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Ärade medlemmar,

D

e klara morgnarna börjar bli så där
härligt septemberkyliga och höstterminen är i full gång…
Nya styrelsens arbete startade 6–7/9 med
ett internat för att hinna diskutera igenom
olika frågor ordentligt. En punkt vi la ner
mycket tid på var SGF:s hemsida där arbetet
nu är igång med en ordentlig renovering,
vilket ni kommer att märka vid besök på
nätet under hösten.
En annan viktig fråga som fortlöpande
diskuteras är ST-utbildningen, där ju Socialstyrelsen beslutat om stora förändringar.
Dessa innebär att större krav kommer att
ställas på ST-läkare, handledare och verksamhetschefer att planera och organisera
utbildningen. För att kunna möta detta
behov i tider med långa köer till många SKkurser har vi, som vi berättat tidigare, i år
startat en kompletterande serie av IPULSgranskade kurser för blivande medicinska
och kirurgiska gastroenterologer. Därigenom kan ST-läkarna få sina kurser i tid
och i rätt ordning för att optimera utbildningsplanen. Håll ögonen öppna efter dessa
kurser när ni planerar ST-utbildningen!
ST-utbildningen kommer också att innehålla nya moment såsom kompetensutveckling inom ledarskap och vetenskap. Jag ser
dessa moment som mycket positiva i ett
livslångt yrkesperspektiv även om de i en
övergångsfas ”krånglar till” planeringen av
ST-utbildningen. I en gemensam skrivelse
har utbildningsdelegationerna i Läkaresällskapet och Läkarförbundet kommit med
rekommendationer för lärandemålet medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete (se t.ex.
SLS aktuellt nr 3, 2009). Denna innebär att
varje ST-läkare ska utföra ett vetenskapligt
arbete som, ihop med kursmoment inom
vetenskap, ska motsvara minst 10 veckor.
Handledare för arbetet ska vara en disputerad läkare. Detta kommer med all säkerhet
att medföra ett behov av ökad samverkan
mellan universitetsklinikerna och mindre
enheter i planeringen av ST. SGF:s styrelse
ser detta som positivt och som en spännande utmaning att få detta att börja fungera under det kommande läsåret.
När detta nummer av Gastrokuriren publiceras kommer ni redan att hitta det översiktliga programmet för Gastrodagarna 2010
på hemsidan. Programpunkterna för Stockholmsmötet borgar för mycket spännande
dagar. I planeringen har något som initialt
kunde ses som ett problem (tidskollision
med KI:s kolorektalkirurgimöte) gemen-

samt vänts till något positivt. Onsdagens
program (med huvudpunkter kolorektal
cancer-screening respektive IBD) är helt
gemensamt för båda mötena och de som
anmäler sig till ett möte får också tillträde
till det andra. Vi har upplevt denna samverkan som väldigt positiv och tror att det kan
vara en väg framåt för att öka engagemanget
bland kirurger för Gastrodagarna. Jag skulle
därför vilja se detta som början på något
nytt och utmanar/uppmanar delföreningarna inom Svensk Kirurgisk Förening att
delta som medarrangörer till Gastrodagarna,
t.ex. vartannat år övre abdominell kirurgi
(SFÖAK) och vartannat år kolorektalföreningen (SFKRK). Ett självklart gemensamt
intresse för gastroenterologer och kirurger är
endoskopisk diagnostik och terapi. Gastrodagarna ska därför ha ett innehåll som gör
dem till den naturliga årliga höjdpunkten
för landets endoskopister. Utökningen av
Gastrodagarna förra året föll väl ut och vi i
styrelsen vill fortsätta arbeta hårt för att vidareutveckla vårt årliga vetenskapliga möte.
Efter öppen ansökan och bearbetning
i vetenskaplig kommitté utsåg styrelsen
nyligen också årets svenska nominering till
UEGF:s Rising Star 2010 som ska identifiera framtida ledare inom gastroenterologin i Europa. I hård konkurrens var Jonas
Ludvigsson, pediatrisk gastroenterolog och
forskare inom patogenes och epidemiologi
vid coeliaki, den starkast lysande stjärnan.
Ni kommer att kunna lära känna Jonas närmare i nästa nummer av Gastrokuriren. Vi
vill gratulera till den mycket välförtjänta
utnämningen och önskar lycka till i nästa
omgång.
Den korta versionen av ovanstående är:
Det är mycket på gång inom svensk gastroenterologi! Detta är en inspirationskälla
för styrelsen.
PS. I november (v. 45) kommer Läkartidningen ut med sitt första temanummer
inom gastroenterologi. Detta fulladdade
nummer kommer att innehålla en mängd
aktuella synpunkter
på inflammatorisk
tarmsjukdom.

Johan
Dabrosin
Söderholm
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kirurgveckan i halmstad

Den 14:e Kirurgveckan i Halmstad
Svensk Kirurgisk Förening och kliniken för
kirurgi och onkologi i Halmstad arrangerade den 14:e Kirurgveckan som den här
gången gick av stapeln den 17–21 augusti
på konferenshotellet i Tylösand.

F

ör undertecknad var det 12:e gången
gillt att besöka kirurgveckan och jag
kan nog inledningsvis erkänna att
det var en av de absolut vackraste inramningarna kirurgveckan någonsin har haft.
Konferenshotellet ligger sobert inbäddat
mellan sanddyner, golfbanor, skummande
hav och vindkrumma tallar.
Trots att konferenshotellet är ett av Sveriges största så är det numera svårt att hysa
samtliga vetenskapliga aktiviteter, matbespisning och 65-talet utställare under ett och
samma tak, vilket vittnar om vilka proportioner kirurgveckan numera antagit. Fem
stora kompletterande tält hade rests och
under de två första dagarna då väderleken
var perfekt anpassad för avancerad ”kite surfing”, så kändes det stundtals som om både
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tält och inhyst publik skulle få följa med på
en hisnande tur till havs när de saltstänkta
vindbyarna drog förbi.
Utbudet är minst sagt imponerande.
Det inbjöds till fem parallella vetenskapliga sessioner i fem dagar, uppdelade mellan
Svensk Kirurgisk Förenings åtta delföreningar, Svensk Barnkirurgisk Förening och
dedikerade program för sjuksköterskor och
sekreterare. Trettiotre inbjudna gästföreläsare varav 14 var influgna från andra länder
avlyssnades. I programboken kan man läsa
sig till att författarregistret innehåller mer
än 91 personer. För er läsare blir rapporten dock rejält amputerad då min vistelse
inskränkte sig till de tre inledande dagarna
och jag begränsar mig till ett litet axplock av
de sessioner jag fann vara mest intressanta
inom området för övre abdominell kirurgi
och gastroenterologi.
SÖAKs högtidsföreläsning framfördes av Jan

Willem Greve, professor och kliniskt verksam vid Atrium Medical Center, Parkstad

Heerlen i Holland. Ämnet var ”Metabolic
Surgery” och gav en intressant inblick om
vilka dramatiska metabola och fysiologiska
förändringar som kommer till stånd i samband med baritrisk kirurgi (gastric bypass).
Dr Greve berättade bl.a. om experimentella
försök där man hade devierat födan via en
slang i och på så sätt förbi duodenum och
kunde därmed uppnå samma fysiologiska
och metabola respons som vid en gastric
bypass-rekonstruerad patient.
Täckt eller otäckt i gallvägarna

Erik Kullman från Linköping presenterade
preliminärdata angående täckt visavi icketäckt metallstent vid palliativ behandling av
malign gallvägsobstruktion. En prospektiv
randomiserad multicenterstudie omfattande 400 patienter, fördelade mellan ett
tiotal sjukhus i Sverige. Syftet var att studera
överlevnaden, stentfunktion samt komplikationsfrekvens vid endoskopiskt inlagd
täckt- eller icke-täckt metallstent. Resultatet är så här långt litet av ett västgötaklimax
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där man inte finner någon egentlig skillnad
mellan stentarna gällande patienternas överlevnad, stentarnas öppetstående eller komplikationsfrekvens. En viss numerär skillnad
fanns i graden av stentdislokation som var
något (ej signifikant) mer förekommande i
den täckta stentgruppen.
Det som utmärker studien är just det
imponerande antalet inkluderade individer,
vilket kan vara en av anledningarna att Erik
fick presentera studien på årets upplaga av
DDW i Chicago.
Antirefluxstent eller
vanlig stent i distala esofagus?

Ett annan stentjämförande multicenterstudie
presenterades av John Blomberg vid Karolinska Universitetssjukhuset. Patienter (n=65)
med inoperabel och obstruerande distal
esofaguscancer eller cardiacancer, rando
miserades mellan antirefluxstent (Esofagus
Z-stent med Dua antirefluxstent) eller konventionell stent (Esofagus Z-stent, Ultraflex
eller Wallstent). Primär endpoint var skillnaden i hälsorelaterad livskvalitet före till 1
respektive 3 månader efter indexingreppet.
Något stöd till att använda antirefluxstent
kunde inte frambringas.

6

PPI efter esofaguskirurgi med
ventrikelinterponat

Från Kirurgiska kliniken i Lund presenterade
Jan Johansson en randomiserad studie angående benigna anastomosstrikturer efter esofagektomi med ventrikeltubrekonstruktion
och cirkulär stapler. Den grupp av patienter
som erhållit kontinuerlig behandling med
protonpumpshämmare (PPI) utvecklade
mindre grad av postoperativa anastomosstrikturer (13%) jämfört med kontrollgruppen som inte fick PPI (45%). De individer
som opererats med större cirkulär staplerdiameter hade också bättre utfall jämfört med
dem som opererats med mindre diameter.
Peroral intraduktal endoskopi vid
IPMN-frågeställning

Själv fick jag äran att presentera en sammanställning av Karolinskas erfarenhet av
peroral pankreatoskopi (Spy-Glass) vid
utredning av misstänkt intraduktal papillär
mucinös neoplasi (IPMN). I korthet ville jag
visa att våra erfarenheter är goda. SpyGlasssystemet ger så pass god bildkvalitet och
duktal access med möjlighet för okulärt
riktade biopsier, att det tillåter diagnostisering av IPMN samt i viss grad klassificering

mellan huvudgång-IPMN och sidogångIPMN. Att saknaden av det klassiska fyndet
med så kallad fiskmunspapill och synligt
mukus ur papillen är i högsta graden ett
osäkert fynd för att utesluta IPMN.
Peroral intraduktal endoskopi ingår
numera som en del av utredningsarsenalen
i de fall där sedvanliga utredningsmodaliteter ger tveksamt besked angående cystiska
förändringar i pankreas. Min personliga
reflektion är att diagnostiken nu kommer
starkt tillbaka inom ERCP-verksamheten
för att tidigare varit helt dominerad av intervention.
Natural Orfice Transluminal Endoscopy
Surgery (NOTES)

