gjort det mesta grovarbetet.
– Det är en journalgranskning, och vi
är medvetna om alla felfaktorer som kan
smyga sig in då, sa Louise.
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1. Gentamycin-kollagen lokalt vid abdominoperineal resektion av rektum: en randomiserad klinisk studie. Gustafsson U-M,
(1), Påhlman L (1), Smedh K (2), Graf W (1)
Institutionen för kirurgiska vetenskaper,
Kirurgi, Uppsala Universitet, Uppsala (1)
Kirurgkliniken, Centrallasarettet, Västerås
(2)
2. Förbättrad teknik vid APR. Claes Anderin,
Anna Martling, Torbjörn Holm, Kirurgiska
kliniken Karolinska Universitetssjukhuset
Solna.

De hade funnit att patienter med akut
koloncancer ofta är äldre, och i större
utsträckning ensamstående. Det är dessutom vanligare med dessa fall under sommaren än under vintern.
Oavsett vilken definition av akut som
användes, var överlevnaden bättre bland
elektivt opererade patienter.
– En entydig och reproducerbar definition av ”akut” skulle underlätta framtida jämförelser. Tarmens diameter skulle
kunna vara en faktor för ett akut förlopp,
sa Louise.
Även psykosociala faktorer bör beaktas
vid akut debuterande koloncancer, til�lade hon.
Livskvalitet trots tuff behandling

Sista talare var Johan Hansson som berättade om aggressiv lokoregional behandling av peritonealcarcinos 9.
– Det är en behandling vi ger i Uppsala
som medför en ökad överlevnad. Det är
dock en tuff behandling – kirurgi i kombination med cytostatika. Vi har velat
kartlägga livskvaliteten för dessa patienter
postoperativt.
Han berättade att 26 patienter besvarat
en komplett serie enkäter om livskvalitet
– preoperativt, postoperativt tre månader och åtta månader. I gruppen har den
fysiska och mentala hälsan påverkats av
sjukdomen. Patienterna är i gott fysiskt,
men sämre mentalt, skick inför operationen. Tre månader efter operationen mår
de fysiskt sämre men – paradoxalt nog
– psykiskt bättre. Åtta månader senare
är patienten fysiskt återhämtad och mår
psykiskt fortsatt bra.
– Vi ville ta reda på om denna tuffa
behandling var värd att genomföra – och
tydligen är den det, summerade Johan.
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Utvärdera livskvalitet och metoder

Under hela sessionen uppstod diskussioner i samband med att publiken ställde
frågor till de föredragande. Just dessa ville
moderator Anna Martling framhålla, när
vi bad henne att summera sina intryck
efteråt.
– Det var hela tiden väldigt intressanta
diskussioner, ansåg Anna.
Hon exemplifierar med den debatt som
blev om kirurgen, patienten eller patologen.
– Sannolikt beror det på alla tre – men
det är tydligt att patologen har en avgörande betydelse.
– Det är också tydligt att begreppet livskvalitet blir allt viktigare. Ju mer aggressiv behandling vi utsätter patienterna för,
desto mer väsentligt är det att ta reda på
hur det förhåller sig med just livskvaliteten.
Anna vill också peka på värdet av att
utvärdera nya metoder.
– Ta den nya kirurgiska metoden vid
APR t.ex. Det är jätteviktigt att man
utvärderar den. Det har vi gjort nu – och
det visar sig att den ger en bättre canceroperation. Vi kirurger har tidigare varit
dåliga på att utvärdera nya metoder.
Anna vill även lyfta fram diskussionen
om akut koloncancer.
– Vad är det som gör att akutpatienten
har en sämre diagnos? Beror det på att det
är en mer aggressiv typ av tumör, eller
på att patienten har ett sämre allmäntillstånd? Vi måste gå vidare, fokusera och
förbättra omhändertagandet. Det är en
stor grupp – 20% av all koloncancer opereras akut. Därför är det här en mycket
viktig fråga, anser Anna Martling.

3. Sjukhusvolym och utfall vid operation av
patienter med rektal cancer. Rapport från
Svenska rektalcancerregistret. M Kressner (1), M Bohe (2,) B Cedermark (3), M
Dahlberg (4), R Johansson (5), L Damber (5),
G Lindmark (6), B Öjerskog (7), R Sjödahl
(8), L Påhlman (9). Kir klin Ersta (1), Kir
klin MAS, Malmö (2) Kir klin Karolinska,
Stockholm (3), Kir klin Sunderbyn, Luleå
(4), ROC, Umeå (5), Kir klin Helsingborg
(6), Kir klin SU/Östra, Göteborg (7), Kir
klin Linköping (8), Kir klin UAS, Uppsala
(9).
4. Har patienter med lokalt avancerad rektalcancer en dålig livskvalitet efter operation? Gabriella Palmer, Anna Martling,
Björn Cedermark, Torbjörn Holm, Kir klin
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna,
Institutionen för Molekulär medicin och
Kirurgi, KI
5. Få lymfkörtlar efter kolonresektion – beror
det på kirurgen, patologen eller patienten?
Pamela Buchwald (1), Ester Lörinc (2),
Ingvar Syk (1) Kir Klin (1) och Patologklin
(2), UMAS
6. Randomiserad multicenterstudie avseende
värdet av olika strålbehandlingsmodeller
vid rektalcancer. En interimsanalys. D Petterson, B Cedermark, T Holm, B Glimelius,
H Iversen, A Martling, Kir klin Karolinska
Universitetssjukhuset, Solna.
7. Postoperativ morbiditet hos diabetiker
med rektalcancer. C Hesselager (1), J Folkesson (1), B Glimelius (2), S Friberg (1), R
Johansson (3), L Påhlman (1), Inst kirurgiska vetenskaper, Uppsala Universitet (1)
Inst onkologi, radiologi & immunologi,
Uppsala Universitet (2) Onkologiskt Centrum, Umeå Universitet (3)
8. Akut koloncancer i Eskilstuna 1996–2005
H Gunnarsson (1), D Gustafsson, (2), L
Sahlqvist (2), L Olsson (3), Kir klin NLN
(1), FoU Eskilstuna (2). Klin för kirurgi och
urologi, Eskilstuna (3)
9. Hur påverkas livskvalitet vid aggressiv
lokoregional behandling av peritonealcarcionos? J Hansson (1), W Graf (1), L
Ring (2), P Nygren (3), B Glimelius (3), H
Mahteme (1), Inst för kirurgi (1), Inst för
farmaci (2) Inst för onkologi, radiologi &
klinisk immunologi (3), Uppsala Universitet

Per Lundblad
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Resumé av

Kolorektalföreningens program
på Kirurgveckan
Detta var den 13:e kirurgveckan, som
visat sig vara en sådan framgång bland
landets kirurger.

D

enna gång hölls mötet i Umeå
där kolorektal hade sitt program i veckans början, men
det finns en tendens att samverkan med
andra delföreningar får programmet att
dra över på fler än två dagar. Det görs
årliga enkäter till deltagarna för att efterhöra hur programmet uppfattats och
vad som önskas för kommande veckor. I
dessa enkäter framförs önskemål om mer
efterutbildning och mer sammanfattning
på bekostnad av presentationer av vetenskapliga undersökningar. För Umeå hade
kolorektal därför symposier om Kolorektalt trauma (med Traumaföreningen), om
Rektal prolaps, om Crohn’s sjukdom, om
Laparoskopins plats för kolorektala sjukdomar (med Interventionsföreningen)
samt om Neuroendokrina tumörer i
tarmen (med Endokrinkirurgiska föreningen). Dessutom presenterades 50 postrar
i kolorektala ämnen. För den här sammanfattningen görs ett snävt urval som
kan intressera även gastroenterologer som
arbetar med nedre tarmens sjukdomar.
Rektalprolaps

Ett urgammalt medicinskt och kirurgiskt
problem där det har visat sig utomordentligt svårt att få fram en evidensbaserad
behandling. Det finns minst 50 operationer, som alla är variationer på fyra teman:
operation genom buken eller från stjärten,
pexi eller resektion. Patienterna är ofta
gamla, kanske senila med ett större problem för omgivningen av prolapsen än
patienten medger, och inte tillräckligt lång
överlevnad vid hälsa för en riktig chans
till resultatuppföljning över flera år. Med
en operationsfrekvens på 2,8 per 100 000
invånare är det få kirurger som opererat
många nog för en personlig kunskap
om flera metoder och om hur patienten
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Samtliga föreläsare vid symposiet om Crohn’s sjukdom samlades för en frågestund.

fungerat efter operationen. Samtidigt har
de flesta kirurger en uppfattning om hur
patienten bör opereras med hänsyn till
egen behandlingstradition och patientens
allmänna tillstånd. De yngre får oftare
abdominell operation, de äldre oftare
perineal operation. Kirurgerna svänger sig
med eponymer som Delorme’s operation
(publicerad år 1900), Altemeier (1965),
Ripstein (1965), men föregångarna och
efterföljarna är många med olika variationer. Publicerade resultat är ofta med en
metod och lokalt stort intresse. Prolapsen
botades hos 90%, men är sådana resultat
sanna i allas händer?
i behandlingsmetoder
och resultat startades två mycket lika protokoll för randomisering i England och
Sverige. Patienter erbjöds randomisering
till två abdominella (pexi eller tarmresektion) och två perineala operationer:
Delorme (ett slags pexi med mucosaresektion) och Altemeier (en giljotinresektion
av prolapsen). Kirurgen kunde välja att
randomisera mellan bara de perineala eller
bara de abdominella operationerna med
För att skapa reda

hänsyn till patientens allmänna tillstånd.
Båda protokollen har haft väntade svårigheter med rekryteringen av patienter och
båda avbröts före target. Den brittiska studien har rekryterat 230 patienter och den
svenska 150, vilket ändå gör studierna till
de överlägset största. Förutom den svaga
rekryteringen har det också varit svårt att
få in uppföljningen av patienterna; 60%
3-års data finns, men resten hoppas man
få in.
Resultaten är emellertid mer bedrövande
än väntat, särskilt de svenska. Kolorektalföreningen bjöd in Dr Asha Senapati från
England, som berättade att 11% recidiverat
efter en abdominell operation och 19%
efter en perineal operation i den brittiska
studien. Johan Pollack redovisade den
svenska studien, där var fjärde recidiverat
efter en abdominell operation och varannan patient efter en perineal operation.
Båda studiernas resultat är preliminära
eftersom så många patienter ännu inte
följts upp. Svenska kirurger skulle alltså
producera operationsresultat som är hälften så goda som våra brittiska kollegors.
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resultatet. Lika säkert kommer det krävas
utbildning av kirurgerna och standardisering av operationsmetoderna, kanske
måste kirurgen bli ackrediterad som prolapsoperatör och prolapser centraliseras till
sådana operatörer. Operationer som ger
50% återfall är för dåligt.
Inflammatorisk tarmssjukdom

Wilhelm Graf var moderator för symposiet om
Rektalprolaps.

Johan Söderholm

Det kan bero på olikheter i definitionerna
av recidiv; den brittiska skiljer på recidiv
av mucosa och dem som recidiverar med
fullväggsprolaps (ca hälften av vardera).
En annan förklaring kan vara organisationen för att behandla rektalprolaps i ett
glest befolkat land med små upptagningsområden per sjukhus, jämfört med ett
land med stora befolkningar per sjukhus.
Därför följde en diskussion om operationen för rektalprolaps borde centraliseras
i Sverige. De slutliga resultaten av dessa
studier kommer antagligen att stimulera
en ny diskussion om centralisering.

rektum och mot vagina högre upp, samt
fästs mot promotorium. Bakom rektum
görs ingen mobilisering vilket betyder
att parasympatiska nervbanor till rektum
behålls intakta. Resultaten tyder på att det
blir en bättre operation som har mindre
problem med försvårad tarmtömning.
Operationen är särskilt lämplig att utföras med laparoskopisk metod. I Norden
har Århus i Danmark störst erfarenhet
och kolorektalföreningen bjöd in Steen
Buntzen att berätta om deras erfarenhet.
I Sverige har enstaka patienter gjorts på
Akademiska i Uppsala och Karolinska i
Stockholm. Det verkar som om anterior
rektopexi kan åtgärda också obstruerad
defekation som beror på rektal invagination med rektocele utan någon extern
prolaps. Det är i så fall mycket intressant
och kan ge ett alternativ till den moderna
operation för förhindrad tarmtömning
som kallas STARR, staplad transanal
rektum resektion. Det större problemet
vid rektal prolaps är anal inkontinens som
blir bättre om prolapsen hävs med någon
av operationerna, men för en betydande
andel av de yngre patienterna med bakre
pexi blir förhindrad tarmtömning ett
problem.