Jag besökte SIKTs (Svensk förening för
Innovativ Kirurgisk Teknologi) gästföreläsning med Michael Gagner från Sinai
Medical Center, Miami, USA. Dr Gagner
är världsberömd för sina bidrag inom
minimalinvasiv kirurgi och som anekdot
kan nämnas att han var ”co-pilot” vid den
första transatlantiska robotoperationen år
2001. Föreläsningen var en resumé om var
NOTES befinner sig globalt i dagsläget.
Man har nu från flera centra tagit det defi-

G a s t r ok u r i r e n 4 • 2009

kirurgveckan i halmstad

nitiva klivet från djurexperimentella erfarenheter till människa. Mitt kirurgiska sinne
vet inte riktigt på vilket ben det skall stå när
man utför visuellt suboptimal gallkirurgi
via uterus med motivet att man skall slippa
ärr på magen och mindre grad av postoperativ smärta första dygnet (-en) jämfört
med laparoskopiskt tillvägagångssätt (4 små
hål). Samma sak gäller andra viscerala organ
(ex. appendix, donatornjurar, gastric sleeve
resection). Den transvaginala vägen tycks
vara den säkraste och mest ändamålsenliga routen jämfört med transgastriska och
transvesikala. Mycket spännande återstår
att se. Många menar att det kommer att
bli ett lika betydande paradigmskifte likt
laparoskopin hade på 80-talet. Enligt Dr
Gagner är det de kvinnliga patienternas önskemål om en ärrfri buk som kommer att i
god marknadsekonomisk anda premiera de
kirurger som kan utföra exempelvis transvaginal kolecystektomi. För min egen del
är jag mer angelägen att kirurgi på benign
indikation blir utförd på säkert sätt utan
livslånga komplikationer.
Men helt säkert – NOTES är här för att
stanna och utvecklingen kommer att drivas
av kirurger med endoluminalt intresse.

prostatacancerpatienter där man behandlat med östrogenmedicinering. Kan detta
skydda mot cancerutveckling? Med samma
frågeställning kommer man att studera Barretts esofagus och undersöka om uttrycket
i könshormonreceptorerna förändras i esofagusslemhinnan till följd av östrogenbehandlingen.
Årets Bengt Ihre-stipendium på 100 000

kronor tilldelades Lovisa Strömmer Karolinska Universitetssjukhuset för ett prospektivt
forskningsprojekt för riskbedömning och
postoperativ monitorering på patienter som
genomgår stor kirurgi.
Avslutningsvis vill jag tacka Halmstad för

värdskapet i år och jag fick i år samma
underliga känsla som jag tidigare alltid fått
under kirurgveckan. En känsla man hade
som pojkvasker på skolgården första dagen
efter ett långt sommarlov. Lovet är slut, allvaret väntar och vänskapen består.

SFÖAKs stora forskarstipendium på 75 000

kronor tilldelades Mats Lindblad, Karolinska Universitetssjukhuset, för ett planerat
projekt inom området för esofaguscancer
och betydelsen av kön. Det är sedan tidigare känt att incidensen är sexfaldigt högre
för män jämfört med kvinnor att drabbas
av adenocarcinom i esofagus och detta
till trots andra kända riskfaktorer. Man
kommer bland annat studera en cohort av
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Fredrik Swahn
Karolinska Universitetssjukhuset,
Huddinge
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Två symposier ur kolorektals program
vid Kirurgveckan

B

Från flera sjukhus på Irland rekryterades ett-

hundra patienter med radiologiska tecken
på perforation av divertikulit, fri gas eller
vätska. Av dessa visade sig åtta ha fekal peritonit och opererades med resektion av colon
sigmoideum och sigmoidostomi. De övriga
92 patienterna med purulent peritonit kunde
initialt opereras laparoskopiskt med enbart
sköljning av buken och för 87 av patienterna
räckte den behandlingen. Tre patienter avled
postoperativt (alla immunsupprimerade)
och två progredierade varav en opererades
med resektion och en behövde perkutant
dränage av abscess. Patienterna observerades
i medeltal 36 månader efter behandlingen.
Två patienter hade ett återinsjuknande som
behandlades konservativt och ingen patient
opererades sekundärt med resektion.
Dessa resultat är rätt anmärkningsvärda
av flera skäl. En dödlighet på mindre än 5%
är bättre än vid en resektion för perforerad
divertikulit. Vårdtiden blev kort med få
komplikationer. I förlängningen visade sig
ett återinsjuknande vara sällsynt och ingen
patient opererades.
Detta är resultat som måste förändra hur

perforerad divertikulit bör behandlas framöver. Bara i Skandinavien finns redan två protokoll godkända för randomiserade studier
för att bekräfta resultaten och utvidga kunskapen om denna behandling. Tom Öresland i Oslo har ett protokoll för att studera
överlevnad hos 150 patienter randomiserade
mellan resektion och laparoskopiskt lavage.
Han rekryterar nu intresserade kliniker i
Sverige för studien. Eva Haglind i Göteborg
har ett protokoll som planerar randomisering av 80 patienter för att studera vårdtid,
förlopp och livskvalitet. Det är naturligtvis
viktigt att genomföra dessa studier för att
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ehandlingen av perforerad divertikulit diskuterades på årets kirurgvecka. Eddie Meyers från Irland
föreläste över resultaten för den uppmärksammade studien med laparoskopiskt lavage
vid purulent peritonit av divertikulit.1 Den
visade i korthet att det räcker med att laparoskopiskt skölja ren buken från var av en
peritonit som utgår från divertikulit och
antibiotikabehandla resten av infektionen.
Eddie Meyers

Styrbjörn Friman

bekräfta om laparoskopiskt lavage är den
framtida behandlingen. De som är intresserade av att delta i studierna kan ta kontakt med Tom eller Eva. Fredrik Hjern på
Danderyd berättade att de redan behandlat
några patienter med laparoskopiskt lavage.
Kirurgi på den multisjuke

Detta symposium ordnades mellan kolorektal, SFÖAK och perioperativ vård. Styrbjörn Friman berättade om riskprofiler för
transplanterade patienter. Överlevnaden för
transplanterade patienter har stadigt förbättrats och i samhället finns nu så många
njur- och levertransplanterade att de flesta
läkare möter sådana patienter med olika
andra sjukdomar. Alla njurtransplanterade
tappar i njurfunktion. Många utvecklar
diabetes. Några utvecklar njursten med
atypiska symtom. De får inte smärtor på
vanligt vis eftersom njuren är denerverad.
De flesta med levertransplantation för hepatit C får tillbaks sin hepatit. Även skleroserande kolangit kommer tillbaks. Det
transplanterade organet förlorar funktion
med tiden och efter 5–10 år kan patienten bli aktuell för en ny transplantation.
Transplanterade patienter är en riskgrupp
för många annars ovanliga infektioner som
CMV, pneumocystis, Aspergillus, Listeria
och Toxoplasma. De har också en ökad risk
för perforationer av appendicit, divertikulit,
kolecystit och ulcus. Pseudoaneurysm som
perforerar med stor GI-blödning är ytterligare en risk.
Riskprofiler för anestesiologen

Lars Eriksson, anestesiolog från Karolinska,
berättade hur riskprofilerna ser ut för anes-

Lars Eriksson

Folke Hammarqvist

tesiologen. Den patient som preoperativt
är skadad i hjärna, hjärta, lungor eller njure
har en förhöjd risk för komplikationer i det
postoperativa förloppet. ASA-klassifikationen skall tas på allvar som ett enkelt men
viktigt mått på patientens allmänna risk.
Det finns inom anestesiologisk forskning
en avsevärd kunskap om detaljerade risker i
olika avseenden. Huvudsakligen är riskerna
knutna till patientens co-morbiditet och
aktuella tillstånd inför operationen. Därefter följer risker som beror på kirurgins
genomförande medan riskerna med anestesin är mindre.
Malnutritionsrisker

Malnutritionens risker är ganska bekanta för
kirurgerna. Folke Hammarqvist, kirurg från
Karolinska med långvarigt intresse för perioperativ näringslära betonade riskerna för den
starkt avmagrade patienten. Han gjorde åhörarna bekanta med begreppet ”sarkopeni”
som är en relativ förlust av muskelmassa.
Från medelåldern och äldre förlorar alla
muskelmassa som en del av åldrandet, men
vid sjukdom kan patienter förlora mycket
mer än normalt. Det betyder också att muskelstyrkan försvinner och riskerna ökar vid
operationer.
Litteratur:
1. E. Myers, M. Hurley, G. C.O’Sullivan, D.
Kavanagh1, I. Wilson, D. C. Winter. Laparoscopic peritoneal lavage for generalized peritonitis due to perforated diverticulitis. BJS
2008; 95: 97–101
Per-Olof Nyström
Kolorektal kirurgi, Gastrocentrum Kirurgi,
Karolinska, Huddinge

9

ANNONS

Foto:  Per Lundblad

kirurgveckan kolorektalprogrammet

Fria föredrag under kirurgveckan
i Halmstad – kolorektalprogrammet
14:e kirurgveckan gick av stapeln i Halmstad under sensommaren. Kolorektalprogrammet omfattade tre sessioner med
totalt ca 30 fria föredrag. Utöver dessa
fanns ca 20 arbeten som presenterades
som postrar. Nedan följer en kort resumé
av några av föredragen.

nna Lindelius från Stockholm har
genomfört ett projekt där kirurger utbildades att utföra ultraljudsundersökning på patienter med akuta
buksmärtor. Underlaget baserar sig på 800
patienter som randomiserats till ultraljudsundersökning eller inte. Studien visar att
en ultraljudsundersökning ökar andelen
patienter med korrekta diagnoser och minskar antalet inläggningar. Hos patienter med
peritonit tidigarelades operationsbeslutet i
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ultraljudsgruppen. Detta arbete användes
även som diskussionsunderlag under en
session rörande evidensbaserad kirurgi där
införandet av nya metoder diskuterades.
Akut ultraljud är ett exempel på en åtgärd,
som i denna studie testats i en väldimensionerad randomiserad undersökning med
gott resultat. Bör den då införas på svenska
akutmottagningar?
Pär Myrelid från Linköping redovisade ett

intressant experimentellt arbete där han
använt en musmodell för kolit (DSS-kolit).
Syftet var att studera läkning av en tarm
anastomos i den inflammerade miljön och
specifikt studera effekten av olika farmaka
i denna situation. Han undersökte effekten
av prednisolon, azatioprin och infliximab;
koksalt gavs som kontroll. Mössen opere-

rades med en colonanastomos. Samtliga
läkemedel hämmade den inflammatoriska
responsen. Prednisolon gav en mindre hållfast anastomos. Hos möss som fått infliximab och azatioprin var läkningen däremot
lika god som i placebogruppen. Konklusionen blev därför att behandling med
infliximab eller azatioprin inte försämrar
läkningen av en tarmanastomos vid denna
form av experimentell kolit.
På Ersta sjukhus har man stor erfarenhet av
användning av ERAS-protokoll (enhanced
recovery after surgery), som innebär intensiv aktivering av patienten postoperativt.
I den nu aktuella studien (U.O. Gustavsson) ville man undersöka om laparoskopisk
kirurgi medförde några fördelar jämfört
med öppen kirurgi när ERAS-protokollet
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används. Patienterna var inte randomiserade utan konsekutiva fall med kolorektal
cancer som genomgick resektion av övre
rektum (27 laparoskopiska och 36 öppna).
Grupperna var jämförbara avseende BMI,
ASA, tumörhöjd och tidigare bukkirurgi.
Operationstiden var längre i den laparoskopiska gruppen, men övriga variabler (
bl.a. vårdtid) skiljde sig inte mellan grupperna. Konklusionen blev därför att om
vården bedrivs med ett ERAS-program
är det små skillnader i det perioperativa
förloppet för öppen och laparoskopisk rektumresektion.
Dan Asplund från Göteborg rapporterade

resultat av stentbehandling vid kolonileus.
Undersökningen jämför operation med
stent inom ett icke-randomiserat patientmaterial från 2003–2007. 90 patienter
behandlades med stent och 53 opererades.
I stent-gruppen fanns 18 patienter där syftet
med behandlingen var senare resektion
under optimala förhållanden (”bridge-tosurgery”). 98% av stentbehandlingarna var
tekniskt lyckade; i 15 fall uppstod någon
form av komplikation till behandlingen och
hos 4 patienter var detta indikation till operation. I operationsgruppen fick 12 patienter
någon form av komplikation. 30-dagarsmortaliteten var 2% i stentgruppen och 15%
i operationsgruppen; medianvårdtiden var 4
respektive 8 dagar. Författarna konkluderar
att stentbehandling förefaller vara en effektiv metod vid kolonileus.
Två föredrag fokuserade på sexualfunktion
efter bäckenkirurgi.
M-L Lydrup från Lund hade genomfört
en prospektiv studie där patienter planerade för bäckenkirurgi (rektumresektion
för cancer eller IBD) fick besvara ett validerat frågeformulär avseende sexualfunktion (olika för män och kvinnor) och ett
annat rörande miktion (samma formulär
för män/kvinnor). Undersökningen upprepades efter 6 och 12 månader. Resultaten baseras på svaren från 25 män och 20
kvinnor. Bortfallet var större bland kvinnor.
Miktionsscore efter ett år skiljde sig inte
från preoperativa värden. Sexualfunktionen
hos männen var däremot påtagligt sämre
efter ett år. För kvinnorna var situationen
förvånande nog den omvända – en diskret
förbättrad sexualfunktion registrerades.
Någon enkel förklaring till resultaten finns
förstås inte, men det angavs att en andel
av kvinnorna med smärtproblematik före
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operationen fått symtomlindring av operationen och kanske därför kunnat förbättra
sin sexuella funktion.
Jonas Bengtson från Göteborg redovisade en

undersökning av sexualfunktion och livskvalitet för patienter som av olika skäl inte
kunnat behålla sin bäckenreservoar. Dessa
patienter (54 st) jämfördes med 68 matchade
kontrollpatienter med fungerande reservoar.
Sexualfunktionen evaluerades med validerade formulär för vilka utfallet i en referenspopulation finns tillgängliga. Livskvaliteten
(SF-36) var bättre i kontrollgruppen för
tre av de undersökta domänerna. Beträffande sexualfunktion förelåg inga skillnader mellan grupperna, men jämfört med
en referenspopulation hade både män och
kvinnor sänkt funktion. Detta gällde även
kvinnor i kontrollgruppen. Orsaken till
funktionssänkningen är säkert multifaktoriell, men genomgången bäckenkirurgi kan
vara en del av förklaringen.
Från Örebro (R. Lindgren) kom ett före-

drag med titeln ”Anorektal funktion efter
rektumresektion – påverkar en avlastande
stomi?” Data kommer från en stor randomiserad undersökning som egentligen syftade
till att studera värdet av avlastande stomi vid
rektumresektion i ett kortare perspektiv. I
denna undersökning hade patienterna fått
fylla i frågeformulär som avspeglar anorektal
funktion och livsstilsförändring. Utvärderingen skedde ett år efter stominedläggningen. Det visade sig att inga skillnader
fanns mellan grupperna. En stor andel av
patienterna har en anorektal funktionsrubbning som påverkar deras livsstil.
Samma grupp hade även använt sitt randomiserade material för att studera hur stor
risk det är att få permanent stomi efter låg
främre rektumresektion. Uppföljningen
gjordes i median sex år efter operationen.
Analysen visade att ca 20% av patienterna
hade stomi; i gruppen som haft symtomatiskt anastomosläckage var siffran ca 50%.
Anna Martling från Stockholm redovisade

en studie där man jämfört olika teknik vid
rektumamputation. Vid den konventionella
tekniken görs den perineala delen av operationen med patienten i ryggläge. En nyare
metod är att utföra denna del av operationen med patienten i bukläge; detta ger möjlighet till en vidare excision av patientens
bäckenbotten, som i sin tur skulle kunna
medföra ett bättre onkologiskt resultat. Den

aktuella studien är en icke-randomiserad
jämförelse av metoderna. Man studerade
operationspreparat från 176 patienter opererade i bukläge med 124 opererade i ryggläge.
Frekvensen tarmperforation, tumörinvolverad cirkumferent marginal och sårläkningen
i perineum studerades. Man fann att både
frekvensen tarmperforation och andelen
preparat med involverad cirkumferent marginal var lägre i gruppen opererade i bukläge. Däremot var andelen patienter med
sårkomplikationer högre (20% mot 38%)
efter operation i bukläge.
För att komma till rätta med sårläkningsproblem efter rektumamputation i bukläge
har man försökt använda sig av lambå från
gluteus maximus. Påverkan på fysisk förmåga och livskvalitet av en sådan operation
har studerats i Umeå (M.M. Haapamäki).
Tjugo patienter undersöktes med avseende på höftrörlighet, förmågan att resa
sig från sittande, smärta och livskvalitet.
Undersökningen skedde i median två år
efter operationen. Man fann att höftrörligheten var normal men 6 patienter hade
nedsatt flexionsstyrka och att 13 hade sämre
timed-stand test än en referenspopulation.
4 patienter hade svårigheter att sitta och
14 hade domning eller smärta. Man konkluderar att muskellambån är förenad med
funktionella problem. Samma grupp har
därför tagit initiativet till en randomiserad
undersökning mellan denna teknik och
implantation av en collagenplatta i bäckenbotten.
Louise Olsson från Eskilstuna har använt

data ur svenska rektalcancerregistret för att
undersöka om civilstånd, utbildningsnivå
och inkomst påverkar överlevnaden vid
rektalcancer. Hennes data baseras på 16 713
patienter och är korrigerade för ålder, kön
och tumörstadium. Cancer i tidigt stadium
är vanligare bland gifta, bland universitetsutbildade och bland dem med hög inkomst.
Risken att dö i rektalcancer är ökad vid låg
inkomst; för män innebär det även en riskökning att vara ogift, änkling eller frånskild,
medan man hos kvinnor bara ser motsvarande ökning bland änkor. Utbildningsnivå
förefaller inte påverka överlevnaden. Konklusionen blir att civilstånd och inkomst är
oberoende riskfaktorer för totalöverlevnad
vid rektalcancer i Sverige.
Lars Börjesson
Göteborg

G a s t r ok u r i r e n 4 • 2009

kirurgveckan ibd i adolescensen

IBD i adolescensen
På Kirurgveckan hölls ett symposium som
inriktade sig på kirurgi för barn och tonåringar med IBD.
För denna grupp patienter är det tillväxt
och pubertet som är det man främst inriktar sig på. Kirurgi har här visat sig vara
framgångsrik.
Det är dock svårt att utföra studier på
denna patientgrupp, eftersom antalet
ingrepp per år är ganska få.

panelen satt moderator Pär Myrelid,
Linköping och hans kollega Peter
Andersson. Vid sin sida hade de Johan
Svahn, barnläkare och barngastroenterolog,
samt Pernilla Stenström, barnkirurg. Både
Pernilla och Per är verksamma i Lund.

inriktas på att kontrollera att tillväxten inte
rubbas. Det är längden man i första hand
intresserar sig för, och enteral nutrition
utgör förstahandsbehandlingen.
– Därför måste vi se till att själva behandlingen av sjukdomen inte hämmar tillväxten, sa Johan.
Steroidbehandling ges därför inte. Förutom att hämma tillväxt, ger dessa även
biverkningar i form av acne m.m.
Det är däremot helt klart att infliximab
ökar tillväxten, bäst resultat får man om
behandlingen ges tidigt i puberteten.
– IFX ger till och med bättre resultat hos
barn än hos vuxna. Men rädsla för andra
biverkningar gör att vi ändå är restriktiva,
summerade Johan.

Annan fenotyp och förlopp

Goda resultat med kirurgi

Pär Myrelid inledde med
att konstatera att det
idag finns drygt 9 000
ungdomar under 18 år
registrerade i Sverige idag.
Diagnosen ulcerös kolit
(UC) dominerar bland
dessa.
Pär Myrelid
– Det kan tyckas att
det inte är så många. Men av de vuxna
patienter som idag har Crohns sjukdom
(CD), så var det 23% av dem som fick diagnosen när de var under 18 år, sa Per.
Därmed lämnade Per över till Johan
Svahn, barngastroenterolog från Lund.
– Man kan fundera på om Crohns sjukdom hos vuxna är en annan sjukdom än hos
barn. Nya studier visar att barn-IBD har
annan fenotyp och ett annat förlopp. Dessutom är det olika effekter av behandlingen
på barn, jämfört med vuxna, inledde Johan.

Peter Andersson talade
därefter om kirurgi för
IBD hos tonåringar.
Orsaker till kirurgi för
denna åldersgrupp är att
sjukdomsaktiviteten är
hög, eller att den medicinska behandlingen sviktar. Peter Andersson
Det kan också vara så att tillväxten hämmas
och att puberteten fördröjs på grund av
sjukdomen.
– Endoskopisk övervakning bör starkt
övervägas efter all rekonstruktiv kirurgi vid
diagnos på barn/tonåringar, fortsatte Peter
som ansåg att man skall införa ett övervakningsprotokoll.
Han fortsatte med en fallbeskrivning
om en pojke som diagnostiserades för CD
vid 6 års ålder. Efter att ha behandlats med
Salazopyrin, 5-ASA och vid ett par tillfällen
med sondnäring, blev han sämre vid 14 års
ålder. Hans tillväxt var dålig, och puberteten
försenades.
Året därefter opererades pojken – en
vänstersidig hemikolektomi med anastomos
där all inflammation avlägsnades. Man satte
också in avlastande loop-ileostomi i frisk
terminal ileum.
– Hans tillväxt exploderade, och basrösten kom, berättade Peter.
En loop-nedläggning gjordes fyra månader efter primäroperationen, och patienten
mår idag ganska bra, men har dock fortfarande colit-episoder.