Det finns en ny,

eller nyare, operation för
rektalprolaps, kallad anterior rektopexi.
Traditionella rektopexier, särskilt de som
vuxit fram som varianter på Ripstein, har
alla använt posterior rektopexi, dvs. fixeringen görs bakom inte framför rektum.
Skillnaden är potentiellt viktig och tidiga
resultat är uppmuntrande. Den rektala
prolapsen innebär en fördjupning och
prolaps av fossa Douglasi (kvinnor utgör
90% av rektalprolapser). Ofta finns samtidiga svagheter och prolapser av genitala
kompartment med rektocele och kolpocele. Den främre rektopexin skulle därför
vara mer kongenial med prolapsens natur
och mekanism och ha en möjlighet att
samtidigt åtgärda komponenter av prolaps i främre kompartment. Operationen
innebär att peritoneum i fossa Douglasi
excideras. Septum rektovaginale har då
separerats och ett nät av prolen eller motsvarande läggs i septum och fixeras till
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brittiska ”PROSPER
– Prolapse Surgery: PErineal or Rectopexy”
och den svenska motsvarigheten kommer
att ge oss mycken information och mycken
debatt när resultaten blir helt klara. Förhoppningsvis kommer vi att veta litet tydligare om hur prolaps bör opereras och
Resultaten från den

Johan Söderholms grupp i Linköping
redovisade studier om barriärfunktionen
i mucosan mätt med Ussing kammare.
Även ulcerosa patienter i remission visade
ökad permeabilitet för makromolekyler
som Horse radish peroxidas och EDTA,
vilket regleras av kolinerga signaler, corticotropin frigörande hormon och mastcellsaktivering. En annan studie med Ussing
kammare visade att råttor som utsatts för
stress hade ökad permeabilitet i follikelassocierat epitel för både Horse radish
peroxidas och avdödade Escherichia coli
bakterier. Konklusion blev igen att nervfunktion och mastceller är viktiga reglerare av epitelbarriären.
En multicenterstudie från Linköping,
Karolinska och Örebro visar att risken för
insjuknande i Crohn’s sjukdom fördubblas vid polymorfi av CARD 8 och CIAS 1,
jämfört med förekomsten av genuppsättningen hos friska blodgivare. Vi börjar se
genotyp översatt i fenotyp för de inflammatoriska tarmsjukdomarna.
Perineal sjukdom är ett mycket svårbehand-

lat uttryck för Crohn’s sjukdom. Men inte
alla Crohnpatienter med en fistel har perineal Crohn’s sjukdom. Här finns en källa
till oklarheter ifråga om behandlingsresultaten för anala fistlar vid Crohn. Förra
kirurgveckan visade Marianne Starck och
Antoni Zawadzki från Malmö att fistlar
vid perineal Crohn har ett typiskt utseende vid endoanalt ultraljud. Deras ekogenicitet är sådan att diagnosen Crohn
kunde ställas vid några tillfällen när den
inte var redan känd.
Från Karolinska Huddinge redovisade Karin

Strigård en undersökning av 35 patienter
med känd Crohn’s sjukdom och en anal
fistel. Fynd av bred fistel, grenad fistel och
typisk ekogenicitet användes som kriterier på perineal Crohn. Hälften av fistlarna
var av den sorten och dessa patienter hade
oftare upprepade kirurgiska behandlingar
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utan läkning. Den andra hälften av fistlarna såg ut som vanliga kryptogena fistlar
som kan ses hos patienter utan Crohn’s
sjukdom. För framtida behandling blir det
därför nödvändigt att identifiera fisteln
som Crohn eller kryptogen, och behandlingen skall antagligen anpassas efter den
informationen. Det finns en ny behandling
för anal fistel kallad ”fistel plugg”. Precis
som det låter handlar det om att fylla fisteln med en collagen plugg som stänger
den inre fistelmynningen. För kryptogen
fistel är resultaten goda, men för perineal
Crohn’s sjukdom klarar pluggen inte problemet. Fler resultat behövs, men baserat
på karaktären av fisteln vid Crohn, vilket
betyder att endoanalt ultraljud är en viktig
preoperativ undersökning.

Michael Torkzad

Urban Karlbom var moderator för symposiet
om Crohns sjukdom

ileocolisk stomi bör användas temporärt.
Anastomosen vid Crohn har ungefär
fördubblad risk för läckage jämfört med
anastomosen vid kolorektal cancer. Det
finns subgrupper av Crohnpatienterna
som har en betydligt högre risk än så för
anastomosbristning eller anastomosfistel.
Steroider, katabolism (kronisk systeminflammatorisk reaktion, SIRS) och abdominell sepsis är sådana riskfaktorer där en
fördröjd anastomos bör göras. Myrelid
fann att en primär anastomos var förenad med 26% anastomosproblem och
29% reoperation mot 0% med fördröjd
anastomos, dvs. en temporär stomi tills
situationen i buken och med patienten
blivit normal. En reflektion är att bara
kirurgiska IBD-centra får erfarenheten av

hur stora riskerna är för patienterna och
hur operationen bör göras för att undvika
dem. Reoperativ Crohn är en av sjukdomarna som skall centraliseras.

Symposium om Crohn’s sjukdom

Det finns nya och förfinade metoder att
radiologiskt visualisera Crohn’s sjukdom
i tunntarmen. Både datortomografi och
magnetresonans kan se tunntarmens vägg.
Det krävs speciella protokoll för undersökningarna och erfarenheterna är ännu
i utveckling för att tolka fynden. Michael
Torkzad, radiolog från Uppsala och tidigare Karolinska, som aktivt har utvecklat
metoderna med enterografi, berättade
med vackra bilder vad som kan ses av
sjukdomen i tarmen. De nya metoderna
kommer säkert att ersätta Sellinkpassagen
och ge en mycket klarare uppfattning om
hur tarmen ser ut. Parallellen till rektal
cancer blev tydlig. När rektal cancer
opereras vet kirurgen på några millimeter när hur tumören växer. Kan vi nå en
sådan precision för Crohn’s sjukdom har
ett stort steg tagits i preoperativ värdering och planering av operationen. Nu
vet kirurgen vid re-operativ kirurgi för
Crohn bara grovt hur det kan se ut, och
inte sällan är hela bilden okänd tills buken
öppnats och tarmen undersökts genom
såret. Endoskopisk diagnostisk och videokapsel är förstås till hjälp, men mer för
gastroenterologen än för kirurgen. Den
kirurgiska operationsindikationen är ju
oftast trängsel i tarmen eller fistulering
med abscess där endoskopi eller kapsel
inte når fram.
redovisade en
analys av kirurgin för Crohn’s sjukdom
med speciell hänsyn till när en anastomos
kan göras och när hellre en kombinerad
Pär Myrelid från Linköping
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Per-Olof Nyström
per-olof.nystrom@karolinska.se

SADE 2009
19–23 januar 2009 arrangeres det 26. SADE-kurset i avansert
endoskopi i Oslo.
SADE-kurset består av en praktisk (19–21 januar) og en teoretisk del (22–23 januar).
Man kan delta enten alle 5 dager eller kun de på de 2 dagene med teori.
Praksisen (hands-on) arrangeres på anerkjente endoskopienheter i Skandinavia.
Tema for teoridelen i Oslo er neoplastiske lesjoner og tidlig cancre.
Hvis man ønsker å delta i den praktiske delen (19–21 januar), må det angis på
påmeldingsskjemaet.
De som melder seg på praksisen, vil bli kontaktet av kursledelsen ultimo desember
2008/primo januar 2009.
Praksisdeltagere vil, så langt det lar seg gjøre, bli fordelt etter individuelle ønsker
om sted, prosedyrer og erfaringsnivå.
Påmelding på www.sade.no
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Kirurgveckan i Umeå 18–22 augusti 2008

Axplock från övre abdominell kirurgi
Kirurgveckan, som traditionellt äger
rum tredje veckan i augusti varje år,
har blivit ett fantastiskt forum som
drar 1200–1500 deltagare. Denna gång,
den trettonde i ordningen, var det de
kirurgiska klinikerna i Västerbotten
som stod som arrangörer i Umeå, björkarnas stad. En absolut perfekt vecka
med ett rikt vetenskapligt och socialt
program.

S

vensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK) hade sina
sessioner fördelade från 19:e till
22:e och täckte således större delen av
veckan. Traditionellt ansvarar vi för två
inbjudna gästföreläsare och denna gång
var det SFÖAKs högtidsföreläsare professor Cornelis van de Velde från Leiden i
Nederländerna, som talade om ”Quality
assurance in gastrointestinal cancer surgery”
och belyste utvecklingen av evidensbaserad onkologisk kirurgi. Årets Bengt
Ihre-föreläsare var professor Matthias
Löhr, tidigare universitetet i Mannheim
och numera professor i gastroenterologi,
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Matthias talade om ”Molecular
mechanisms and potential future intervention in gastrointestinal cancer, especially
HPB”. En excellent föreläsning som gav
en uppdatering av molekylärbiologiska
mekanismer inom framför allt pankreascancer och potentiella framtida möjligheter till intervention. Mycket av detta
arbete har Matthias Löhr själv stått bakom
och det är givetvis en fantastisk tillgång
att han nu finns på svensk mark.
för första gången samlat
sina tidigare uppåt halvdussinet stipendier till ett större, nu i en samfinansiering, SFÖAK och Johnson & Johnson
Nordic. SFÖAKs forskarstipendium gick
till dr Bobby Tingstedt, Kirurgiska kliniken, Lund, för hans forskning kring
bukadherensproblematik. Bobby angriper adherensproblemet med ett helt
nytt koncept baserat på olikladdade
SFÖAK hade i år
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Peter Naredi, ordförande i svensk Kirurgisk Förening överlämnar medaljen till årets
Bengt Ihre-föreläsare Mattias Löhr.

biodegraderbara polypeptider vilket han
visade på i den till stipendiet kopplade
föreläsningen. Ett stort kliniskt problem
som drar betydande resurser och orsakar
mycket lidande och där vi tidigare inte
har sett någon fullt övertygande effektiv
prevention.
abdominell kirurgi
var i övrigt rikhaltigt med såväl symposier arrangerade tillsammans med andra
delföreningar inom Svensk Kirurgisk Förening. Exempel var gastroesofageal reflux
där det kan ifrågasättas vilken roll kirurgin
har idag, och behandling av övre gastrointestinal blödning där endoskopiska eller
endovaskulära interventioner kommit
som alternativ. Behandling av choledochuskonkrement har också genomgått markanta förändringar från öppen
kirurgi till laparoskopisk extraktion av
choledochuskonkrement, faciliterad (med
postoperativ kvarliggande ledare) eller
intraoperativ ERCP. Föredragen baserade
på insända abstracts höll genomgående en
mycket hög kvalitet och presentationerna
gjordes i sessioner strukturerade organ/ämnesmässigt.
Programmet för övre

och intresset kring
experimentell patofysiologisk forskning
hade denna också lagts ”på bästa sändningstid”. De tre selekterade experimentella dragningarna avhandlade det
intressanta samspelet mellan antikoagulation och antiinflammation, en möjlig
framtida intervention vid akut pankreatit med resulterande reduktion av
inflammatoriskt svar genom hämning av
NFkappaB. Lasertermoterapi verkar ha
en immunologisk antitumöreffekt med
ökad tumörstimulerande lymfocytproliferation sett vid studier på levertumör
på råtta, men med indicier på även en
klinisk vaccinationseffekt. Leversteatos
vid övervikt resulterade i hypoxiaktivering av angiogenes.
För att lyfta vikten

Prospektiva randomiserade kliniska studier

presenterades i en egen session. ”Fundus
first” – kolecystektomi med ultraljudsdissektor var snabbare än med diatermi,
gav mindre blödning, lägre risk för perforation, mindre smärta och illamående
postoperativt och kortare sjukskrivning
jämfört med diatermi (antingen ”fundus
first” eller konventionell teknik med
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identifikation av ductus cysticus först).
I studien ingick totalt 233 laparoskopiskt
kolecystektomerade patienter.

av gastroesofageal refluxsjukdom studerades
i 554 randomiserade patienter (laparoskopisk antirefluxkirurgi vs. esomeprazolebehandling). Vid upp till 3 års uppföljning
sågs en likartad och delvis normaliserade
morfologiska förändringar i esofagusepitelet utan skillnad mellan grupperna och
ingen ytterligare förändring mellan 1 och 3
år. Den stora komponenten refluxatet tycks
vara av speciell betydelse för morfologisk
återhämtning.
Laparoskopisk approach med gastric
bypass vs. duodenal switch vid superobesa (BMI > 50) patienter (n = 60) studerades. Perioperativ morbiditet skilde sig
inte, men laparoskopisk duodenal switch
resulterade i längre operationstid, högre
kostnad för engångsmaterial och längre
vårdtid.

Glycerylnitrat förhindrade inte post-ERCP

Individuella föredrag i övrigt var mångfal-

Bobby Tingstedt, Kirurgiska kliniken, Lund,
årets SFÖAKs forskningsstipendiat.

utlöst pankreatit i en studie med totalt 820
inkluderade patienter där aktiv substans
var transdermant givet glycerylnitrat, 15
mg/24 timmar (plåster).
Morfologin i esofagusslemhinna före och
under kirurgisk och medicinsk behandling
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diga och högkvalitativa inom områdena
esofagus, ventrikel, obesitas, leverkirurgi,
pankreascancer, gallstenssjukdom och
pankreatit. Nämnas kan att resultaten
av det riktlinjearbete för behandling
av akut pankreatit som delvis stötts av

Svensk Gastroenterologisk Förening och
SFÖAK presenterades. Riktlinjearbetet
har dessutom extenderats till att omfatta
Danmark och Norge med representation
från respektive länders kirurgiska och
gastroenterologiska föreningar och riktlinjerna är således skandinaviska.
mycket givande vecka!
Massor av inslag av uttalat gastroenterologiskt intresse, så varför inte passa på att
gästa Halmstad i augusti 2009!
Totalt alltså en

Roland Andersson
Ordförande SFÖAK
www.sfoak.se
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Var står vi idag avseende neoadjuvant
respektive postoperativ adjuvant kemoterapi
vid kolorektal cancer?
Inledning

Cancer i kolon och rektum är den näst
vanligaste cancerformen och leder i världen till döden för ca en halv miljon människor varje år [3]. I Sverige är den årliga
incidensen ca 5/100 00 och medianåldern
för insjuknande är 74 år [6].
Definitioner/Stadieindelning

Med neoadjuvant kemoterapi avses kemoterapi givet innan kirurgi och med adjuvant menas efter kirurgi med syfte att
minska risken för återfall och förtida död.
Med palliativ kemoterapi menas behandling som ges ensamt eller efter kirurgi där
bot inte är sannolik eller eftersträvad.
Dukes stadieindelning har ersatts av
TNM-klassifikationen:
Stadium 0: Tis, N0, M0
Stadium 1: T1–2, N0, M0
Stadium 2: T3–4, N0, M0
2a: T3, N0, M0
2b: T4, N0, M0
Stadium 3: T1–4, N1–2, M0
3a: T1–2, N1, M0
3b: T3–4, N1, M0
3c: T1–4, N2, M0
Stadium 4: T1–4, N1–2, M1 [2,6]
Femårs, sjukdomsfri överlevnad anges för
Stadium I till 85–100%, Stadium IIa: 70–
82%, Stadium IIb: 57–74%, Stadium IIIa:
67–81%, Stadium IIIb: 30–68%, Stadium
IIIc: 9–64%, Stadium IV: <5% [4,6].
Vad menas med ”Hög-risk Stadium 2”?
Ingen konsensus finns men faktorer
som anger ”hög-risk stadium 2” är, T4tumör, perforation, kolonileus, lågt differentierad tumör, extramural kärlinvasion
och få (<12) analyserade lymfkörtlar i preparatet [3].
Historik

Cytostatika började användas mot kolorektal cancer på 1950-talet. 5-fluorouracil (5-FU) har sedan 1960-talet varit det
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mest använda cytostatikum mot denna
sjukdom. De senaste 20 åren har andra
medel provats, ensamma eller i kombination med 5-FU [3,5].
Olika typer av cytostatika
vid kolorektal cancer

Fluorouracil (5-FU) (Flurablastin®)
Förhindrar DNA-syntes främst genom
hämning av enzymet thymidylatsyntas.
Ger bättre tumöreffekt och mindre biverkningar om det ges som infusion jmf. med
bolusinjektion. Biverkningar i form av
benmärgstoxicitet, illamående, diarré.
Capecitabine (Xeloda®) ges som tabletter och omvandlas i kroppen till 5-FU.
Leukovorin (Calciumfolinate®) Ökar
cytotoxiciteten av 5-FU när preparaten
ges i kombination. Ger också mer biverkningar.
Irinotecan (Campto®) Blockerar enzymet Topoisomeras I, vilket leder till brott
på DNA-kedjan och celldöd. Ger kolinerga
biverkningar som salivation, svettningar,
bradykardi, även diarré och neutropeni.
Oxaliplatin (Eloxatin®) Synergistiska
effekter med 5-FU. Neurotoxiskt [3,7].
Patienter med koloncancer som ej
behandlas med cytostatika

Patienter med stadium I-cancer har god
prognos och cytostatikabehandlas inte.
Patienter med en biologisk ålder >75–80
år erbjuds i normalfallet inte heller cytostatika, oavsett stadium [6,9].
Koloncancer stadium II

Skall patienter med koloncancer stadium
II behandlas med adjuvant cytostatika?
Intergroup-0035-studien, från mitten av
1990-talet, randomiserade patienter till
5-FU+levamisole eller bara uppföljning,
och man fann efter 7 år ingen skillnad i
överlevnad.
Intergroup-0089-studien från 1998
visade ingen skillnad i 5-års överlevnad
hos ”hög-risk” stadium II-patienter som

i fyra olika armar behandlades med olika
kombinationer med 5-FU med tillägg av
levamisole och leukovorin. IMPACTstudien visade inte heller någon vinst för
stadium II-patienter av adjuvant kemoterapi [4].
Däremot har MOSAIC-studien, där
patienter med stadium II och III randomiserades till 5-FU och leukovorin, med eller
utan tillägg av oxaliplatin, visat att även
stadium II-patienter har en signifikant
förbättrad sjukdomsfri 3-års överlevnad
på ca 3% om de får tillägg av oxaliplatin.
I subgruppen med faktorer tydande på
”hög-risk stadium II” var effekten ytterligare något bättre [2].
En analys av data från 5 studier med
1016 stadium II-patienter (IMPACT B2)
visade en icke signifikant ökning av sjukdomsfri- och total 5-års överlevnad med
adjuvant kemoterapi [2,8,11,14].
En analys av 1565 stadium II-patienter
från fyra NSABP-studier, där man jämförde adjuvant behandling med olika preparat mot varandra och mot bara kirurgi,
såg man i två av studierna en signifikant
förbättring av sjukdomsfri överlevnad hos
de patienter som fick adjuvant cytostatika
[2,4].
En japansk metaanalys av tre studier
visade en signifikant förbättring av 5-års
överlevnad med 4,3% hos patienter med
kolon- och rektalcancer stadium II som
behandlades med adjuvant, peroral cytostatika, (capecitabine) [2].
Den hittills största studie som undersökt frågeställningen, QUASAR, där
3 239 patienter, varav 92% hade stadium
II, randomiserats till observation eller 5FU+leukovorin, visade att patienter som
fick adjuvant kemoterapi hade en signifikant bättre överlevnad. I hela materialet
förbättrades 5-års överlevanden med ca 3%
och även i subgruppen stadium II var förbättringen statistiskt signifikant [1,2].
Gill et al har analyserat 1440 patienter
från sju studier med lymfkörtel negativ
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sjukdom (stadium II) och, med adjuvant
kemoterapi, funnit en statistiskt signifikant förbättring av 5-års sjukdomsfri överlevnad, men inte av total överlevnad, i alla
subgrupper. Man fann också att de enda
prognostiska faktorer som var signifikanta
var T-stadium, eventuella lymfkörtelmetastaser samt tumördifferentiering. Patienter med T<4, N0 och högt differentierad
tumör har god prognos efter kirurgi och
därför mindre nytta av adjuvant cytostatika [14].
I ett svenskt vårdprogram från 2003
rekommenderas inte rutinmässig adjuvant
behandling av stadium II-patienter men
att ”högrisk”-stadium II-patienter kan ges
behandling som vid stadium III [9].
Koloncancer stadium III

Under första hälften av 1990-talet visades
i flera studier att postoperativ, adjuvant
behandling med 5-FU+leukovorin förbättrade total- och sjukdomsfri överlevnad
för patienter med koloncancer i stadium
III. Man hade då jämfört behandling med
kirurgi + adjuvant 5-FU+leukovorin mot
enbart kirurgi och mot kirurgi och äldre
cytostatika [5].
I MOSAIC-studien från början av 2000talet randomiserades 2 246 patienter som
genomgått kurativt syftande operation för
koloncancer stadium II och III till adjuvant
behandling med 5-FU + leukovorin med
eller utan tillägg av oxaliplatin. Patienterna
i gruppen som fått oxaliplatin hade efter
drygt 3 år 23% lägre risk för att ha utvecklat
recidiv [8]. MOSAIC-studien visade inte
någon förbättring av total överlevnad men
en genomgång av flera tidigare studier med
äldre cytostatika har visat en stark korrelation mellan 3-års sjukdomsfri överlevnad
och 5-års total överlevnad [1]. NSABP C07-studien visade liknande resultat som
MOSAIC-studien [3].
Tillägg av irinotecan till 5FU+leukovorin
har inte visat sig lika framgångsrikt. En
studie fick avbrytas i förtid då irinotecangruppen hade en högre 60-dagarsmortalitet
och PETACC-3-studien, som inkluderade
över 2 000 patienter, visade visserligen en
statistiskt signifikant minskad recidivrisk
vid tillägg av irinotecan, men ingen ökad
sjukdomsfri överlevnad [1,3,4].
Ovanstående effekter av cytostatika på
koloncancer stadium III motsäges åtminstone till viss del av en genomgång av resul-

22

tat från nordiska centra, inkluderande 708
patienter. Man såg en 5-års överlevnad
på 48% (enbart kirurgi) respektive 55%
(kirurgi + adjuvant 5-FU + tillägg av levamisole och/eller leukovorin (här studerades alltså ej tillägg av oxaliplatin)) vilket
inte var statistiskt signifikant. Författarna
konkluderar ändå att om man analyserar
även andra studier verkar det finnas en
överlevnadsvinst på 7–12 procentenheter
med adjuvant kemoterapi vid koloncancer
stadium III [11].

Palliativ cytostatikabehandling/
Cytostatika vid metastaserande sjukdom

Detta faller till viss del utanför ämnet för
denna sammanställning men en genomgång av 13 studier med totalt 1365 patienter visar att man med palliativ cytostatika,
med preparat som delvis inte används
längre, kan förlänga medianöverlevnaden
med 3,7 månader för patienter med lokalt
avancerad eller metastaserande kolorektal
cancer.[12]
Med nyare preparat är förlängningen av
överlevnad större än så [2].

Rektalcancer

Några studier från 1980/90-talet har visat
att adjuvant kombinationsbehandling
med 5-FU + äldre typer av cytostatika har
förbättrat överlevnad (två studier) och
sjukdomsfri överlevnad hos patienter som
opererats för rektalcancer stadium II och
III [5,10].
En tysk studie från 2004 visade ingen
skillnad i överlevnad vid behandling med 5FU+strålning av rektalcancer om den gavs
neoadjuvant eller adjuvant [10].
Ovan nämnda genomgång av nordiska
studier visade ingen signifikant effekt på
5-års överlevnad vid rektalcancer stadium
II eller III med adjuvant 5-FU + levamisole
och/eller leukovorin [11].
En fransk, icke randomiserad, studie
publicerad 2006 där man hos 733 patienter
med rektalcancer stadium II-III neoadjuvant gav strålning eller strålning och 5-FU
+ leukovorin, visade att cytostatikaarmens
patienter hade signifikant färre lokalrecidiv
men andelen som kunde opereras sfinkterbevarande och 5-års överlevnad skiljde sig
ej signifikant åt [13].
Resultaten av cytostatika avseende effekten vid rektalcancer är svårtolkade pga. att
den relativt nya operationstekniken TME
också har förbättrat resultaten [10].
Lokalt avancerad rektalcancer

Enbart kirurgi och strålbehandling ger hög
risk för lokalrecidiv och medianöverlevnad
på under ett år i denna grupp [10].
En randomiserad studie med 218 patienter (LARCS-A) visade signifikant ökad 5års överlevnad då preoperativ 5-FU gavs i
kombination med strålning jämfört med
preoperativt enbart strålning. Neoadjuvant,
kombinerad radiokemoterapi har visat sig
kunna möjliggöra radikal operation och
medföra långtidsöverlevnad [10].

Sammanfattning

I frågan om patienter med koloncancer
stadium II skall behandlas med adjuvant
kemoterapi råder ingen konsensus. Troligen har alla patienter med stadium II-sjukdom en viss nytta av adjuvant kemoterapi.
Patienter med stadium IIa (T3N0) och
högt differentierad tumör har dock god
prognos i sig och därför mindre absolut
nytta av adjuvant kemoterapi. Särskilt
i den här gruppen måste faktorer som i
övrigt förväntad överlevnad och förväntade
biverkningar beaktas.
Vid koloncancer stadium III ger adjuvant kemoterapi med 5-FU +leukovorin+
oxaliplatin en förbättring av sjukdomsfri
3-års överlevnad, och troligen också total
5-års överlevnad, med ca 10%.
Vid icke-avancerad rektalcancer finns,
efter operation med TME-teknik, ingen
säker vinst med neoadjuvant eller adjuvant
kemoterapi. Resultat från randomiserade
studier på rektalcancer med behandling
med oxaliplatin och irinotecan finns ännu
ej tillgängligt. Vid lokalt avancerad rektalcancer ger neoadjuvant 5-FU-behandling, kombinerat med strålning, förlängd
överlevnad och kan möjliggöra kurativt
syftande operation. Palliativ kemoterapi
förlänger livet för patienter med metastaserad kolorektal cancer.
Framtiden

I framtiden kommer troligen faktorer
såsom molekylär profil hos tumörcellerna,
förekomst av mikroskopisk kärl-, nerv- och
lymfinvasivitet, genotyp hos patienten, i
större utsträckning att påverka behandlingen.[4] Nya preparat studeras, som
cetuximab (Erbitux®) (immunoglobulin
som binder till EGFR (Epidermal Growth
Factor Receptor) som påverkar cellers till-
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växt, differentiering och proliferation, synergistisk effekt med irinotecan, bevacizumab (Avastin®) (monoklonal antikropp riktad mot VEGF
(Vascular Endothelial Growth Factor) [3,7]. Studier pågår på stadium
II- och III-sjukdom där man studerar 5-FU + leukovorin + oxaliplatin
med eller utan tillägg av bevacizumab respektive cetuximab. Det pågår
också en studie på stadium II, där högriskpatienter randomiseras enligt
ovan och lågriskpatienter observeras [1]. Studier med oxaliplatin och
irinotecan på rektalcancer pågår [10].
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Kirurgi vid kolorektala levermetastaser
Synen på kolorektala levermetastaser
har det senaste årtiondet genomgått
ett komplett paradigmskifte. Patienter
som på nittiotalet gick till palliation
får idag kurativt syftande leverkirurgi
med goda onkologiska resultat. Bjarne
Ardnor och föreningens nytillträdde
ordförande Peter Naredi, båda verksamma i Umeå, belyser här evidensläget inom detta fält.
Inledning

Över femtusen patienter i Sverige får varje
år diagnosen kolorektal cancer och det är
därmed den tredje vanligaste cancerformen. Hälften av dem som opereras för
sin kolorektala cancer utvecklar någon
gång under sjukdomsförloppet levermetastaser. Det finns inga randomiserade
studier där resultaten av leverresektion
jämförts med annan eller ingen behandling. Det är däremot visat, att om man
avstår från radikal leverkirurgi, är det
väldigt få patienter med levermetastaser
som överlever mer än tre år. Detta ska
jämföras med en 30–40 procentig femårsöverlevnad efter leverresektion1. En
viss spridning i resultaten beror främst på
patientselektion. Var tredje patient som
lever fem år efter leverresektion kommer
att avlida i kolorektal cancer men alla som

lever efter tio år är botade2. I Umeå har
vi motsvarande resultat med 37 procents
femårsöverlevnad (Figur 1).
De goda onkologiska resultaten kombinerat med en perioperativ mortalitet på ett
par procent och få allvarliga postoperativa
komplikationer har medfört att antalet
leverresektioner ökat markant de senaste
åren (Figur 2). Årligen utförs i Sverige
cirka 400 leverresektioner på patienter
med kolorektala levermetastaser. Endast
15–20 procent av patienterna med kolorektala levermetastaser blir opererade idag.
Med förändrad uppföljning3, effektivare
cytostatika4 och neoadjuvant cytostatikabehandling5 kommer fler patienter att ha
möjlighet att bli botade med leverkirurgi.
Vi räknar med att antalet leverresektioner
som årligen utförs kommer att fortsätta
att öka.
Leverns anatomi
och regenerationsförmåga

Levern indelas i åtta segment efter kärlförsörjningen (Figur 3). Vid leverkirurgi är
det möjligt att ta bort 70–80 procent av
levervävnaden. Kvarvarande levervävnad
växer sedan till (Figur 4). Inom ett par
månader har levern regenererat och har
en normal funktion. Den gravt cirrhotiska
levern saknar ofta regenerationsförmåga

Figur 1.  Femårs- och tioårsöverlevnaden efter leverresektion
av kolorektala metastaser vid Norrlands universitetssjukhus,
Umeå 1990–2007. 120 patienter och 144 resektioner.
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och det är därför stor risk att patienter
med levercirrhos utvecklar leverinsufficiens efter större resektioner.
Utredning

De multidisciplinära ronderna är ett viktigt
instrument för att få en optimal åtgärdsplan för leverpatienter. Vid ronderna deltar
kirurger, radiologer, onkologer och ibland
patologer. Ronderna har bidragit till att vi
idag har en samsyn avseende behandling
av tumörpatienter, både mellan olika discipliner och inom regionen. Leverpatienten
bedöms alltid vid den multidisciplinära
ronden där man beslutar om behandlingsstrategi. Beslut kan då fattas direkt
avseende val av kirurgisk teknik och/eller
cytostatikabehandling.