I

Behandling med hänsyn till tillväxt

Han fortsatte med att
medge att det naturligtvis finns många likheter
också. Den medicinska
behandlingen under de
sena tonåren – efter
tillväxtspurten – liknar
Johan Svahn
behandlingen av vuxna.
– Väldigt få barn går dock till kirurgi.
Utbredningen – både vad gäller CD
och UC – ökar dock. Omhändertagandet
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– Kirurgi för IBD hos barn och tonåringar har alltså goda resultat. Tillväxten ökar
signifikant postoperativt. Men det är sällankirurgi, och huvudsakligen rör det sig om
tonårskirurgi, sammanfattade Peter.
Samverkan barn- och vuxenkirurger

Pernilla Stenström är barnkirurg i Lund.
– Jag måste påpeka att
vi inte har samma vana
som
vuxenkirurgerna.
Det är färre fall helt enkelt.
Därför behöver vi vuxenkirurgernas hjälp – främst Pernilla Stenström
vid rekonstruktionerna, sa
Pernilla.
Hon redogjorde för de överväganden
man gör inför operation på barn med IBD.
Ett av dessa är om operation främjar längdtillväxt.
– Tillväxthämning konstateras hos en
femtedel av barn med CD. Det är fler pojkar
än flickor som drabbas av försenad skelettmognad och försenad pubertet vid IBD, sa
Pernilla.
Hon kunde vidimera Peters påstående
att kirurgi ger en signifikant motverkan av
tillväxthämning.
Ett framtida nationellt center

Pernilla berättade att trång stomi är vanligare hos barn.
– Det beror på att de växer och alltså
ändrar sin kroppsform. Dilatera därför hellre
en gång för mycket, än för lite, på barn.
10–15% av nyupptäckt CD på barn har
perianal sjukdom – fistlar eller abscess.
Pojkar drabbas oftare än flickor. Men över
70% av dessa perianala symptom läker ut
inom ett år, så man ska försöka med medicinsk behandling före operation.
I den efterföljande diskussionen kom
många frågor om vi kanske utför kolektomier på barn och ungdomar i för liten
utsträckning eller inte.
Med tanke på det låga antal fall som opereras, ansåg Peter att det i framtiden borde
finnas ett center i Sverige för kirurgi för barn
och tonåringar som drabbats av inflammatorisk tarmsjukdom.
Per Lundblad
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Den kolorektalkirurgiska utmaningen
Svensk förening för kolorektal kirurgi bildades för ungefär 15 år sedan och företräder Sveriges cirka 250 kolorektalkirurger.
Vår viktigaste uppgift är att värna och
säkra kvaliteten inom vårt ämnesområde
avseende både klinik och vetenskap.

V

i lever i en föränderlig värld där både
ett ändrat sjukdomspanorama och
ändrade kirurgiska metoder gör att
det finns skäl att titta på hur vi organiserar
oss i Sverige vad gäller den operativa verksamheten och även vår utbildningsverksamhet.
En utveckling som funnits länge men som

kommer att bli viktigare i framtiden är den
laparoskopiska operationsmetodiken. Idag
görs mindre än 5% av kolorektala resektioner
laparoskopiskt, men den siffran kan förmodas öka eftersom vi ser en sådan utveckling
internationellt och att studier talar för att
resultaten är lika bra eller möjligen bättre än
vid öppen kirurgi. Detta påverkar inte bara
utbildning i laparoskopi men också i den
öppna operationsmetodiken eftersom antalet patienter är detsamma. Betydelsen av
kvalitetssäkring både av själva verksamheten
men också av utbildningsutbudet är uppenbart. För det ändamålet har vår förening
tillsatt en arbetsgrupp som sedan ett år arbetar med dessa frågor. En annan faktor som
kan påverka vår verksamhet är screening för
kolorektal cancer och ökade möjligheter till
kurativ endoskopisk behandling. I rektum
har adenom och utvalda stadium 1-tumörer sedan länge behandlats med transanal
endoskopisk mikrokirurgi för att undvika
den morbiditet som drabbar patienter efter
rektumresektioner. Detta koncept utvidgas
nu att omfatta även kolon för benigna lesioner där tekniken för mucosaresektioner
genomgår en snabb expansion. Ett annat
behandlingsgenombrott som kan påverka
oss i framtiden är möjligheten att stadiumreducera eller helt eradikera rektalcancer
med radiokemoterapi eller brakyterapi.
Vi måste också anpassa oss till minskningen

av volymerna inom inflammatorisk tarmsjukdom. Tidigare var rekonstruktion av
mag-tarmkanalens kontinuitet vanlig efter
kolektomi, men den förändrade medicinska
behandlingen gör att detta nu är mer ovan-
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ligt och ”fredagskolektomin” har ersatts av
”kvartalskolektomi”. Samtidigt är de patienter som kommer till kirurgi idag mycket
tyngre behandlade med immunsuppresion,
vilket ställer speciella krav på oss kirurger.
Denna typ av kirurgi kanske bara ska utföras på ett begränsat antal nationella centra.
Detta gäller i ännu högre grad speciella typer
av rekonstruktiv kirurgi, såsom Kockreservoir där det kanske borde räcka med 1–2
sjukhus i landet som också givetvis bör handlägga komplikationer och reoperationer. I
förlängningen måste man också fundera
igenom kirurgutbildning på olika nivåer.
Andra diagnosgrupper där motsvarande
resonemang kan appliceras är dynamisk gracilisplastik vid anal inkontinens som också
har minskat kraftigt pga. att sakral nervstimulering har ”tagit över”. Ett litet nationellt
behov kvarstår dock där det finns ett behov
av att återskapa analkanal och perineum,
men det räcker kanske med ett nationellt
centrum för denna verksamhet. Exempel på
vanligare men ändå högspecialiserad vård är:
komplicerad Crohn-kirurgi, operation pga.
outlet obstruction, låg främre resektion med
intersfinkterisk dissektion, handläggning av
stora distala rektala adenom, samt behandling av enterokutana fistlar med eller utan
bukväggsdefekt.

Vi ser alltså ett behov av att organisera

patientströmmar där vi byter patienter med
varandra för att tillförsäkra högsta möjliga
kvalitet vid mindre frekventa ingrepp.
Denna utveckling har redan startat beträffande resurskrävande, tyngre onkologisk
kirurgi såsom lokala recidiv vid rektalcancer och peritonektomi med hyperterm
cytostatikaperfusion. Det är dock viktigt
att få fortsatt acceptans för principen bland
kollegor, politiker, och patienter och starta
diskussionen om vilken verksamhet som
ska ske var. Vi står alltså inför stora utmaningar både vad gäller organisationen av
själva vården men också uppbyggnad av en
utbildning anpassad till både ett förändrat sjukdomspanorama och snabb teknisk
utveckling. Det är lite svårt att sia om hur
den kolorektalkirurgiska kartan ser ut om 10
år men ett är säkert – vi måste anpassa oss
till dynamiken i sjukdomspanoramat för att
bibehålla och helst förbättra kvalitén i den
kolorektalkirurgiska vården.
Wilhelm Graf
Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Ordförande Sv förening för kolorektal kirurgi
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Svensk kirurgisk förening

– verkar långsiktigt för utbildning av svenska kirurger
Peter Naredi är ordförande i Svensk Kirurgisk Förening. Gastrokuriren sökte rätt på
honom i myllret på Kirurgveckan, och fick
en intervju.

S

vensk Kirurgisk Förening (SKF) är
en sammanslutning av åtta olika delföreningar.
Delföreningarna har egna styrelser och arbetar självständigt inom sitt specialområde.
Svensk Förening för Kolorektal Kirurgi
(SFKRK) är en av dessa, Svensk Förening
för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK) en
annan – för att ta två exempel
SKF är både Svenska Läkarsällskapets
sektion för kirurgi, och Sveriges Läkarförbunds specialitetsförening för kirurgi.
Från söder till norr

Ordförande i SKF är sedan år 2008 Peter
Naredi. Han arbetar idag som kirurg vid
Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.
– Men jag växte upp i Skåne, och läste
medicin i Lund, berättar Peter.
Resan norrut gick sedan i stegvisa etapper. Peter gjorde sin AT i Varberg, och därefter sin specialistutbildning i Halmstad.
Som färdig kirurg kom han till Sahlgrenska
Universitetssjukhuset i Göteborg, och där
stannade han sedan under åtta år.
Omorganisation

Åren 1993 till 1994 for Peter till USA som
post-doc.
– När jag sedan kom tillbaka till SU vikarierade jag som lektor och var ansvarig för
leversektionen på SU. Då kom den stora
sammanslagningen av sjukhusen i Göteborg, minns han.
– Jag hamnade som chef på mellannivå.
Mitt stora intresse var att operera, forska
och att undervisa. Jag var däremot mindre
intresserad av att lägga halva min tid på att
arbeta med en omorganisation...
Så Peter fick ett erbjudande om en lektorstjänst i Umeå istället, och han tog den
chansen.
– I Umeå fick jag möjlighet att bedriva
den kirurgi jag ville, jag fick forska och jag
fick undervisa!
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Peter Naredi – ordförande i Svensk Kirurgisk Förening.

Professor i kirurgi

Peter berättar att mycket av hans forskning har handlat om melanom, och han
har undersökt effekterna av att behandla
melanom med histamin.
– Fram till år 2005 ägnade jag mycket tid
åt studier i ämnet.
Men den tredje globala studien som
genomfördes, visade att histamin inte hade
någon effekt på överlevnad vid levermetastaser av melanom. Därför lade man ner
fortsatta studier.
– Fast histamin har dock sedan dess blivit
registrerat som behandling vid AML! Det
är roligt att kunna konstatera att en svensk
grundidé har tagits hela vägen från laboratoriet – via studier till registrering. Det visar
att det går att bedriva behandlingsforskning
i Sverige, konstaterar han.
2002 ledigförklarades en professur i
kirurgi vid NUS som Peter sökte.
– Jag fick den, och sedan 2003 är jag alltså
professor.
Stark specialistförening

Peter har varit styrelsemedlem i SFÖAK i
två omgångar och han har varit med i SKFs
programkommitté under fyra år.