Figur 2.  Diagrammet visar antalet patienter som genomgått
leverresektioner på grund av kolorektala metastaser vid
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, 1990–2007.
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Vena Cava
Höger leverven

Mellersta levervenen
Vänster leverven

Vena Porta
Gallgång

Leverartär

Figur 3.  Levern indelas i segment efter dess kärlförsörjning.

Den preoperativa utredningen omfattar lungröntgen eller CT-thorax, CT-buk
och/eller MRI-lever samt blodprover med
tumörmarkörerna CEA och ibland AFP.
Ultraljud med kontrastförstärkning kan
vara användbart då man försöker skilja
vissa benigna leverförändringar från
maligna. PET-CT är ett värdefullt instrument för att detektera extrahepatisk metastasering. Vi använder undersökningen i
selekterade fall.
Vid finnålspunktion finns det en risk
för spridning av tumörceller. Undersökningen kan då försämra prognosen. Punktion används därför mycket restriktivt och
i princip bara vid de fall där vi inte avser
att operera, men behöver en säkerställd
diagnos för annan behandling.
Indikationer och prognostiska
faktorer vid leverkirurgi

För patienter med kolorektala metastaser
är leverresektion den enda behandlingen
som kan bota tumörsjukdomen. För att
leverresektion ska vara indicerat vill vi att
tre kriterier uppfylls;
1. Att tumörsjukdomen kan recesseras
radikalt.
2. Att minst två intilliggande leversegment
med adekvat kärlförsörjning och galldränering kan sparas.
3. Att den kvarvarande levervolymen efter
resektion är adekvat. Vilken kvarva-
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rande volym som är nödvändig varierar
mellan olika patienter, men en restlever
på 20 procent av en i övrigt frisk lever
anses vara tillräcklig.
Möjligheten till radikal kirurgi är helt
avgörande för långtidsprognosen. Vid
radikal kirurgi är femårsöverlevnaden 30–
40 procent och tioårsöverlevnaden cirka
20 procent. Skillnaden i procenttalen
beror på patientselektion med skillnader
i preoperativ utredning och prognostiska faktorer som ålder, tumörantal och
tumörstorlek. Vid icke-radikal operation
är femårsöverlevnaden försumbar även om
annan icke-kirurgisk terapi ges. Bilobär
tumörutbredning, även i flera segment,
är inget hinder för operation, förutsatt
att radikal kirurgi kan genomföras genom
resektion, lokal tumörablation eller en
kombination av de båda teknikerna.
Lokal lymfkörtelmetastasering i samband
med operation av primärtumören i kolon
påverkar inte ett framtida ställningstagande till leverresektion. Om patienten
har annan lymfkörtelmetastasering som
är visualiserbar med datortomografi eller
MRI rekommenderar vi inte leverkirurgi.
Leverresektion utförs vid överväxt mot
diafragma men inte om det föreligger
peritonealcarcinos. Om patienten har
någon enstaka lungmetastas som går att
recessera utför vi både lever- och lungre-

sektioner. Lungmetastasering är således
ingen kontraindikation för leverkirurgi.
Det är relativt vanligt att vi opererar
patienter med levermetastaser som initialt
bedömts som inoperabla. Patienten har
då fått cytostatikabehandling som minskat tumörstorleken så att radikal kirurgi
går att utföra. Dessa patienter har lika bra
prognos som de som initialt är operabla4.
Prognosen är bättre om det finns tre
eller färre metastaser i levern. Likväl
finns många exempel på patienter med
utbredd levermetastasering, som genomgått leverkirurgi, och förblivit tumörfria
vid långtidsuppföljningar. Meta-analyser
visar en signifikant överlevnadsvinst hos
patienter med kolorektal cancer som följts
upp med avseende på levermetastasering3.
Vid en och flera re-resektioner på grund
av recidiv i levern är prognosen lika bra
som efter en första resektion6.
Kirurgisk teknik

Under de senaste tjugo åren har tekniken
vid leverkirurgi utvecklats. Kirurgin har
förändrats från ett sällan förekommande
ingrepp, ibland förknippad med stor blödning och relativt mycket komplikationer,
till ett rutiningrepp med lite blödning,
korta vårdtider och färre komplikationer.
Leverresektioner går att göra laparoskopiskt men i Sverige utförs nästan alla med
öppen kirurgi.
De patienter som blir aktuella för operation har metastaser som tekniskt går att
operera och/eller bränna bort radikalt. Vid
resektionerna eftersträvar man att ta bort
metastaserna med minst en centimeters
marginal. Om vi, på grund av närhet till
vena cava eller vid en hilusnära tumör bara
får någon millimeters marginal, accepteras
detta. Betydelsen av resektionsmarginalens
storlek är omtvistad men det viktigaste är
att resektionen är radikal7.
Med modern operationsteknik blir
blodförlusten ofta under 500 ml även vid
större leveringrepp8. De små blödningsmängderna beror på bättre kirurgisk teknik
och bättre samarbete med anestesiteamet.
Ett lågt centralt ventryck är avgörande för
att minska blodförlusten vid parenkymdelningen. Levervenerna mynnar i vena
cava inferior några centimeter under hö
förmak. Det finns inga klaffar som hindrar backflödet från förmaket. Därför
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strävar vi efter ett lågt centralt ventryck
(0–3 cm H2O) och får då ingen eller en
diskret blödning från levervenerna. Vid
Pringle’s manöver stängs portavenen och
leverartären av med en kärlstrypare. Blodflödet till levern kan stängas av i upp till
en timme utan någon ökad postoperativ morbiditet. Kombinationen Pringle’s
manöver och lågt centralt ventryck gör att
det är sällsynt med större blödningar vid
parenkymdelningen.
Synkrona levermetastaser, det vill säga
upptäckta samtidigt som den primära
kolorektala cancern, förekommer hos
cirka femton procent av patienterna. I
Sverige opererar vi nästan alltid primärtumören först. Roth et al9 har föreslagit
att det är bättre att operera levermetastaserna först. Detta görs nu på vissa ställen
i Europa och det pågår en debatt om det
är rätt strategi eller inte.
Det finns flera olika sätt att dela leverparenkymet. Den vanligaste tekniken är
med ultraljudsdissektion. Ett pennformat
vibrerande munstycke slår sönder leverparenkymet och hepatocyterna sugs upp.
Kärl och gallgångar förblir intakta och
fridissekeras. De kan diatermeras, ligeras,
sutureras, förslutas med staples eller clips,
allt efter operatörens tycke.
Leverns regenerationsförmåga kan
utnyttjas i operationstekniskt syfte. Om
det på grund av för liten uppskattad restlever inte är möjligt att utföra en radikal
resektion kan vi utnyttja två olika tekniker. Vid två-seans-förfarandet reseceras
så många metastaser man kan vid första
operationen, varefter levern tillåts regenerera under sex–åtta veckor. Vid nästa
operation recesseras sedan kvarvarande
tumörer10.
En annan metod vid för liten restlever
är portaembolisering11. Portagrenarna till
den del av levern där metastaserna sitter,
vanligen höger leverlob, emboliseras och
den övriga delen av levern ökar under de
följande sex–åtta veckorna sin volym med
cirka femtio procent. Restlevern blir då
tillräckligt stor för att en utvidgad lobresektion ska kunna utföras.
Patienter som fått cytostatikabehandling har ofta en skör lever med svampliknande konsistens. Detta kallas CASH
(chemotherapy-associated steatohepatitis)
och är inte förknippat med ökad postope-
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Figur 4.  Regeneration av vänster leverlob och segment I efter resektion av höger leverlob med
tumör. Vänster leverlob markerad med vitt streck.

rativ mortalitet men ett ökat antal postoperativa komplikationer12.
Det finns flera lokala ablationstekniker; radiofrekvensabladering (RFA), laser,
mikrovågor och kryoterapi. Den idag vanligaste tekniken för lokal behandling av
metastaser är RFA där man med elektrisk
ström värmer upp och destruerar tumören
lokalt. Tumörer större än tre centimeter är
svårare att behandla eftersom blodflödet i
levern har en kylande effekt. RFA-nålen
placeras med hjälp av ultraljud öppet eller
perkutant. Det finns en risk att man med
RFA inte lyckas bränna bort alla tumörcellerna och kantrecidiv är inte helt ovanliga.
Vi använder RFA som komplement till
leverresektion eller när det finns kontraindikationer till öppen leverkirurgi. Det
finns i dagsläget inga studier som på ett
övertygande sätt visat att RFA ger lika bra
överlevnadsresultat som leverresektion.
Vår inställning är därför att leverresektion
är förstahandsalternativet vid behandling
av levermetastaser.
Tidigare gjorde vi vanligtvis bilaterala
subarcussnitt, Puestowsnitt, vid leverkirurgi. De flesta mindre resektioner utför
vi numera med ett högersidigt subarcussnitt. Den postoperativa vården ska ge en
god smärtstillning. Vi har valt att kombinera lokalbedövning i operationssåret och
ketoganinfusion som patienten själv kan
reglera (PCA-pump). Lokalbedövningen
ges kontinuerligt under de tre första
dygnen. Mobiliseringen startar redan operationsdagen då patienten också får äta
och dricka fritt. Patienter som genomgått
en medelstor leverresektion kan vanligtvis
återgå till hemmet efter drygt en vecka.

Nationellt kvalitetsregistret

Leverkirurgi bedrivs nu i större omfattning på universitetssjukhusen i varje
region. Samtliga centra har under många
år följt upp sin verksamhet med hjälp av
interna register. Vid ett levermöte i Hemavan 2006 beslutade vi att starta ett nationellt kvalitetsregister för levertumörer.
Registret är webbaserat på Onkologiskt
centrums dataplattform INCA. Registret
kommer officiellt att starta i mars 2008
och Magnus Rizell vid Sahlgrenska universitetssjukhuset är registerhållare.
Fler leverkirurger behövs

De flesta kirurger har en befogad respekt
för leverskador och leverblödningar. Det
som kanske fascinerar mest är att det går
att göra stor kirurgi i levern under kontrollerade former.
Större leverresektioner kräver vanligtvis
två kirurger för ett snabbt och bra operationsresultat.
Det är då vanligtvis inte en operatör
och en assistent utan snarare två operatörer som tillsammans utför ingreppet.
Detta operationssätt är också mycket
utvecklande för yngre kollegor som tänker
börja med leverkirurgi. Med den ökande
frekvensen av leveringrepp finns det goda
förutsättningar att utbilda nya leverkirurger.
Det finns flera internationella stipendier
och auskultationsprogram för leverkirurger. Jag (Bjarne) har själv haft förmånen
att auskultera vid Paul Brousse Hospital
i Paris under ledning av René Adam samt
hos James Fawcett vid Princess Alexandra
Hospital i Brisbane, Australien.
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Sammanfattning

Det är idag möjligt att bota patienter
med kolorektal cancer och levermetastaser. Förbättrad diagnostik, multidisciplinära ronder, effektiva cytostatikaterapier
och utvecklad kirurgisk teknik medför
att fler patienter leverrecesseras. Med ett
nationellt kvalitetsregister kan de vidgade
indikationerna för kirurgi utvärderas. Det
ökade antalet leverresektioner har medfört att ett antal yngre kirurger snabbt fått
erfarenhet av leverkirurgi och det finns
utrymme för fler intresserade kirurger.
Bjarne Ardnor
bjarne.ardnor@vll.se
Peter Naredi
peter.naredi@surgery.umu.se
Umeå

Referenser:
1. Simmonds PC, Primrose JN, Colquitt JL,
Garden OJ, Poston GJ, Rees M. Surgical
resection of hepatic metastases from colorectal cancer: a systematic review of published
studies. Br J Cancer 2006;94(7):982-99.

2. Tomlinson JS, Jarnagin WR, DeMatteo RP,
Fong Y, Kornprat P, Gonen M, et al. Actual
10-year survival after resection of colorectal
liver metastases defines cure. J Clin Oncol
2007;25(29):4575-80.
3. Renehan AG, Egger M, Saunders MP,
O’Dwyer ST. Impact on survival of intensive
follow up after curative resection for colorectal
cancer: systematic review and meta-analysis of
randomised trials. Bmj 2002;324(7341):813.
4. Adam R, Delvart V, Pascal G, Valeanu A,
Castaing D, Azoulay D, et al. Rescue surgery for unresectable colorectal liver metastases downstaged by chemotherapy: a model
to predict long-term survival. Ann Surg
2004;240(4):644-57; discussion 657-8.
5. Nordlinger B, Van Cutsem E, Rougier P,
Kohne CH, Ychou M, Sobrero A, et al.
Does chemotherapy prior to liver resection increase the potential for cure in
patients with metastatic colorectal cancer?
A report from the European Colorectal
Metastases Treatment Group. Eur J Cancer
2007;43(14):2037-45.
6. Petrowsky H, Gonen M, Jarnagin W, Lorenz
M, DeMatteo R, Heinrich S, et al. Second
liver resections are safe and effective treatment for recurrent hepatic metastases from
colorectal cancer: a bi-institutional analysis.
Ann Surg 2002;235(6):863-71.

7. Bodingbauer M, Tamandl D, Schmid K,
Plank C, Schima W, Gruenberger T. Size
of surgical margin does not influence recurrence rates after curative liver resection for
colorectal cancer liver metastases. Br J Surg
2007;94(9):1133-8.
8. Rees M, Plant G, Wells J, Bygrave S. One
hundred and fifty hepatic resections: evolution of technique towards bloodless surgery.
Br J Surg 1996;83(11):1526-9.
9. Mentha G, Majno PE, Andres A, RubbiaBrandt L, Morel P, Roth AD. Neoadjuvant
chemotherapy and resection of advanced
synchronous liver metastases before treatment of the colorectal primary. Br J Surg
2006;93(7):872-8.
10. Adam R, Laurent A, Azoulay D, Castaing
D, Bismuth H. Two-stage hepatectomy: A
planned strategy to treat irresectable liver
tumors. Ann Surg 2000;232(6):777-85.
11. Farges O, Belghiti J, Kianmanesh R, Regimbeau JM, Santoro R, Vilgrain V, et al. Portal
vein embolization before right hepatectomy: prospective clinical trial. Ann Surg
2003;237(2):208-17.
12. Karoui M, Penna C, Amin-Hashem M, Mitry
E, Benoist S, Franc B, et al. Influence of preoperative chemotherapy on the risk of major
hepatectomy for colorectal liver metastases.
Ann Surg 2006;243(1):1-7.

Call for Nominations
GASTRO 2009: YOUNG CLINICIANS PROGRAMME
Gastro 2009, London, November 2009
Dear Presidents and General Secretaries!
We are pleased to announce that ASNEMGE in collaboration with UEGF, WGO, and BSG, will be offering a YOUNG CLINICIANS
PROGRAMME (YCP) on the occasion of UEGW/WCOG Gastro 2009 (London, UK). The programme will start immediately prior to
the Gastro 2009 meeting, from November 19–20, 2009 and continue throughout Gastro 2009. We are now calling for nominations
from your societies. Please visit www.asnemge.org for more information.
Please note the following important details for national societies:
• Applications to YCP will only be accepted through official member societies
• Each national society is entitled to submit the names of TWO candidates only
• An introduction letter from the candidate's national society explaining why this candidate has been nominated to represent
your country at Gastro 2009 YCP is necessary.
Attention: Deadline date for submissions is November 30, 2008.
Applications may be sent directly to the Gastro 2009 YCP Secretariat at ycp@worldgastroenterology.org.
If you have any further questions regarding this programme, please contact the ASNEMGE Secretariat info@asnemge.org.
Best regards,
Wilma Hofer (on behalf of ASNEMGE)
ASNEMGE - Secretariat
ASNEMGE Association of National European and Mediterranean Societies of Gastroenterology
Hollandstraße 14/Mezzanine, A-1020 Vienna
Tel: +43-(0)1-219 91 80, Fax: +43-(0)1-219 91 80-29
E-Mail: info@asnemge.org, URL: www.asnemge.org

G a s t r okuriren 4 • 2008

För mer information, se SGFs hemsida
www.svenskgastroenterologi.se

29

effekter av probiotika

Effekter av probiotika vid stressinducerad
dysfunktion i gastrointestinalkanalen
Mats Persborn, specialistläkare, doktorand och Johan D Söderholm (johda@ibk.liu.se) professor, överläkare;
båda vid Kirurgiska kliniken Östergötland, Universitetssjukhuset, Linköping.

Inledning

Gastrointestinalkanalen är det organ
som exponeras mest gentemot vår yttre
miljö. Man beräknar att slemhinneytan
motsvarar 250–400 m2 vilket är jämförbart med storleken av en tennisplan
(1). Gastrointestinalkanalen härbärgerar
kroppens största ansamling immunceller, har till antalet samma mängs neuron
som ryggmärgen (2) och är säte för en stor
och dynamisk mängd mikrober (3). I hela
magtarmkanalen står ett enkelt epitelcellslager för den komplexa uppgiften att bilda
en barriär mot patogena bakterier i tarmlumen och samtidigt tillåta absorption av
näringsämnen och vatten.
Individer som utsätts för kronisk stress
såsom arbetslöshet och ekonomiska problem har en ökad benägenhet att drabbas
av sjukdomar i magtarmkanalen. Studier
har tydligt visat samband med ökade
besvär med irritable bowel syndrome,
IBS, ökad skovfrekvens av ulcerös colit
samt ökad risk för gastroesofageal reflux
(GERD) (4-7). Rådande kunskap talar
för att det stressinducerade slemhinnesvaret medieras av ett neuroimmunt
samspel mellan det autonoma nervsystemet, enteriska nervsystemet och tarmens
immunsystem.
I denna artikel presenterar vi det aktuella kunskapsläget vad gäller interaktionen
mellan tarmens normalflora och tarmens
mucosa samt diskuterar probiotikas eventuellt positiva inverkan på stressinducerade effekter på magtarmkanalen.
Tarmens normalflora

Tarmflorans kolonisation
av sammansättning
Den fetala mag-tarmkanalen är initialt steril men kolonisering av bakterier
påbörjas så fort som barnet passerar födelsekanalen. Den primära kolonisationen
av magtarmkanalen hos ett barn har visat

G a s t r okuriren 4 • 2008

sig helt avgörande för den permanenta
sammansättningen av mikrofloran genom
livet. (8) Spädbarn som ammas får en mikroflora som domineras av bifidobakterier
medan barn som får mjölkersättning inte
lika tydligt uppvisar denna bakterieprofil (9). Barn som förlöses via kejsarsnitt
uppvisar en fördröjd kolonisation av magtarmkanalen.
Den bakteriella koloniseringen skiljer
sig i olika delar av mag-tarmkanalen. På
grund av magsyra, gallsekretion, pancreassaft och påtaglig tarmmotilitet uppvisar
övre delen av magtarmkanalen ganska
låga mängder bakterier (103 per gram
tarminnehåll) och få arter. Bakteriekoncentrationen och antal arter ökar i distal
riktning (10). I colon ses bakteriemängder
på upp till 1012 per gram tarminnehåll och
utgör c:a 60% av det fekala innehållet.
En vuxen individ beräknas härbärgera
c:a 300–500 olika bakteriearter, de flesta
av dessa är fortfarande inte identifierade.
Endast 30–40 arter står dock för 99% av
den totala bakteriepopulationen i tarmen
(11). Tarmbakterierna är i huvudsak av
anearob typ. De dominerande bakteriegrupperna i tarmen hos en vuxen
individ är Bacteroides, Bifidobacterium,
Eubacterium, Clostridium, Lactobacillus,
Fusobacterium och olika Gram-positiva
cocci, medan aerober såsom Enterococcus
och Enterobacteriaceae räknas till de subdominanta bakteriegrupperna [11]. Varje
individ har dock sin högst specifika kombination av dominanta och subdominanta
bakteriegrupper. Denna kombination är
så specifik att man pratar om ett bakteriellt fingeravtryck i tarmen (12).
Den intestinala
mikroflorans primära funktion
Den intestinala mikroflorans funktion
kan delas upp i tre olika kategorier; trofisk, metabolisk och protektiv funktion.

Vad gäller den förstnämnda har man sett
att tarmens mikrober kan kontrollera och
styra epitelcellernas proliferation och differentiering (13). Vidare spelar tarmens
bakterier stor roll i utvecklingen av värdens immunsystem i form av utveckling av Gut-associated lymphoid tissue
(GALT) (14) och oral tolerans (15).
Microflorans metabola funktion består
i att tarmens bakterier kan fermentera icke
nedbrytbara dietära produkter och endogent mucus (11). I tjocktarmen fungerar
bakterierna som en slags anaerob bioreaktor som bryter ned polysacharider som
kroppen själv har svårt att hantera. Vidare
producerar bakterierna micronutrienter
såsom olika vitaminer, korta fettsyror och
polyaminer som tarmen sedermera kan
absorbera. Denna bioreaktor kan sannolikt vara olika aktiv hos olika människor.
I studier på möss har man funnit att feta
möss uppvisar betydligt fler aktiverade
gener som kodar för enzymer som bryter
ned annars svårnedbrytbara polysacharider. (16) Detta skulle kunna utgöra en
delförklaring i inter-individuella skillnader i kroppsvikt hos människor.
Mikrofloran i tarmen har också en
skyddande funktion. Normalflorans bakterier hämmar kolonisationen av patogena
bakterier i tarmen. Detta genom att producera antimikrobiella substanser såsom
bakteriociner och defensiner. Vidare kan
tarmens bakterier påverka pH i lumen
samt konkurrera om näring (17-19). Vissa
bakterier såsom lactobacilli och bifidobakterier kan kompetetivt binda in till olika
och viktiga receptorer på tarmens epitel
(20). Så kallad cross-talk mellan tarmceller och normalflorans bakterier kan
även modifiera tillgången till specifika
nutrienter som tarmens bakterier behöver
för överlevnad. Normalflorans bakterier
interagerar även specifikt med tarmens
epitelet via s.k. Toll-like Receptors (TLR)
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som sitter på ytan av enterocyterna. Dessa
receptorer har stor betydelse för hur epitelet i tarmen känner igen bakterier och
dess toxiska produkter.
Ett antal av de bakteriearter som normalt lever i symbios med värden kan dock
agera som patogener om och när tarmens
barriär är störd. Tarmens normalflora kan
störas av olika faktorer såsom strålning,
antibiotikabehandling, förändringar i
mathållning, psykisk eller fysisk stress.
Man använder här begreppet Dysbiosis som definieras som ett tillstånd där
tarmens normalflora befinner sig i obalans och leder till negativa konsekvenser
för tarmen. Genom kvalitativa och/eller
kvantitativa förändringar i normalfloran
självt eller förändringar i den lokala distributionen av bakterier eller förändringar
i bakteriernas metabolism, kan detta leda
till överväxt av potentiella patogena bakterier (21).
Det har länge varit känt att antibiotikabehandling stör ut tarmens normalflora.
Överväxt av fungi och clostridium difficile är vanliga orsaker till antibiotikaassocierad diarré (22). I studier där man
behandlat patienter mot helicobacter
pylori med lansoprazol, clarithromycin
och amoxicillin har man visat på en påtaglig reduktion av antalet lactobaciller och
enterococcer under lång tid efter behandlingens avslut. (23)
Effekter på tarmfysiologin
vid exponering för psykologisk stress

Mycket talar för att stress av olika slag
påverkar tarmens fysiologi på ett negativt
sätt. Stress tidigt i livet och en ökad grad
av stressande livshändelser predisponerar
för funktionella tarmstörningar såsom
IBS (4) Vi vet även att stress påverkar
skovfrekvensen vid inflammatorisk tarmsjukdom. (24)
Stress påverkar tarmbarriärfunktionen.
Normalt passerar små mängder luminalt
antigen tarmepitelet för att interagera med
värdens immunsystem vilket är viktigt
för kroppens övervakning av tarminnehållet. Vid en störd barriärfunktion, t.ex.
vid stress, ses en allt för stor passage av
antigen vilket kan överaktivera kroppens
immunsystem. Detta kan leda till lokal
inflammation i slemhinnan och ibland
vid trauma, sannolikt även sepsis. (25)
Stress påverkar även motiliteten i magtarmkanalen. Almy och Cannon kunde
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i början på 1900-talet tydligt visa ett
samband mellan emotionell stress och
ventrikel och colon motilitet (26,27). I
både djur- och humanstudier har man
visat att akuta stressorer leder till fördröjd
ventrikeltömning, ökad transit i tunntarm
samt ökad motilitet i colon. De senaste
åren har det visat sig att Corticotropinreleasing Hormone (CRH) signalsystem
står som huvudkoordinator vad gäller
kroppens endokrina och immunologiska
svar på stress. Allt mer framträdande bevis
talar för en koppling mellan aktivering
av CRH-1- och CRH-2-receptorer och
stressrelaterade förändringar i motorfunktion och barriärfunktion i tarmen. (28,29)
Långvarig störd motor och barriärfunktion i tarmen pga. kronisk stress kan sannolikt även påverka tarmens normalflora
såsom överväxt av anaeroba gramnegativa
bakterier samt minskade koncentrationer
av lactobacilli och bifidobacterium.(30,
31)
Katekolaminer och tarmens normalflora
Vid stressexponering är det ett väldokumenterat faktum att man får en ökad
insöndring av katekolaminer i blodet.
Dessa katekolaminer spiller över i tarmlumen. Detta har en påtaglig effekt på
tarmens normalflora. Adrenalin har visat
sig påverka tarmmotilitet och gallutsöndring och tillväxt av B. fragilis stimuleras
bland annat av just galla (32). Vidare har
man i in vitro-studier visat att noradrenalin stimulerar tillväxt av E.coli, Yersinia.
enterocolitica och Pseudomonas aeruginosa(33). Vid exponering av noradrenalin
har det visat sig att E.coli producerar ett
tillväxthormon känt som ”autoinducer
of growth” som i sig stimulerar tillväxt
av många andra gramnegativa bakterier
i tarmen. (34,35)
Mucin, IgA och
tarmens normalflora vid stress
Kronisk psykologisk stress i djurmodeller resulterar i en signifikant reduktion
av mucinproduktionen i tarmen. (36,37)
Genom mekanismer som involverar både
mastceller och katekolaminer ses även
minskade mängder sura mucopolysackarider. Mucin och sura mucopolysackarider
spelar en viktig roll i att förhindra infästning av patogena bakterier i tarmmucosan. Följaktligen leder en stressinducerad
minskning av mucus-produktionen till