– Jag tror väldigt mycket på arbete i föreningsform, förklarar Peter.
– Det ger en möjlighet att styra, och för
oss själva att sätta agendan. Men det innebär
också mycket frivilligt, oavlönat arbete – fast
det betyder ju att de man jobbar med inte
har blivit ålagda att göra det. Därför blir det
ett positivt engagemang som präglar alla.
Vi ber honom beskriva SKF idag.
– Vi är en stark specialistförening – och
det beror på att vi arbetar långsiktigt och
konsekvent, svarar Peter.
Kirurgveckan är enligt honom ett konkret exempel på det.
– Att vi nu kan genomföra den för 14:e
året visar på vår styrka.
Delföreningarnas engagemang viktigt

Ett annat konkret – och pågående – exempel som Peter lyfter fram är SKFs utbildningsinsatser.
– Ta den nya målbeskrivningen för specialistläkare. Där har vi haft inflytande. Det
är Socialstyrelsen som formulerar den, men
vi har kunnat påverka processen.
När målbeskrivningen nu ska genomföras,
påpekar Peter att det är de olika delföreningarna i SKF som engageras i själva innehållet.

17

svensk kirurgisk förening

År 2010 ska bli Ledarskapets År inom svensk
kirurgi. Också det är ett långsiktigt arbete.
Det gäller att hitta och stötta de kirurger som
kan tänka sig att bli chefer.

– Målbeskrivningen konkretiseras i det
som heter Utbildningsboken. Det här är en
process som tar tre till fyra år i anspråk, och
att slutprodukten blir bra avgörs av hur väl
specialistföreningarna fungerar.
Han konstaterar också att om man inte
kan samla medlemmarna, blir den slutliga
produkten sämre.
– Men vi har lyckats bra, anser jag!
Treårigt kurskoncept testas

SKFs bakjoursutbildning är ytterligare ett
exempel som Peter vill lyfta fram.
– Frågan initierades för sex år sedan, när
vi insåg att många medlemmar kommer att
gå i pension under de närmaste åren. Ska
man då kunna värna en tillräckligt bra akut
kirurgisk vård vid våra sjukhus, så krävs det
att de yngre kirurgerna får en strukturerad
utbildning.
Peter förklarar att SKF därför avlönar en
överläkare i kirurgi på deltid för att fungera
som studierektor, och att de systematiserar
kurser för bakjourer. Det handlar om innehåll, omfattning och likvärdighet.
– Vi har startat den första gruppen – alltså
bestående av dem som ska gå utbildningen
och deras mentorer – och den är i gång nu.
Konceptet ska testas i tre år, och det är
den här gruppen som ska arbeta fram den
slutliga modellen.
Lång mandatperiod ger långsiktighet

Nästa fråga som SKF nu tar tag i handlar
om kirurgen som ledare.
– År 2010 ska bli Ledarskapets År inom
svensk kirurgi. Också det är ett långsiktigt
arbete. Det gäller att hitta och stötta de
kirurger som kan tänka sig att bli chefer.
Just kravet på långsiktighet gör att Peter
tycker det är bra med att ordföranden i SKF
har en mandatperiod på fyra år.
– Det möjliggör att vi kan se till att våra
idéer förverkligas, och det ger även en kon-
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tinuitet i arbetet. Vi kan arbeta långsiktigt,
anser han.
Vi frågar Peter varför han redan från
början av sin medicinska karriär ville bli
just kirurg.
– Jag tycker det är roligt. Jag älskar mitt
jobb – inslaget av hantverk gör det fascinerande, svarar han direkt.
Han berättar att han håller på mycket
med cancerpatienter.
– Det har varit mitt stora intresse hela
tiden. Man gör olika typer av ingrepp hela
tiden. Det är inte två operationer som är
likadana – man måste hela tiden ta hänsyn
till olika faktorer.
Två synsätt i Europa

Som tumörkirurg har man när man börjar
operera i princip bestämt sig för hur ingreppet ska utföras, förklarar Peter.
– När det gäller t.ex. leverkirurgi måste
jag bestämma mig för hur mycket lever jag
kan ta bort, och hur nära tumören jag kan
gå. Det bestäms av den leverfunktion som
finns, och påverkar själva operationsförloppet. Det kan leda till en förändrad taktik
under själva operationstillfället. Ska man
få ett optimalt resultat måste man tänka så.
Därför, anser Peter, är det viktigt med
två operatörer.

– Dels för att man ska kunna diskutera
och stötta varandra hur man ska gå vidare,
men också för att vi ska utföra operationen
så tekniskt bra som möjligt.
Som senior vid ett operationstillfälle tar
Peter nästan alltid rollen som assistent.
– Det beror på att mentorsrollen är oerhört viktig!
I t.ex. Tyskland har man dock väldigt
svårt att förstå att den mest erfarne operatören tar just assistentrollen.
– Det är två motsatta synsätt. Men jämförelser visar tydligt att vårt svenska synsätt
på cancerkirurgi inte leder till sämre resultat.
Peter avslutar med att konstatera att de
svenska tankarna med kvalitetskontroller och utbildning av yngre kollegor, samt
det faktum att man även intresserar sig för
frågor om livskvalitet, vinner genomslag i
resten av Europa.
Och kirurgi på europeisk nivå är ett
område han har god insyn i.
– I dag är jag President-elect i ESSO –
European Society of Surgical Oncology. Det
innebär att jag kommer att tillträda som President för organisationen mellan år 2010 till
2012, berättar Peter och hastar iväg i vimlet
på Kirurgveckan.
Per Lundblad

Välkommen till
Gastrodagarna 2011
i Umeå!
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NOTES – även något för Sverige?
I Sverige uppstod våren 2008 en hätsk
debatt efter det att vi på Östra Sjukhuset i Göteborg utfört tre transgastriska
diagnostiska peritoneoskopier (laparoskopier) och vid ett tillfälle en transgastrisk appendektomi. Argumenten mot
NOTES-tekniken kom mer att handla om
känslor än om fakta.

M

ånga kirurgiska sanningar har
genom åren fått stryka på foten.
Begreppet ”Stora kirurger – stora
snitt” har successivt fått ge vika till förmån
för minimalinvasiva tekniker, vilka i många
fall blivit ny gold standard. När nyheten
kablades ut att indierna Reddy (endoskopist,
gastroenterolog) och Rao (kirurg) genomfört
den första transgastriska blindtarmsoperationen, skakade många på huvudet. Året var
2003. Begreppet NOTES, Natural Orfice
Translumenal Endoscopic Surgery, föddes,
vilket innebär att man använder naturliga
kroppsöppningar för att ta sig in i bukhålan.
Tanken på att använda naturliga kroppsöpp-

ningar för att ta sig in i bukhålan är inte ny,
även om begreppet NOTES i sig själv inte
använts tidigare. Den ryske gynekologen
Dimitri Oskarovich Ott utförde transvaginal peritoneoskopi redan 1901. Idag är
transvaginal hysterektomi, vilket faktiskt är
ett NOTES-ingrepp, en del av den gynekologiska rutinverksamheten. Det har rapporterats om laparoskopiska galloperationer
utförda i USA 1989, där 2 mm-instrument
använts. För att få ut gallblåsan utan att göra
större snitt gjordes gastrotomi och gallblåsan togs ut via munnen, såsom vid NOTES.
Gastrotomin syddes sedan igen laparoskopiskt. Transgastriskt abscessdränage/nekrosektomi, vid svår pankreatitkomplikation,
där gastroskopet förs ut i bursa omentalis
för dränage, är bara ytterligare ett i raden
av NOTES-ingrepp.
På DDW i Orlando 2003 presenterade GV

Rao ett föredrag med rubriken ”Endoscopic
Trans-gastric Peritoneoscopy As a Potential Alternative to Laparoscopy”, vilket blev
startskottet för NOTES-utvecklingen. Året
efteråt kom den första artikeln i ämnet
NOTES, som beskrev transgastrisk peri-
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toneoskopi i en experimentell djurmodell
[1]. 2007 publicerades den första humana
artikeln i ämnet NOTES [2]. Idag är medicinska tidskrifter, gastroenterologiska som
kirurgiska, fyllda med artiklar i ämnet
NOTES. För året 2004 kan man hitta
två publikationer på Pubmed som är att
betrakta som NOTES-artiklar. 2008 var
samma siffra 85.
Till en början inriktade man sig på transgastrisk ingång till bukhålan, men man fann
snart att det var lättare att nå organen i bukhålans övre del nerifrån, d.v.s. transrektalt
[3] eller transvaginalt [4]. En portugisisk
grupp gick via urinröret-urinblåsan [5].
Mer avancerade ingrepp kan utföras med
två ingångar, t.ex. transgastriskt och transvagialt. De första åren inriktades utvecklingen
främst mot experimentella s.k. feasability
studies, både i akutförsök och i överlevnadsmodeller, men man började även titta på
fysiologiska parametrar [6]. Nu har NOTES
utvecklats från experimentell verksamhet
till att vid vissa kliniker, främst i Sydamerika och Europa bli nästan rutin. Klinisk
NOTES-verksamhet bedrivs även i USA.
Den vanligaste NOTES-operationen, som
utförs idag är transvaginal kolecystectomi,
men även diagnostisk transgastrisk peritoneoskopi, transgastrisk kolecystectomi,
transgastrisk och transvaginal appendektomi, transvaginal gastric sleeve resection,
splenektomi och nefrektomi har utförts.
Hitintills har dock de flesta NOTES-operationer utförts med tillägg av minst en traditionell laparoskopiport, s.k. hybridteknik.
Varför NOTES? Ett av de första argumenten

som restes mot NOTES är att man avsiktligt
perforerar ett friskt organ (t.ex. magsäck) för
att ta sig in i bukhålan, i stället för att gå den
traditionella vägen via bukväggen. Experimentella studier indikerar att läkningen av
dessa perforationer inte är ett problem samt
att NOTES-tekniken inducerar en lägre
stressreaktion än t.o.m. laparoskopi [6].
Det tycks också som patienter har betydligt mindre ont efter transvaginal kolecystektomi jämfört med traditionell lap galla.
Dessa data kommer dock ej från randomiserade studier och påståendet återstår att
bevisa. Andra experimentella studier talar

för att det bildas färre postoperativa adherenser efter NOTES. Ett annat argument,
oväsentligt för de flesta kirurger, men inte
för patienterna, är det kosmetiska resultatet. Studier visar att patienter inte vill ha
ärr [7] och man lägger allt mer pengar på
kosmetiska operationer både ute i världen
och här hemma i Sverige. Det är också lätt
att glömma att ett av argumenten, framförallt ifrån patienthåll, för laparoskopi i dess
barndom, faktiskt var kosmetiken.
När laparoskopin slog igenom i slutet på

80-talet uppstod en sorts kaos. Metoden
infördes snart sagt på alla sjukhus världen
över utan att det egentligen fanns några
vetenskapliga bevis för att metoden var
bättre än konventionell öppen kirurgi.
Dessutom ökade gallgångsskadorna signifikant. Det gick så långt att man via domstol
försökte förbjuda laparoskopiska operationer i staten New York. Senare forskning har
dock visat att laparoskopi i många fall är
bättre än öppen kirurgi. För att motverka
samma utveckling inom NOTES-fältet
och ”tänka före istället för efter” bildades
NOSCAR, en grupp kirurger och gastroenterologer/endoskopister från ASGE och
SAGES (De amerikanska organisationerna
för endoskopi och laparoskopi). Denna
grupp kom hösten 2005 ut med ett s.k.
White Paper [8], där man fastslog riktlinjer
för hur NOTES-utvecklingen skulle drivas
vidare och kontrolleras. Man föreslog bl.a.
att de som skulle driva utvecklingen framåt
skulle bedriva djurexperimentella studier,
träna teknik på djur och ha etiskt tillstånd
innan man började operera på människa.
Likaså ville man införa ett register. Våren
2006 hölls det första NOSCAR-mötet i
Phoenix, Arizona, med ca 300 deltagare
(endoskopister/gastroenterologer, kirurger
och representanter från industrin). Man
satt ner och lade upp riktlinjer för fortsatt
forskning och utveckling. I september 2007
hölls i Göteborg det första Euro-NOTESmötet (organiserat av ESGE och EAES)
med 230 deltagare från hela Europa, där
man lade upp liknande riktlinjer för europeiska förhållanden. Både NOSCAR och
Euro-NOTES delar ut stora stipendier till
NOTES-forskningsprojekt.
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Figur 1: Styrbar övertub som fungerar som ”laparoskopisk” port (prototyp Ethicon Endosurgery).

Figur 3: NOTES-teamet under djup koncentration.

som fördes mot laparoskopin i början på
90-talet.
För att föra NOTES vidare krävs både mer

Figur 2: Plattform med flexibla armar
(prototyp Ethicon Endosurgery).

Figur 4: Den inflammerade appendix avligeras.

Vår forskargrupp i Göteborg började sitt

skopi (laparoskopi). Patienter, som sökte
akut med lågt sittande buksmärtor, där
man planerat en diagnostik laparoskopi,
blev tillfrågade om de kunde tänka sig att
vi fick göra en transgastrisk peritoneoskopi.
Om patienten befanns ha en appendicit
hade vi tillstånd att utföra appendektomi
i samma seans transgastriskt. I annat fall
konverterades till laparoskopisk appendektomi eller öppen kirurgi. Hittills har tre
patienter inkluderats i studien (Fig 1). Den
tredje patienten genomgick en transgastrisk
appendektomi [13] (Fig 2). Studien mötte
starkt och affekterat motstånd bland kolleger i Sverige och lades på is. Fortfarande
svallar känslorna höga bland många svenska
kirurger och andra kollegor så fort NOTES
kommer på tal, trots att det numera utförts
mer än 1000 NOTES-operationer välden
över. Debatten påminner mycket om den

NOTES-engagemang hösten 2003 tillsammans med den välkände brittiske professorn Paul Swain. Våren 2004 lyckades vi
som första team i världen genomföra en
transgastrisk kolecystectomi på gris [9]. Vi
kom sedan att fokusera oss mot obesitaskirurgi. Vi lyckades experimentellt att utföra
transgastrisk gastric bypass (pre senterat som
poster DDW 2006). För att utföra en sådan
tvingades vi utveckla en endoskopisk suturmetod, den s.k. T-tag-metoden, som beskrivits i ett flertal artiklar både experimentellt
[10, 11] och i patientmaterial [12]. Efter fem
år av forskning och utveckling ansåg vi oss
mogna att söka etiskt tillstånd för NOTESingrepp på patienter. Vi fick etiskt tillstånd
att utföra en ”feasybility”-studie främst
gällande om det var möjligt att utföra en
adekvat transgastrisk diagnostisk peritoneo-
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forskning om fysiologiska effekter samt randomiserade studier jämförande laparoskopi
och NOTES. Vidare krävs instrumentutveckling. Många tekniska problem, som
t.ex. triangulering, har NOTES gemensamt
med ”single port surgery”, en laparoskopisk
teknik, som accepteras internationellt bland
laparoskopiska kirurger, men ses med stor
tveksamhet av SIKT och laparoskopister i
Sverige.
Instrumentutvecklingen kan indelas i två
huvudlinjer. Den ena bygger på befintlig
teknik med flexibla endoskop, den andra
på s.k. plattformar, ofta robotiserade, eller
om man så vill, en fattigmans- och en rikemanslösning.
Utveckling av befintlig teknik innebär
bl.a. styrbara övertuber vilka liknar laparoskopiska portar (Fig 3.). Endoskopet
kan föras in och ut utan att pneumoperitoneum förloras, samtidigt som man lätt
kan komma tillbaka till samma ställe. Dessa
”portar” kan anslutas till en vanlig laparoskopiinsufflator. Genom att förse endoskopen med bryggor för varje kanal, likt ett
duodenoskop, kan man styra instrumenten
oberoende av varandra (Olympus R-skop).
Med större diameter på arbetskanalerna kan
styvare instrument föras ner. Förbättringar
av de flexibla instrumenten, t.ex. att de går
att kontrollerat vinkla och rotera, gör att
man kan åstadkomma den triangulering,
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Engelsmännen har ett uttryck: ”To look outside the box”.
Det är viktigt att vi inte låser oss i gammalt tänkande och
förkastar allt nytt.
som man har vid traditionell laparoskopi
och är nödvändig för att man skall kunna
utföra avancerade ingrepp. För att förbättra
möjligheten till traktion har man utvecklat
instrument, som efter att de stoppats in i
bukhålan via övertuber styrs av magneter
från utsidan. Mycket av denna instrumentutveckling kommer den traditionella intralumenala endoskopin till godo och gör det
möjligt att enklare utföra avancerad terapeutisk endoskopi
Plattformar liknar oftast flexibla endoskop,

men saknar optik. De har ofta tre-fem
olikstora arbetskanaler. Genom dessa förs
optik och arbetsinstrumenten ner. Vissa
plattformar har separata armar (Fig 4.).
Det finns flera prototyper, USGI:s TransPort med fyra arbetskanaler används av den
amerikanske kirurgen Lee Swanström vid
transgastrisk kolecystektomi. NOTES delar
många problem med ”single port surgery”.
Framtida plattformar kommer därför att få
betydelse för utvecklingen av laparoskopi
liksom utvecklingen av NOTES-instrument
kommer att få stor betydelse både för laparoskopi och endo(?)lumenal endoskopi.
Fördelen med transvaginal approach till
bukhålan är att man på ett beprövat öppet
sätt kan försluta accesshålet. För att försluta transgastrisk och transrektal NOTES
access, måste man utveckla säkra metoder. Här finns numera flera metoder, bl.a.
T-tag (Ethicon Endosurgery och Olympus)
och de nu kommersiellt tillgängliga OTSklippset (Ovesco Endoscopy AG) [14].
Dessa metoder kan med fördel användas
även vid iatrogena perforationer i ventrikel
och kolon efter t.ex. polypslyngning och
mukosaresektioner.
En fråga, som satt starka känslor i
brand, är vem som i framtiden skall utföra
NOTES-operationer, endoskopiska gastroenterologer eller kiruger. NOTES-utvecklingen drevs från början av endoskopister,
främst gastroenterologer, precis som laparoskopin en gång i tiden utvecklades av
medicinkolleger. Långt senare intresserade
sig gynekologer för laparoskopin och först
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80 år senare kom laparoskopin att intressera
allmänkirurger. NOTES kommer med all
sannolikhet att gå samma väg, vilket också
visat sig de senaste åren. Från att ha fyllt
programmen på gastroenterologiska möten
fyller nu NOTES-sessioner de laparoskopiska mötena. Vi har dock mycket att lära
av endoskopister när det gäller flexibel
endoskopisk teknik.
Det är fortfarande för tidigt att klart se

NOTES framtida roll inom kirurgin. Idag
utförs främst transvaginala galloperationer.
Framtida indikationer blir kanske diagnostisk peritoneoskopi, staging vid maligniteter,
thorakoskopi via esofagus, eller en ny typ av
obesitasoperationer. I början på 90-talet var
grav övervikt en av kontraindikationerna till
laparoskopi. Idag är det tvärt om en indikation. Minimalinvasiva behandlingsmetoder
tar allt mer över konventionell kirurgi inom
många fält. Endovaskulära metoder tar över
öppen kärlkirugi. Koronar by-pass-kirurgi
får stå tillbaka för ballongsprängning och
stentar. Med fortsatt forskning och utveckling kommer NOTES att få sin naturliga
plats inom kirurgin liksom endoskopin
och laparoskopin tidigare funnit sin. Engelsmännen har ett uttryck ”To look outside
the box”. Det är viktigt att vi inte låser oss
i gammalt tänkande och förkastar allt nytt.
Men lika viktigt är det att vi även i framtiden kritiskt granskar och värderar nya
metoder innan de kommer att användas
som rutin inom sjukvården, till gagn för
våra patienter.
Per-Ola Park
Överäkare, Kir Klin,
Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
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Laparoskopi och gastrokirurgi i Sverige
När jag som ung blivande kirurg assisterade mina äldre kollegor i öppen bukkirurgi blev jag imponerad av deras teknik
men insåg också att operationsinstrumenten inte hade utvecklats särskilt radikalt
de senaste decennierna. Att kopiera dessa
kollegor föreföll vara det som var det rimliga. Nya instrument och tekniker skulle
nog inte komma…

V

i som började vår kirurgutbildning på 80-talet såg laparoskopi
som något onödigt krångligt som
gynekologerna använde sej av ibland. Föga
kunde man ana att den kirurgiska tekniken
skulle revolutioneras inom många områden
bara några år senare – och medföra användning av helt nya instrument och tänkesätt,
tvärt emot vad jag trodde under mina tidiga
kirurgår.
Denna genomgång speglar de vanliga
laparoskopiska operationerna som utförs
på många av våra kirurgkliniker i Sverige.
Gallkirurgi

Omkring 1990 började de flesta svenska
sjukhus i stort sett samtidigt med laparoskopiska galloperationer. Det är fortfarande den allra vanligaste laparoskopiska
operationen och en viktig operation för att
kunna utbilda ST-kirurger i laparoskopisk
teknik. På många enheter gör man numera
lap-gallor dagkirurgiskt 1. Endast en mindre
andel galloperationer utförs numera med
öppen teknik.

man lägger ett syntetiskt nät preperitoneellt.
Detta nät stimulerar till fibroblastinväxt och
utgör en armering för själva bindväven.
Man kan antingen bara lägga nätet och låta
det tryckas fast av buktrycket, eller sätta fast
det med fibrinlim eller resorberbara staplers. Såväl internationellt som i Sverige ökar
användandet av de laparoskopiska teknikerna. Fördelarna är att de ger mindre risk
för kronisk smärta och att man kan täcka
alla bråckportar samtidigt (medial, lateral
och femoral). Vid operation av recidivbråck
som tidigare är opererade med ljumsksnitt
lämpar sej tekniken särskilt eftersom man
inte behöver operera i tidgare opererad skikt
vid den laparoskopin. Bilaterala bråck är en
annan indikation då man kan operera båda
sidor samtidigt via endast tre små incisioner
nedom naveln3.
Ventralbråck
Alla ärrbråck och många stora primära
ventralbråck (epigastrika, navel) behöver
opereras med någon form av nätteknik
för att recidivrisken ska vara på en rimlig
nivå. Vid ärrbråck måste hela den primära
incisionen exploreras vilket med fördel kan
utföras laparoskopiskt. Normalt behöver
hela ärret förstärkas. Genom att stapla och
förankra ett nät intraperitonealt kan man
uppnå en mycket bra plastik 4. De nät man
då använder har två skikt – ett som växer
in i bukväggen och ett som minskar risken
för adherenser mot viscera.
Obesitas

Akut buk

Appendicitdiagnosen är inte alltid självklar
– inte ens med modern radiologisk bilddiagnostik. Den diagnostiska laparoskopin är
då ett utmärkt hjälpmedel. När diagnosen
väl är ställd kan man välja att göra en laparoskopisk appendektomi eller att konvertera till en standard öppen appendektomi 2.
I de fall det inte är appendicit kan man via
laparoskopet t.ex. suturera det perforerade
duodenalsåret eller göra en cholecystektomi
på den akuta cholecystiten.