en ökad inbindning och kolonisation av
patogena bakterier i tarmen (38).
IgA spelar också en viktig roll i att förhindra tillväxt av patogener. IgA förhindrar
infästning av patogena bakterier samt hjälper till att eliminera dessa bakterier i tarmlumen. I studier på möss har man visat att
stress hämmar insöndring av IgA i colon
(30). Hos barn har Drummond et al. (39)
visat att stressande livshändelser leder till
lägre nivåer av sekretoiskt IgA. Salivkoncentrationen av IgA uppvisar ett inverst
förhållande till noradrenalinkoncentrationer i blodet, vilket talar för att aktivering
av det sympatiska nervsystemet hämmar
produktion och utsöndring av IgA.
ENS, det enteriska nervsystemet och
noradrenalin är sannolikt också involverade i reglering av bakteriellt upptag
genom mucosans epitel. I råttstudier
påvisas en 30-faldig ökning av transmucosal transport av E.coli K-12 via follikelassocierat epitel (FAE) vid kronisk stress
(40,41)
Effekter av probiotika vid
svår stress hos kritiskt sjuka patienter
Påtagliga bevis finns för att stress är en del
av patogenesen bakom stress-ulcus hos
svårt sjuka patienter. Sjukdomsmekanismen förklaras med förändringar i prostaglandinsyntesen vilket i sin tur leder till
minskad mucussekretion och blockering
av återflödet av HCl via tight junctions i
ventrikelslemhinnan (42). Man har även
kunnat korrelera graden av tarmbarriärfunktionsstörning och utveckling av
multiorgansvikt (MODS) hos intensivvårdspatienter (43). Möjliga förklaringsmodeller bakom detta är exempelvis att
slemhinnehypoxi och acidos på grund av
hypoperfusion leder till en oxidativ stress
och förbrukning av Adenosin trifosfat
(ATP) under reperfusion, vilket i sin tur
kan leda till en ökad utsöndring av proinflammatoriska cytokiner (44). En annan
mekanism det har spekulerats kring är
den extensiva fokala apoptos av kryptepitelceller och lymfocyter i anslutning till
lamina propria som ses hos patienter som
utsatts för svårt trauma (45).
Probiotika

Det var först på 60-talet som man började
använda uttrycket probiotika, men redan
1907 visade nobelpristagaren Metchnikoff
att den laktatproducerande bakterien Lac
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tobacillus bulgaricus som finns i yoghurt
kan återställa en patologisk tarmflora. 1917
isolerade Alfred Nissle en E. Coli-stam
från en soldat under första världskriget
som till skillnad från sina kamrater höll sig
frisk från diarrésjukdomar. E. Coli-stammen, som sedermera fick Nissles namn,
användes sedan på en kvinna med aktiv
ulcerös kolit. Behandlingsresultatet var
slående med remission efter fem veckors
behandling (46). WHOs nuvarande definition av probiotika översatt på svenska
är: ”Probiotika är levande mikroorganismer som när tillförda i adekvata mängder utövar hälsoeffekter på värden” (47).
Förutom probiotika pratar man idag även
om prebiotika som är olika näringssubstanser till för att gynna tillväxten av vissa
bakterier i tarmen. Exempel på dessa är
majsstärkelse, inulin och pectin. Det finns
nu även kombinationspreparat där både
prebiotika och probiotika ingår. Man talar
här om synbiotika.
En stor bakteriegrupp inom probiotika
är de laktatproducerande bakterierna eller
Lactic Acid Bacteria (LAB). Här insorteras sju ”hälsosamma” icke patogena bakteriearter:
•
•
•
•
•
•
•

Bifidobacterium
Lactococcus
Lactobacillus
Leuconostoc
Pediococcus
Oenococcus oeni
Streptococcus thermophilus

Förutom laktat producerar många av
dessa stammar även bacteriociner som
ytterligare vapen mot patogena tarmbakterier. De två dominerande LAB-arterna
är Bifidobacteria och lactobacilli. Bifidobacteria har förmågan att dels producera
B-vitamin men även matspjälkningsenzym såsom casein fosfatas och lysozym
(48) Bifidobacteria har visat sig effektiv
mot infektiös diarré (49). Lactobacilli syntetiserar väteperoxidas vilket också har en
bakteriostatisk effekt (50).
I gruppen övriga probiotiska bakteriestammar återfinns bakterier som inte
alltid har ansetts säkra såsom E coli. En
rad E coli-stammar har dock tydligt visat
sig effektiva mot infektiös diarré (51,52),
fungerar som remissionsbehandling vid
inflammatorisk tarmsjukdom (53,54) och
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förhindrar kolonisering av nosokomiala
patogena bakterier hos förtidigt födda
barn (55-57) Clostridium butryricum är
en bakterie som syntetiserar smörsyra
(Butyric acid) en fettsyra som är en viktig
energikälla för tjocktarmens epitel (58).
Smörsyra ter sig även ha antiinflammatoriska egenskaper med effekt på IBD
och antibiotikaassocierad diarré hos
barn (59, 60). Saccharomyces boulardii
är en tropisk jästsvamp som visat sig ha
en naturlig resistens mot antibiotika och
magsyra. Denna jästsvamp är effektiv
mot antibiotikaassocierad diarré och en
av mekanismerna bakom detta är att den
kan producera ett specifikt proteas som
minskar de negativa effekterna av Clostridium difficile toxin A.
Probiotika och stress-relaterad sjukdom
Probiotika är effektivt mot infektiösa enteriter och främst är detta visat på clostridieinfektioner (61,62). Probiotika har också i
randomiserade kontrollerade studier visat
positiva effekter vid remissionsbehandling av pouchit (63) och ulcerös kolit (64).
Man har också funnit att probiotika kan
reducera bakteriell överväxt i övre magtarmkanalen samt förhindra sekundära
infektioner hos patienter som exponerats
för kirurgiskt trauma eller drabbats av
kirurgiska infektioner. Det finns alltså en
rad olika humanstudier gällande probiotika, men studiepopulationerna i dessa är
oftast små och de olika studierna uppvisar
motstridiga resultat.
Djurstudier av probiotikaeffekter visar
däremot ofta tydliga resultat. Att använda
djurmodeller är själklart betydligt enklare
vad gäller reproducerbarhet och konformitet i studiegrupperna jämfört med
humanstudier. När man använde en
kombination av olika probiotikastammar; VSL#3 på IL-10-/-möss, såg man
en normalisering av epitelfunktion samt
avtagande inflammation i tjocktarmen
(65). Ett annat probiotiskt kombinationspreprat; Ecologic 641, visade sig förebygga
barriärdysfunktion i ileum och återställa
genuttryck för tight junction protein
i en akut pancreatitmodellstudie (66).
Zareie et al fann i en studie på råttor och
kronisk stress att tillsats av Lactobacillus
helveticus och Lactobacillus rhamnosus
i dricksvattnet ledde till normalisering
av jonsekretionen i tunntarm samt för-

hindrade bakteriell translokation i lymfkörtlar genom att bakterierna motverkade
infästning av patogener i tarmens mucosa
(67). Dessa studier är liksom de flesta
andra djurstudier inriktade på att förebygga sjukdom snarare än att behandla.
Detta kan också vara en förklaring till mer
positiva resultat i djurmodeller. Dessutom
är det ju som underhållsbehandling som
probiotika har haft de tydligaste effekterna i kliniska material. Med andra ord är
det sannolikt i denna roll som probiotika
kommer att finna sin plats i arsenalen.
Fler studier krävs dock för att bekräfta
detta.
Mekanismer bakom probiotikas funktion
En normal tarmfunktion är beroende av
flera olika komponenter; normalfloran,
mucus, enterocyterna, immunsystemet,
det enteriska nervsystemet och intestinal motoraktivitet som alla fungerar i en
symbiotisk homeostas. Vi vet idag väldigt
lite om mekanismerna bakom probiotikas
effekter för att stärka denna symbios. Det
finns dock en hel del studier gjorda i djurmodell och cellodling som ger stöd för
effekter på flera olika plan (Figur 1).
Luminala effekter av probiotika:
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus
rhamnosus och Streptococcus thermophilus
har förmågan att hämma adhesionen av
patogena E- coli stammar till colonslemhinna (68,69). Probiotika konkurrerar
också med patogena bakterier om nutrition i tarmlumen. Vidare kan probiotika
även modifiera miljön i lumen genom att
exempelvis sänka pH. (70)
Probiotikaeffekter på mucinsekretionen:
Man har visat att vid oralt intag av det probiotiska kombinationspreparatet VSL#3
ökar nivåerna av luminalt mucin med
60% (71). Oral tillförsel av Lactobacillus
rhamnosus ökar också mRNA-uttryck och
extracellulär sekretion av MUC3 mucin
vilket hämmar patogena E colis adhesionsförmågan på enterocyter (72).
Probiotikaeffekter på epitelceller:
Den probiotiska E. Coli-stammen Nissle
1917, men inte andra E coli-stammar,
påverkar tarmens epitelceller att uttrycka
den antimikrobiella peptiden beta-defensin-2 som vid aktivering hämmar tillväxt
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Figur 1.

av patogena bakterier i mag-tarmkanalen
(73). Epitelceller som blivit exponerade för
VSL#3-medium producerar speciella s.k.
Heat Shock Proteins (Hsps) som är kända
för sin förmåga att stärka epitelcellernas
cytoskelett (74). S. boullardii har visats sig
kunna hämma sänkning i transepitelial
resistensen och den omfördelning av tight
junction-proteinet zona occludens (ZO)-1
som induceras av enteropatogena E coli.
Detta talar för att denna jästsvamp har
en skyddande effekt på tight junctions.
Vidare har samma jästsvamp visats sig
minska kloridsekretionen som inducerats
av E. coli och Koleratoxin (75). Kombinationspreparaten VSL#3 och Ecologic
641 hämmar den ökade permeabiliteten
för macromolekyler som ses vid kolit och
pancreatit genom att stärka enterocyternas cytoskelett och tight junction protein. Probiotika tros även verka genom
att påverka epitelcellernas proliferation
och apoptos. Tillförsel av Lactobacillus
rhamnosus och Clostridium butryricum i
råttstudier har visat en ökad epitelproliferation i tunntarm, cekum och distala
colon (76,77)
Immunomodulerande effekter av probiotika
Epitelcellernas samspel med mikroorganismer baseras på igenkänning av vissa
signaturmolekyler som kallas microbeassociated molecular patterns (MAMP)
via Toll-like receptors (TLRs) i cellmembranen (78). TLRs funktion består i att
uppmärksamma slemhinnan på mikroorganismer och TLRs är avgörande för
att initiera inflammation- och immunsystemets svar på potentiella hot. Det finns
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en rad olika olika TLRs. TLR 2 känner
igen lipoteichoic acid och bakteriella lipoproteiner som finns rikligt i cellväggen på
både grampositiva och negativa bakterier.
TLR 4 känner igen lipoploysacharider
från gramnegativa bakterier och TLR 9
känner igen bakteriellt DNA.
NF-ĸB-systemet spelar också en central
roll i värdens immunförsvar och påverkas av interaktionen mellan värd och
mikroorganismer. Exempelvis är det via
NF-ĸB-systemet Lactobacillus rhamnosus
hämmar den TNF-α-inducerade IL-8produktionen hos Caco-2-intestinala epitelceller (79). Vidare kan probiotika även
stimulera produktion och utsöndring av
sekretoriskt IgA. Lactobacillistammar ter
sig kunna hämma interferon γ-inducerad
tarmbarriärsdysfunktion samt reducera
antalet lymfocyter som uttrycker TNF
hos patienter med Mb Crohn i ileum.
Detta innebär att probiotika även tycks
ha effekt på subepiteliala immunceller
(80,81).
Probiotikeffekter på det
enteriska nervsystemet och tarmmotilitet
Allt fler studier visar att probiotika även
har effekt på tarmens nervsystem. I en
råttmodell visade man att viceral smärta
framkallad genom colorektal distention
kan hämmas med behandling av Lactobacillus reuteri (82). Medan Lactobacillus
acidophilus reducerade smärtperceptionen
via cannabinoida och µ-opoida receptorer
i tarmen (83).
I humanstudier har det visat sig i en
randomiserad kontrollerad studie att
Bifidobacterium animalis förkortar tran-

sittiden i colon sigmoideum hos friska
kvinnor (84).
En viktig kunskap man fått med sig
från ovanstående experimentella studier är
att effekterna av probiotika många gånger
är artspecifika. Att en lactobacillusart ger
en positiv effekt innebär inte att en annan
lactobacillusart uppvisar samma effekt.
Många studier talar också för att kombinationer av olika probiotikastammar är
mer effektiva än enstaka probiotika (8587). Dock vet vi väldigt lite om vilken
kombination som är den mest effektiva
och till vilket tillstånd man ska ge de olika
kombinationerna av probiotika.
Probiotika och säkerhetsaspekter
Probiotika har använts under en lång tid
och några påtagliga specifika biverkningar
har inte påvisats. Dock skall man vara
medveten om att probiotika kan ge fyra
olika typer av ogynnsamma effekter:
•
•
•
•