Den obesitasepidemi vi är mitt uppe i har
påverkat den kirurgiska vardagen på många
kliniker. Vi vet idag vet att kirurgisk behandling av morbid obesitas minskar morbiditet
och mortalitet mer än någon känd farmakologisk eller annan konservativ behandling 5.
Den operationsmetod som är dominerande
idag är laparoskopisk gastric bypass. Laparoskopi är särskilt lämplig vid operation
av obesa patienter eftersom åtkomligheten
blir bättre och bukväggstraumat betydligt
mindre än vid laparotomi.

Bråck

Reflux

Ljumskbråck
Ljumskbråck opereras laparoskopiskt ant
ingen som TEP (Totalt Extraperitoneal)
eller TAPP (Transabdominell Preperitoneell). Vid båda teknikerna reponeras bråcksäcken från bråckdefekten i bukväggen och

Antirefluxkirurgi i form av laparoskopisk
fundoplikatio var en vanlig operation på
våra kirurgkliniker under 1990-talet och
början av 2000-talet. Under de senaste
åren har frekvensen minskat till förmån för
konservativ behandling 6.
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Kolorektal

Den laparoskopiska kolorektalkirurgin är
egentligen en laparoskopiassisterad operation
eftersom det i allmänhet är fråga om resektioner där man behöver ta ut ett preparat via
en liten hjälpincision 7. Den dissektion som
utförs laparoskopiskt måste vara i embryonala plan – annars uppstår det lätt blödningar som omöjliggör vidare dissektion.
Denna typ av dissektion bör genomföras
även ur tumörradikalitetsaspekt. I Sverige
utförs fortfarande endast en mindre del av
de kolorektala operationerna laparoskopiskt.
Den laparoskopiska tekniken inom gastrokirurgi har således under omkring 20 år
etablerats på våra kirurgkliniker och är rutin
inom många områden. Våra patienter har
fått tillgång till en teknik som minskar postoperativ smärta, förkortar vårdtid och sjukskrivningstid samt ger minst lika bra resultat
som motsvarande öppna operationer.
Sven Bringman
Överläkare, docent
Kliniken för kirurgi, ortopedi och urologi
Södertälje sjukhus
sven.bringman@ki.se
Vetenskaplig sekreterare
SIKT (Svensk Förening för Innovativ
Kirurgisk Teknologi)
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ERCP – tillbaka till framtiden

U

tvecklingen inom det endokirurgiska området är lavinartad.
Ludwig Demling och Meinhard
Classen gjorde såväl den första diagnostiska Endoskopiska Retrograda CholangioPancreaticografin (ERCP), som den första
endoskopiska sfinkterotomin (ES) 1, 2. ERCP
ansågs när den kom som den bästa diagnostiska metoden för att såväl diagnosticera
som att utförskaffa sten i gallvägarna under
en och samma session. Eftersom ERCP ju
dock är en invasiv metod så är den också
behäftad med komplikationer varav blödning i samband med sfinkterotomi och
post-ERCP pancreatit är de vanligaste.
I början ansågs det vara mindre farligt att

göra diagnostisk ERCP jämfört med att i
samma seans göra terapeutiska åtgärder,
som t.ex. att utförskaffa konkrement via
sfinkterotomi. Loperfido et al. 3 visade t.ex.
i en prospektiv multicenterstudie av 2 769
patienter att komplikationsfrekvensen vid
diagnostisk ERCP var 1,38% jämfört med
5,4% när sfinkterotomi och stenextraktion
utförts. På samma sätt förelåg en signifikant skillnad i mortalitet mellan diagnostisk
(0,21%) och terapeutisk (0,49%) ERCP. I
början utfördes därför en majoritet av
undersökningarna som diagnostiska ERCP
enbart.
I takt med att nya och non-invasiva
modaliteter för att diagnostisera sjukdomar i lever och gallvägar utvecklats som
MR-MRCP, CT cholangio och kontrastförstärkt ultraljud så har behovet av ERCP
som en diagnostisk modalitet minskat. De
tidigare nämnda undersökningarna tillför
dessutom en hel del ytterligare information
förutom att kartlägga gallvägarna. Aubé et
al. visade på en hög diagnostisk sensitivitet
(87,5%) och specificitet (96,6%) för MRCP
vad gäller att diagnostisera choledochuskonkrement4. Dock har MRCP och CT cholangio vissa svårigheter att diagnostisera små
konkremement (<5mm) medan endoskopiskt ultraljud (EUS) är betydligt bättre på
detta 5. EUS är å andra sidan, precis som
övrigt ultraljud, i högsta grad undersökarberoende och det är svårare att i efterhand
rekonstruera en undersökning.
Eftersom ERCP fram tills nu framförallt

används terapeutiskt, så har stor möda lagts
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ner på att försöka förbättra tekniken vid den
invasiva undersökningen för att om möjligt minska komplikationsrisken. Då det är
visat av bl.a. Freeman et al. i en prospektiv
multicenterstudie att teknikrelaterade variabler som t.ex. en eller flera kanyleringar
alternativt fler kontrastinjektioner i pancreasgången ökar risken för pankreatit 6 så har
tekniken att kanylera gallgången med guidewire blivit alltmer vanlig. Denna teknik
är enligt GallRiks den idag dominerande i
Sverige 7. När en guidewire används så minskar risken att accidentellt spruta kontrast i
pancreasgången och därmed torde teoretiskt
risken för pankreatit minska.
När ett eller flera choledochuskonkrement upptäcks i samband med gallstensoperation så har det i Sverige praktiserats ett
flertal alternativa tekniker för att åtgärda
detta, alla med sina för- och nackdelar.
Intraoperativ ERCP är den idag kanske vanligaste. Vid upptäckt av choledochuskonkrement lägger operatören ner en guidewire
genom ductus cysticus, via choledochus och
ut i duodenum. Endoskopisten tillkallas till
op-salen och fångar med slynga upp guidewiren och för sedan ner en sfinkterotom
över densamma, gör en sfinkterotomi och
utförskaffar konkrementet (Fig 1) 8.
Fördelen med tekniken är att oavsett
storlek eller läge av konkrementet så kan
de utförskaffas med en etablerad och säker
metod i en och samma seans. En del hävdar
att man genom den utförda sfinkterotomin
riskerar att patienten drabbas av ökad frekvens av cholangiter samt att det föreligger
en ökad cancerrisk efter en utförd sfinkterotomi. Det är dock visat i en genomgång
av 11617 patienter som genomgått sfinkterotomi att risken för att utveckla cancer i
gallgångar, lever och pankreas ej är ökad 9.
Många sjukhus i Sverige har en alternativ
approach till att handlägga choledochuskonkrement i samband med operation genom
att med laparaskopisk teknik, antingen
transcystiskt för mindre konkrement eller
genom choledochotomi för större konkrement, utförskaffa stenarna. Fördelarna med
den transcystiska tekniken är att man ej
påverkar papillen medan däremot risken för
att misslyckas när stenen är 6mm eller större
är påtaglig (Odds ratio 6,90 (0,87–54,61)) 10.
Tekniken med laparoskopisk choledochotomi för större konkrement kräver en hög

Figur 1.  Peroperativ ERCP med guidewire.

a. Operatör
lägger in
ledare via
ductus
cysticus.

b. Ledaren sticker ut
genom papillen.

c. Sfinkterotomen
förs in över ledaren.

grad av laparoskopisk expertis och utföres
därför endast på ett fåtal centra. I de fall
det inte finns resurser att utföra någon av
de ovanstående teknikerna i samband med
operation så rekommenderas den i Västerås
utvecklade metoden där man vid operationstillfället lägger ner en guidewire som
vid intraoperativ ERCP, men där man sedan
gör en postoperativ ERCP och använder den
kvarliggande guidewiren för att underlätta
kanyleringen (Ljungman, M. In Manuscript
2009).
Den vanligaste indikationen för att göra

ERCP i Sverige är misstanke om konkrement, men det är troligtvis inom den näst
vanligaste, misstanke om tumör, som den
mest intressanta utvecklingen inom ERCP
sker just nu. Peter Kelsey, MD, Boston,
hävdade en gång att ”ERCP is like doing a
barium enema of the bile duct”.
De nya möjligheterna att studera patologin i såväl gallvägar som pancreasgång ner
till cellnivå öppnar nya fält inom tumördi-
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agnostik – från terapi tillbaks till diagnostik
– tillbaka till framtiden. Ett flertal system
finns eller är under utveckling. SpyGlass®
Direct Visualization System (Boston Scientific, Natick, MA, USA) är ett system
bestående av en 6 000 pixel fiberoptisk
probe, som kan införas via arbetskanalen i
terapiduodenoscopet och in i gallgång eller
pancreasgång. Det finns även möjligheter
att ta riktade biopsier med en biopsitång
som kan införas i SpyGlass-proben. Tekniken har klara fördelar mot den i Sverige
tidigare vid en del centra använda MotherBaby-scopin, då SpyGlass kan skötas av
en undersökare till skillnad från två vid
Mother-Baby-scopi (Fig 2). Bildkvaliteten
i SpyGlass är jämförbar eller något bättre
än Mother-Baby, dock utan att vara av riktigt hög kvalitet (Fig 3). I den tidigare versionen av SpyGlass var manövrerbarheten
dålig, men den har förbättrats betydligt. En
undersökning med SpyGlass är förhållandevis enkel att genomföra, Chen et al visade
på 91% genomförande-success 11.
Det stora användningsområdet är framförallt möjligheten att få riktade biopsier av
god kvalitet och att kunna till en utredning
komplettera uppgifter om gräns mellan
patologisk och normal slemhinna. Det
senare är dock inte utrett eftersom det är
frågan om den optiska kvaliteten är tillräckligt god för en sådan bedömning.
När det gäller hög optisk kvalitet så har
Olympus utvecklat ett ultra-slimmat endoscop (GIF -XP 160, Olympus America Inc,
Melville, NY) som förs in i gallvägarna över
en guidewire som lagts in via vanlig ERCPprocedur 12. Fördelen är en mycket bra upplösning med fantastisk bildkvalitet medan
det praktiska handhavandet är komplicerat
i den kliniska vardagen.
De diagnostiska möjligheterna inom
ERCP har vidare tagit ett steg ytterligare
genom utvecklingen av confocal laser-scanning endoscopi med möjligheter att i realtid vid endoskopi studera cellförändringar
på tumörmisstänkta partier 13, 14. Frågan är
dock hur denna nya teknik skall finna sin
plats inom rutinendoskopi. Är tekniken tillräckligt säker för att minska antalet polyper
som extirperas och skickas till PAD? Är det
kostnadseffektivt att göra en tidskrävande
confocal microscopi för att utesluta malignitet i polyper i stället för att rutinmässigt
extirpera alla polyper man ser vid coloscopi och skicka dessa till PAD? Kan man
med säkerhet bedöma var gränsen mellan
tumörväxt och normal slemhinna ligger
vid cholangiocarcinom? Dessa frågetecken
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Figur 3. Stenoserat parti i ductus choledochus
dokumenterat vid peroral kolangioskopi med
SpyGlass®.