Infektioner
Skadliga metaboliska effekter
Överdriven immunostimulering
Genöverföring

I Finland har man visat att en del
probiotika har förmågan att translokera
och det finns beskrivet ett litet antal fall
med infektioner som har kunnat härledas till konsumtion av S. Boulardii och L.
rhamnosus. Huvuddelen av dessa fall har
dock rört sig om hospitaliserade, multisjuka patienter. I en nyligen publicerad
studie fann man också att probiotika ökar
mortaliteten vid svår IVA-krävande pancreatit(88). Detta talar för att behandling
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med probiotika bör användas med stor
försiktighet i intensivvårdssammanhang
och, som tidigare nämnt, i första hand
bör omfatta olika typer av underhållsbehandling.
En annan säkerhetsaspekt är probiotikas förmåga att permanent förändra sammansättningen av normalfloran i tarmen.
Det finns en rad studier som visar att probiotika tillfälligt kan ha denna effekt men
som försvinner en tid efter utsatt probiotisk behandling. Andra viktiga frågor som
måste adresseras i sammanhanget är att
fastställa om utveckling av antibiotikaresistens hos probiotiska preparat föreligger.
Avslutande kommentarer

Probiotika har uppvisat potentiellt positiva effekter på flertalet patofysiologiska
skeenden vid stressinducerad tarmdysfunktion. Det finns också randomiserade
studier som tydligt visar goda effekter vid
underhållsbehandling av stressrelaterade
tarmåkommor såsom IBS, IBD och
pouchit. Vi har dock långt kvar till att
veta vilka probiotiska preparat eller vilka
kombinationer vi ska ge till olika patienter
vid olika tillstånd. Mer kraft måste läggas
på att studera stressrelaterad patofysiologi
och probiotikas verkningsmekanismer på
människa. Man har påvisat enastående
effekter av probiotika i djurstudier, men
dessa är ofta svåra att reproducera i en klinisk miljö. Djurstudierna är ofta upplagda
som förbehandlingsstudier där patofysiologi förhindras istället för att behandla
sjukdom. Tolkningen av kliniska studier störs inte sällan av att patientgrupperna inte är homogena. För att lyfta de
experimentella kunskaperna till klinisk
praxis krävs att man noga väljer ut probiotiska preparat och sedan i randomiserade välkontrollerade, sjukdomsspecifika
multicenterstudier studerar de kliniska
effekterna av probiotika.
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Att lyssna på information om celiaki
Celiaki – från en ovanlig
barnsjukdom
till ett folkhälsoproblem
Tisdag den 27 Januari 2009
Grand Hôtel, Stockholm
Alla yrkesgrupper inom hälso- och
sjukvården är mycket välkomna!
Mer information och anmälan
www.blf.net
Svenska Barnläkarföreningen,
sektionen för
gastroenterologi, hepatologi och
nutrition

Under våren 2008 har jag (Jonas Ludvigsson) spelat in ett
ljud-informationsmaterial om celiaki/glutenintolerans. Det
finns nu på svenska celiakiförbundets hemsida och vänder
sig till såväl barn som vuxna med celiaki, men även till deras
anhöriga. Innehållet i ljudinspelningarna (7 avsnitt) har
faktagranskats av svenska barnläkarförbundets arbetsgrupp
för celiaki.
Ämnen som behandlas är t.ex. ”magtarmkanalen” och ”hur
vanligt celiaki är”, men även information om det vi vet om sjukdomens orsaker.
Min förhoppning är att läkare, dietister och gastro-sjuksköterskor i sin kontakt med
celiakipatienter och deras anhöriga ska informera om möjligheten att lära sig mer
om celiaki genom att lyssna på inspelningarna.
För att kunna lyssna på ljudinformationen behöver man ha tillgång till en dator
med internetuppkoppling. Adressen till ljudinformationen är:
http://www.celiaki.se/lyssna
(Om inget händer när du klickar på länken, kopiera den, öppna programmet internet explorer och klistra in www.celiaki.se/lyssna i internet explorers adressfönster.
Tryck därefter på ”enter-tangenten” så kommer du till ljudinformationen.)
Jonas Ludvigsson
Docent, Barnläkare
Barnkliniken, Örebro Universitetssjukhuset
Enheten för klinisk epidemiologi, Karolinska Institutet
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Filkonverterare för filer
skapade i Office 2007
Har ni fått en bifogad fil i form av ett Worddokument som
inte datorn kan öppna?
I så fall kan det bero på att avsändaren använder sig av
Office 2007. Om man inte ställer om filformatet när man
spar i Word 2007, kan inte andra användare som har en
äldre version av Word öppna filen.
Men det finns en konverterare att hämta kostnadsfritt på
Internet.
Office i olika upplagor

Vi ska reda ut det här från början.
De program som de flesta av oss vanligtvis använder för
att skriva en text är utan tvekan Microsoft Word. Det ingår
i det s.k. Office-paketet. Förutom Word, består Office även
av programmen Excel och PowerPoint. Men det finns flera
utgåvor i olika kostnadsklasser som innehåller ännu fler
program.
Första gången man samlade dessa program i ett paket var
Office -97. Sedan dess har det kommit många nya utgåvor:
Office 2000, Office XP och Office 2003.
Gemensamt för dessa har varit att det s.k. gränssnittet
– vilket enkelt uttryckt betyder hur programmet ser ut på
skärmen – inte har förändrats särskilt mycket. Viktiga funktioner, menyer m.m. har funnits på ungefär samma plats,
och det har därför varit ganska enkelt att orientera sig när
man bytt från ett äldre till ett nyare Office.
Dessutom har dessa program varit kompatibla med varandra – det vill säga att om man exempelvis arbetar med
en Wordfil i Word 2003, så kan den öppnas och läsas av en
annan användare som kanske använder sig av Word 2000.
Mottagaren märker helt enkelt inte någon skillnad.
I och med lanseringen av Office 2007, har man förändrat
själva gränssnittet. Det ser alltså inte ut som man är van
vid i Word. Dessutom går det inte längre att skicka en fil
man skapat i Word 2007 till en användare som har en äldre
version – den går inte att öppna.
Det är inte säkert att den som skickar filen är medveten
om detta förhållande – denne har ju själv inga problem
med att öppna den.

Vi ska passa på att reda ut vad filformat står för.
Allt man producerar på en dator – texter, bilder, kalkylblad, hemsidor m.m. – skapar man med hjälp av ett
program. I det här fallet handlar det om programmet Word.
Det man skapar sparar man på sin hårddisk i en s.k. fil.
Det är denna som vi sedan t.ex. kan skicka vidare till andra
personer med hjälp av e-post. Vi kan också spara filen på
ett USB-minne, CD, DVD eller på diskett.
När man ska öppna en befintlig fil, måste ett program på
datorn startas för att läsa filen. För att datorn ska veta vilket
program som ska startas för att läsa filen, måste alltså filens
namn innehålla denna information. Det sparas automatiskt
när vi sparar filen första gången i det program vi skapar den
i (när vi väljer alternativet Spara som i Arkiv-menyn). Det
är då vi ger filen ett namn och anger var vi vill spara den
någonstans. Så här ser det ut nederst i dialogrutan:

I rutan för filnamn får vi skriva in vad filen ska heta,
och det finns en annan ruta för filformat där det redan står
Worddokument – som alltså anges med .doc.
Om vi vill välja ett annat format att spara vårt Worddokument i, så kan vi göra det genom att klicka på den
lilla triangeln till höger i rutan. Men det vanligaste är nog
att man inte gör det.
Visa filändelser

Nu har vi sparat filen, och i datorn finns det nu
en ikon som ser ut så här:
Man kan ställa in datorn så att den antingen inte visar
filändelserna (som är fallet här) eller att den gör det.
För att ändra den inställningen klickar man på Verktyg
i menylisten (t.ex. efter att ha klickat på Den här datorn)
och väljer sedan alternativet Mappalternativ.

Datorn hittar rätt program med hjälp av filändelse

Word 2007 har alltså fått ett nytt filformat. Filändelsen för
dessa filer är .docx. De tidigare versionerna av Word ger
filändelsen .doc.
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En dialogruta med fyra flikar öppnar sig då. Klicka på
fliken Visning.
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Vi ser en lång lista längre ned i rutan. Leta rätt på alternativet Dölj filnamnstillägg för kända filtyper.
Klicka bort bocken.
Nu ser ikonen ut så här istället:
Filen har kvar sitt namn, men nu har vi ställt in
datorn så att den även visar vilket filformat filen är sparad i.
Det kallas filändelse, och det börjar alltid med en punkt som
följs av tre eller fyra bokstäver.
Andra exempel på filändelser är .ppt (PowerPoint), .xls
(Excel) – några andra program i Office-paketet.
Vilken är fördelen att ha datorn inställd på att inte visa
dessa filändelser? Svaret är att det då blir enklare om man
byter namn på en fil. Är datorn inställd på att inte visa dem,
behöver vi inte tänka på att skriva tillbaka filändelsen om vi
döper om filen.
Vi demonstrerar genom att byta namn på vår Wordfil.
För att göra det ställer vi musmarkören på själva
ikonen, högerklickar och väljer sedan Byt namn
i den meny som öppnar sig. Nu blir filnamnet
blåmarkerat under ikonen, och då är det bara att
skriva in det nya namnet. Vi döper om den till Deltid.
Eftersom datorn nu är inställd på att visa filändelser, öppnar
sig en dialogruta, där vi varnas för att det finns risk att filen
inte går att använda. Svarar vi då Ja på frågan om vi
ändå vill ändra namnet, ser ikonen efteråt ut så här:
Det är inte längre en ikon som visar att det är en
Wordfil, eftersom vi inte skrev in filändelsen .doc när vi ändrade namnet. Datorn förstår alltså inte vilket program den ska
använda för att öppna filen, och då ersätts den ursprungliga
ikonen med denna symbol.
Nu måste vi tala om för datorn att använda Word för att
öppna filen. Man kan t.ex. starta Word och öppna den därifrån, alternativt högerklicka på den, välja Öppna med och
sedan välja Word i en lista.
Allt detta besvär undviker man genom att komma
ihåg att skriva in filändelsen .doc när man byter namn
på filen. Då ser ikonen så här:
Så om datorn är inställd på att inte visa filändelser, behöver
vi alltså inte tänka på det över huvud taget och kan ändra
namn på filerna hur vi vill.
Hämta filkonverterare på Microsofts hemsida

Men det är onekligen praktiskt att kunna se filändelserna om
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man råkar ut för att man får en fil som man inte kan öppna.
Via Internet kan man då enkelt söka rätt på vilket eller vilka
program som krävs för att man ska kunna öppna filen.
Några exempel: Filändelsen .pdf kräver att man har Adobe
Acrobat Reader (eller andra Adobeprogram) installerade på
datorn, .zip öppnas med Winzip (i vissa fall går det dock
även med alternativet Komprimerade mappar i operativsystemet XP).
Och får man en fil som har ändelsen .docx krävs det alltså
att man har Office 2007 på sin dator. Det är det ju många
som inte har, och då måste man hämta ett konverteringsprogram från Microsofts hemsida.
Det är viktigt att påpeka att detta program kräver att man
använder något av operativsystemen Windows 2000, XP
eller Vista. Tidigare Windows-versioner kan inte använda
sig av konverteringsprogrammet. Det krävs också att man
har Word 2000 eller senare installerade på datorn.
Programmet heter Microsoft Office Compatibility Pack
för Word, Excel och Powerpoint 2007–filformat. Det kan
kostnadsfritt laddas ned från Microsoft Download Center,
och det enklaste sättet att nå den sidan är att skriva compatibility pack office 2007 som en söksträng i Google och
sedan klicka på översta svenska länken från microsoft.com.
(Fullständig länkadress finns i slutet av denna artikel).
Så här ser det ut när vi kommit dit (vi ser ett utsnitt av
övre delen av sidan).

Längre ned på sidan får vi mer information om programmet, och kan även läsa en instruktion för hur man
installerar det.
För att starta nedladdningen klickar man på länken
Hämta.
Spara filen i datorn

En ny dialogruta öppnar sig nu, vi rekommenderar att man
klickar på alternativet Spara och sedan på vanligt sätt markerar att den ska läggas på en plats på datorn där vi lätt kan
hitta den efter hämtningen – förslagsvis på Skrivbordet.
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Det är nu mycket enkelt att installera programmet.
Dubbelklicka på setupfilen. Det första vi då möts av är
en ruta vi måste klicka i för att godkänna licensvillkoren
för att använda programmet. Sedan klickar vi på Fortsätt i
rutans nedre, högra hörn.
Vi kommer nu att kunna följa installationens förlopp i
informationsrutan, och när installationen är klar behöver
vi bara klicka OK. Sedan är allt färdigt.

Nu startar själva hämtningen, och i en ny dialogruta kan
vi följa förloppet.
Sköter sig själv

Hur lång tid det tar beror helt och hållet på hur snabb
Internetuppkoppling man har. Filen är 27,6 Mb stor.
När hämtningen är avslutad, stänger man
ned Internet och ser till att alla andra program
är avslutade. Leta sedan reda på den hämtade
filen (i vårt fall ligger den på Skrivbordet) som
ser ut så här:
Installera

Det vi hämtat är en s.k. setup-fil (med filändelsen .exe) och
det innebär att den innehåller ett körbart program som
kommer att installeras på datorn.
Man ska naturligtvis alltid vara extra uppmärksam på
sådana filer, och endast öppna sådana om de kommer från
en leverantör man har förtroende för – vilket vi naturligtvis
har om det är en fil vi hämtat på Microsofts hemsida.
OBS: Det är i det här sammanhanget värt att än en gång
påpeka att Microsoft (eller t.ex. banker) ALDRIG skickar ut
länkar för nedladdning av filer via mail! Får man ett sådant
mail där man uppmanas att hämta en viktig säkerhetsuppdatering eller dylikt från Microsoft eller sin bank, är det
ALLTID frågan om ett bedrägeriförsök – hur ”äkta” det än
ser ut i mailet, alternativt den hemsida mailet leder till. Om
man däremot själv går till hemsidan – via sin webbläsare på
vanligt sätt – är sidan att betrakta som pålitlig.
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Vi behöver inte göra något mer. Programmet känner självt
av om det är en fil från Office 2007 som vi ska öppna (tack
vare filändelsen) och vi behöver bara klicka på filen som
vanligt.
Naturligtvis behöver man bara hämta den här konverteraren till sin dator en gång – sedan är den ju installerad och
kommer framgent att aktiveras varje gång vi vill öppna en
fil skapad i Office 2007.
Setupfilen ska inte ligga kvar på Skrivbordet efter installationen. Den behövs inte mer och kan kastas – eller åtminstone bör man spara undan den i någon särskild mapp på
datorn.
Det ska också påpekas att en användare av Office 2007
naturligtvis kan välja – när man skapat sin fil och ska spara
den – att redan då ändra det föreslagna filformatet och
istället spara den i ett äldre Word-format. Men det är nog
många som inte tänker på det.
Därför är det en god idé att vara förberedd och hämta filkonverteraren redan nu – så att man slipper göra det om det
är bråttom den dagen man får en fil skapad i Office 2007!
Per Lundblad
Fotnot
I Startmenyn på datorn, Alla program, kan man finna länken till
Windows Update. Där letar man reda på Office-familjen, och
klickar på den länken. På den sida man då kommer till skriver
man compatibility 2007 i sökrutan under Hämtningsbara filer. Det
översta resultatet är en länk till hämtningssidan som beskrivs i
artikeln. Google är nog enklare…
Vill man skriva in hela adressen själv får man knappa in
www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=sv
&familyid=941B3470-3AE9-4AEE-8F43-C6BB74CD1466
Då är Google definitivt enklare…
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Bästa medlem!
Ordförande:
Mirjam Bjurek
Endoskopimottagningen
Kärnsjukhuset
541 85 Skövde
Tel: 0500-432 540
Fax: 0500-432 962
mirjam.bjurek@vgregion.se

Så har då denna sommar gått och hösten gjort sitt
inträde. Hoppas ni alla har haft en skön sommar och
semester.
Jag heter Mona Olofsson och blev vald till sekreterare i
vår förening (jag hade posten som ledamot tidigare) så
nu är det nya utmaningar som väntar. Har jobbat med
endoskopi på Avesta Lasarett sedan 1988 och tycker att
det fortfarande är lika roligt, det händer ju så mycket
inom vårt område, se bara vilken hjälp man har av t.ex.
scopeguiden vid coloskopier. Vi är en liten endoskopienhet, men förutom endoskopi så har vi även dialys,
arbets-EKG och dagvårdspatienter som kommer för olika
behandlingar såsom infusioner och transfusioner.
Som ni kanske sett så är Umeåkursen ”Omvårdnad med
inriktning mot endoskopisk verksamhet inom gastroenterologi”, 7,5 p, inställd på grund av att det var för få
anmälningar. Planering för en utbildning under våren
2009 är på gång. Här bredvid kan du läsa ett reportage
från kursen som hölls för oss assistenter på GEA, SU/
Sahlgrenska i våras.
Nu i oktober så är det UEGW mötet i Wien, och till
nästa år 2009 är det SADE-kursen i Oslo och ECCOmötet i Hamburg som vi har att se fram emot. Program
till respektive möte kan ni läsa på SEGPs hemsida.
Och i Göteborg pågår planeringen inför Gastrodagarna.
Ni får gärna höra av er till oss i styrelsen om vad ni tycker
om den nya hemsidan, det är alltid bra med feedback.
Det kan vara både ris och ros.
Och ni glömmer väl inte bort att söka stipendium, stora
som små enheter.

Vice ordförande:
Eleonor Johnson
Endoskopienheten
Ersta sjukhus
Box 4622, 116 91 Stockholm
Tel: 08-7146309
Fax: 08-7146668
eleonor.johnson@erstadiakoni.se

Iris Posserud

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

Kassör:
Agneta Schedin
GastroCentrum Medicin, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
Tel: 08-517703 02
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
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Mona Olofsson
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till Olympus Sverige AB, Schering Plough,
Boston Scientific Sverige och Cook Sweden AB
för att de sponsrar vår förening som
kommer våra medlemmar tillgodo i form av stipendier.

Ledamot
Ulrika Dovner
Kirurgmottagningen
Akademiska sjukhuset
75185 Uppsala
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kurs på gea i göteborg

Uppskattad kurs på GEA i Göteborg
Under slutet av maj gavs en kurs för
endoskopiassistenter vid Gastroenterologiska Endoskopiavdelningen (GEA)
på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
SS i Göteborg.
23 deltagare – 21 från olika delar av
Sverige, och dessutom två från Norge
– var med om sammanlagt åtta föreläsningar. De fick även träffa representanter från industrin som visade upp sina
produkter. Allt detta gick av stapeln
uppe på själva mottagningen!

kuterade oss fram till att vi skulle ha en
utbildningsaktivitet.
Förutom Annika, ingår även Per-Ove
Stotzer, medicinsk gastroenterolog och
Claes Jönsson, kirurg, i denna ledning.
– Själva programmet vi utarbetat är en
gemensam produkt där samtliga anställda
har varit inblandade i diskussionen. Vi
har ju alla olika erfarenheter av endoskopi
– och därmed mycket att bidraga med
fortsätter Annika.

G

Klassrum på mottagningen

EA är en tämligen nybyggd mottagning. Det är fyra år sedan
man flyttade in i lokalerna.
Vårdenhetschef Annika Henningsson,
som också är ansvarig kontaktperson för
kursen, berättar att man från början designade den så att man även skulle kunna
genomföra utbildningar.
– Eftersom vi är ett universitetssjukhus
har vi ett utbildningsansvar, konstaterar
hon.
Allas erfarenheter

Det var tredje gången man genomförde
denna kurs på GEA. Första gången var
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Annika Henningsson

år 2006, och sedan dess har det blivit en
kurs om året.
– Det finns inte så mycket att välja på
när det gäller utbildningar för endoskopiassistenter, svarar Annika när vi frågar
henne om bakgrunden till att man startade för tre år sedan.
– Därför var det vi som sitter i verksamhetsledningen här på GEA som dis-

Annika berättar att det blev fullsatt direkt
första gången.
– Alla fick inte plats, så jag hade 15 personer på väntelistan till året därefter. Även
i år är det fullsatt, tillägger hon.
Detta blir vi varse när vi kommer till
det rum där kursdeltagarna samlats. Det
ligger i direkt anslutning till korridoren
på mottagningen, och är tekniskt utrustat för föreläsningar. Fullsatt är det, och
därmed trångt mellan stolarna, men alla
får plats.
Annika hälsade dem välkomna, och
efter att ha informerat om kvällens kommande aktiviteter presenterade hon
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Claes Jönsson

Per-Ove Stotzer

Erik Johnsson

dagens första föreläsare – Claes Jönsson,
som talade om ERCP.
– ERCP är ett farligt ingrepp. 1 av 200
dör av komplikationer efteråt, konstaterade Claes inledningsvis.
– Ändå är det säkrare än de alternativ
som står till buds. Men mellan 5 och 10%
får komplikationer efteråt. Visserligen inte
dödliga, men som ändå påverkar sjukdomsförloppet, fortsatte han.

burit att det idag finns en trend som går
mot ett färre antal utförda ERCP, påpekade han.
Komplikationer kan delas upp i två
huvudgrupper – akuta och långsiktiga.
– Bland de akuta är pankreatit vanligast,
men det kan också handla om blödning,
perforation och kolangit. Komplikationer
på längre sikt är stentdysfunktion, papillstriktur och papillotomi.
Därefter gick han igenom de olika
komplikationerna och gav råd hur man
ska behandla i olika fall.

Erik började med att redogöra för olika
typer av stentar – av metall eller av plast,
täckta eller icke täckta.
– Det kommer även en ”biodegradeable” stent. Den löser upp sig själv – men
hur detta fungerar i praktiken vet vi ännu
inte, eftersom den är så ny, tillade Erik.
Han fortsatte med att beskriva indikationer för stent i esofagus. Den vanligaste
är dysfagi – alltså oförmåga att svälja.
– Esofaguscancer är en otäck sjukdom.
Överlevnaden efter fem år ligger mellan
10 och 15%. Hälften av patienterna är
obotligt sjuka när de blir diagnostiserade.
Dysfagi är dessutom oerhört jobbigt för
patienten.
Komplikationer är bl.a. perforationer,
blödningar och att stenten flyttar sig alternativt proppas igen.
– Kom ihåg att en gastrostomi inte
löser patientens problem med att svälja
saliv. Men en stent kan behöva kompletteras med en PEG, sa Erik.

Komplikationer

Claes berättade vidare om indikationer
för ERCP. Om man är tveksam, bör man
utföra en magnetkameraröntgen först.
– Då ser man bra, och möjligheten att
använda sig av magnetkameran har inne-

Dysfagi

Nästa föreläsare var Erik Johnsson. Ämnet
var stentbehandling.

Industrin viktig partner

Personalen på GEA
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Därefter följde den första kaffepausen,
och det var också då som deltagarna fick
tillfälle att gå runt i produktutställningen
som fanns på plats.
– Det har framkommit via våra utvärderingar att man ser särskilt positivt på
att man får tillfälle att träffa industrin. Vi
får bara lovord för att de är här, berättar
Annika.
– Sju företag är närvarande: Boston
Scientific, Cook, Johnson & Johnson,
Kungshusen, Meda, Olympus och VingMed. Samarbetet med dem är en förut-
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Industrin, som varit flitigt representerad, demonstrerade hur produkterna fungerar.

sättning för att vi ska kunna genomföra
kursen, påpekar hon.
Jörgen Larsson arbetar på Boston Scientific. Han tycker det är självklart att
närvara på kursen.
– Det ligger i allas intresse att endoskopiassistenterna vet hur produkterna
fungerar, att de har ett rätt handhavande,
säger han.
– All skopi handlar ju om att utföra
ett tätt lagarbete mellan skopist och assistent! Vi har varit med här i Göteborg ända
sedan början. Det här är en bra kurs, anser
han.
Deltagare från utlandet

Han får medhåll av kursdeltagarna Hilde
Näs och Magnhild Pettersen som kommer
från Fredrikstad i Norge.
– Vi arbetar med PEG, och ville ha en
svensk syn – och även få möta kollegor
från andra länder. Dessutom tyckte vi att
det är väldigt bra med en utbildning som
enbart vänder sig till just endoskopiassistenter, svarar de när vi frågar vad som fick
dem att komma till Göteborg.
– Vi ser att vi arbetar ganska lika – och
vi har flera svenska läkare och sjuksköterskor som arbetar hos oss i Fredrikstad, som
det går väldigt bra att samarbeta med.
Hilde och Magnhild är väldigt nöjda
med kursen, när vi frågar dem mot slutet
av dag två.
– Vi vill särskilt nämna föreläsningarna
om ERCP, stentbehandling, ultraljud och
dubbelballong-endoskopi, säger de.
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Utbildning stimulerar

Just närheten till verksamheten – att man
faktiskt har utbildningen uppe på själva
mottagningen – är något som flera andra
lyfter fram som mycket positivt.
– Det handlar ju mycket om teknik,
och därför är det bra att vi finns just här,
förklarar Annika.
För att det ska vara logistiskt möjligt har
man bara planerat att genomföra akuta
undersökningar under kursdagarna.
Föreläsarna – som är både läkare och
sjuksköterskor – kommer uteslutande
från GEA.
– Det är personer som har stor erfarenhet av endoskopi. Alla är specialister. När
man är verksam på ett universitetssjukhus
ingår det också att man ska undervisa om
sin specialitet, fortsätter hon.
Per-Ove Stotzer, som själv föreläste om
dubbelballong-endoskopi, instämmer.
– För mig är det självklart att ställa
upp. Bra utbildade assistenter är mer
intresserade – det stimulerar ju att vara
utbildad. Då jobbar man bättre. Vet man
varför man gör saker så fungerar man
bättre.
– Dessutom är det bra för alla om en
endoskopiassistent får förståelse för de
svårigheter som kan dyka upp när man
utför en skopi, anser han.
Resultat av ett lagarbete

Detta innehåll har varit konstant sedan
starten.
– Själva punkterna är desamma. Men vi
har omarbetat materialet något – justerat
det efter tidigare utvärderingar, förtydligar
Annika.
Även denna gång visar det sig att dessa
utvärderingar är mycket positiva.
– Föreläsningarna får genomgående
högt betyg. Vi får gratulationer till en bra
kurs – och alla säger sig kunna rekommendera den till en kollega!
– Dessutom är det kul att träffa andra
människor som håller på med samma
saker. Vi har mycket att lära av varandra,
fortsätter hon.
Till sist vill Annika trycka på det faktum
att det inte är hon ensam som har ”fixat”
kursen.
– Den är resultatet av ett lagarbete!
Hela enhetens engagemang har varit avgörande. Och då menar jag inte bara föreläsarna – utan även dem som får stå och
jobba som vanligt under kursen gång!
Per Lundblad

Fotnot:
Vill man få kontakt med Annika,
kan man skicka e-post till
annika.henningsson@vgregion.se

Övriga ämnen som diskuterades under
kursen var Medicinsk teknik, Etik och
PEG, Desinfektion och Kapselendoskopi.
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