behöver uträtas med prospektiva randomiserade multicenterstudier.
Då undertecknad är engagerad som vice ord-

förande i GallRiks styrgrupp vill jag också
framhålla betydelsen av den unika möjlighet som GallRiks utgör för att utvärdera
säkerhet och kvalitet vad gäller införandet
av nya, såväl diagnostiska som terapeutiska,
ERCP-metoder i den kliniska vardagen för
att bibehålla en hög kvalitet och säkerhet
för patienten.
Lars Enochsson
Docent, Överläkare
Adj. Universitetslektor
Gastrocentrum Kirurgi,
Karolinska Universitetssjukhuset
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Screeningprogrammet
för kolorektalcancer i Stockholm
Den första januari 2008 startade Stockholms läns landsting en försöksverksamhet med screening för kolorektalcancer.
Fullt utbyggt kommer ca 110 000 stockholmare att omfattas av programmet årligen.

D

ocent Anna Martling är kolorektalkirurg på Karolinska Universitetssjukhuset Solna, och sitter
med i styrgruppen för projektet.
Disputerade om effekten av TME

Anna har varit verksam på Karolinska Solna
under 15 år.
– Men jag gjorde min AT i Uddevalla,
och påbörjade även min ST i kirurgi där,
berättar hon.
Orsaken till att det blev just kirurgi hon
valde var, enligt Anna, att hon redan under
sin AT i Uddevalla upptäckte att det var så
roligt att arbeta som kirurg.
Sedan kom flytten till Stockholm, och
Anna började forska kring rektalcancer.
– Det var mest tillfälligheter som avgjorde
att det blev just det, minns hon.
– Det var bra handledare, ett intressant
projekt och spännande personer som var
delaktiga.
2003 disputerade Anna. Avhandlingen
handlade om klinisk forskning om rektalcancer, eller mer preciserat om TME-metoden i Stockholm.
– Det är en förbättrad operationsmetod,
som vi utbildade alla kolorektalkirurger i.
Min forskning utvärderade därefter hur
införandet av metoden fick utfall i befolkningen. Vi såg då att återfallsfrekvensen
sänktes – efter införandet av TME-metoden
– med 50%.
FHB för första sållningen

Idag sitter alltså Anna med i den styrgrupp
som ansvarar för screeningen för kolorektalcancer i Stockholm. Där sitter också
representanter för bl.a. endoskopi och gastroenterologi.
– Mest engagerad och drivande i arbetet
är dock Docent Sven Törnberg på Onkologiskt Centrum i Stockholm. Han ansvarar
för både mammografi och kolorektalcancerscreeningen, påpekar Anna.
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Anna Martling – kolorektalkirurg på Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Styrgruppen ska följa upp och kontrollera att screeningen fungerar, men också
att de fynd som görs tas om hand samt
att patienterna blir likvärdigt bemötta och
omhändertagna.
Tanken är att alla personer mellan 60
och 69 år ska screenas vartannat år. Ett
kuvert med information om sjukdomen och
instruktioner om hur screeningen går till
skickas då hem till dessa. Provtagningen går
till så att de tar faecesprover (FHB) vid tre
tillfällen som de sedan skickar in. Proverna
undersöks sedan för spår av blod.
– Två procent av dessa FHB-prover
kommer att visa sig vara positiva, det vet vi
redan i förväg. Personer med positivt FHB
kommer att erbjudas koloskopi, förklarar
Anna.
Hon tillägger att de också i förväg kan
säga att man hos ungefär en sjundedel av
de positiva kommer att kunna konstatera
att de har cancer.

Inga resursslukande toppar

Fullt utbyggt – fem år efter starten –
kommer projektet att rekrytera ungefär
100 000 personer per år. Det genererar i
sin tur cirka 1 500 extra koloskopier per år.
Totalt utförs cirka 6 000 koloskopier årligen
i Stockholm.
– I och med att projektet införs gradvis,
undviker man den resursslukande anstormning som annars förknippas med screening,
förklarar Anna.
– Vi klarar av ta hand om dessa patienter!
Eftersom projektet ska utvärderas, kommer
man också att så småningom få svar på frågan
huruvida det kommer att påverka mortaliteten i befolkningen när det gäller kolorektalcancer.
– Men vi ser redan nu att det kommer
patienter med cancer som är upptäckt via
screening.
Det handlar om patienter som har både
tidiga och långt gångna tumörer.
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Höjer det allmänna medvetandet

– Det blir så eftersom vi fortfarande är
i början av programmet. Allteftersom det
fortsätter, kommer vi att hitta allt fler som
befinner sig i tidigt skede. Redan idag har
vi konstaterat flera sådana – alltså patienter
som upplevt sig som friska och inte haft
några märkbara besvär.
Överlevnad korrelerad till
tumörstadium

Det är framför allt dessa patienter som är så
viktiga att hitta. Anna berättar att en person
med en ytlig, tidigt upptäckt tumör har en
chans till överlevnad efter fem år som ligger
på 90%.
– Och eftersom det här är en sjukdom
som oftast debuterar sent i livet, innebär det
alltså att de därmed inte nämnvärt skiljer sig
från den friska populationen, understryker
hon.
Men för en sent upptäckt tumör, med
överväxt på andra organ eller med spridning, ligger motsvarande chans på mellan
20% och 40%.
– Överlevnad är alltså direkt korrelerat
till tumörstadium vid upptäckt, slår Anna
fast.
Kostnaden för projektet har beräknats
till 300 000 kronor per räddat liv. Det är
Stockholms läns landsting som finansierar.
– Det drabbar alltså inte de enskilda
enheternas budgetar, och – som jag redan
påpekat – har det gradvisa införandet inneburit att vi inte tvingas lägga all vår tid på att
undersöka just denna patientgrupp.

Det är också en av
de cancerformer som
skördar flest liv. Men vi ser
inga galor på TV till stöd
för kolorektalcancer ...

Det är viktigt att komma ihåg att FHB inte
bara kan visa felaktiga positiva resultat – på
grund av polyper, blödande hemorrojder
eller annan godartad förändring. Provet kan
även vara falskt negativt, påpekar Anna.
– Det därför undersökningen återkommer vartannat år från och med 60 års ålder.
Om man har ett falskt negativt svar när man
är 60, återkommer chansen till upptäckt
redan när man är 62.
– Det här är den näst vanligaste cancerformen – det är bara bröstcancer bland
kvinnor och prostatacancer bland män som
är vanligare. Det är också en av de cancerformer som skördar flest liv. Men vi ser inga
galor på TV till stöd för kolorektalcancer...
Hon tror det beror på att ämnet fortfarande är för tabubelagt och generande att
prata om.
Anna menar därför att det finns en annan
positiv konsekvens av projektet, som inte
bara är till fördel för just den utsedda åldersgruppen. Hon påminner oss om hur mammografiprogrammet tidigare har höjt det
allmänna medvetandet om bröstcancer, och
fått kvinnor att vara mer uppmärksamma på
knölar i bröstet m.m.
– Jag tror att det allmänna medvetandet
om sjukdomen kolorektalcancer stiger, tack
vare screeningprogrammet. Det kommer
att leda till att fler framöver kommer att
söka läkare när de drabbas av blod i avföringen och andra symptom, avslutar Anna
Martling.
Per Lundblad

Gotland följer efter

Därför har införandet av screeningprogrammet gått ganska smidigt, anser Anna.
– Förvånansvärt få av mina kollegor har
en negativ inställning, berättar hon och til�lägger:
– Om man arbetar nära patienterna, och
därmed träffar dem som har ”fastnat i nätet”
så blir man positivt påverkad.
Själva modellen av hur man lagt upp programmet är mer eller mindre direkt kopierat
från Finland, förklarar hon.
– Nu har också Gotland följt efter! De
införde screening för kolorektalcancer från
och med sommaren 2009.
Anna berättar om en av sina egna patienter. Det handlar om en kvinna som tidigare
i två tidigare avgränsade screeningprogram
funnit tidiga cellförändringar, och som nu
även hör till dem som ”fastnat i nätet” –
tidigt.
– Det är en riktig solskenshistoria. Hon
har verkligen haft nytta av programmen!
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Stockholm 21–22 januari 2010
Årets tema är kontroverser inom övre och nedre gastrointestinal endoskopi
Passa på och besök utvalda sjukhus i Sverige, Danmark eller Norge
för praktiskt kursdeltagande 18–20 januari.
Välkomna!

Anmälan via www.sade2010.dk

Scandinavian Association for Digestive Endoscopy
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avhandling palmer

Locally Advanced Rectal Cancer
Aspects of Management, Outcome and Quality of Life
Gabriella Palmer
Handledare: Torbjörn Holm
Bihandledare: Anna Martling och Björn Cedermark

Cancer i kolon och rektum är den tredje
vanligaste cancerformen i Sverige, varav
rektalcancer svarar för en tredje del av
fallen. År 2003 diagnosticerades ca 1650
nya fall inom Stockholm-Gotland regionen. Rektalcancer drabbar framförallt
äldre och medianåldern vid diagnos är
70 år. Cancerformen är vanligare hos män.

D

efinitionen av lokalt avancerad
primär rektalcancer varierar ofta i
litteraturen och studier. I denna
avhandling definieras lokalt avancerad rektalcancer som en tumör som vuxit genom
tarmväggen och den mesorectala fascian,
över på omgivande organ eller vävnader i
lilla bäckenet. Mellan 10–15% av alla patienter som diagnostiseras med rektalcancer har
en lokalt avancerad tumör. Lokalrecidiv har
minskat kraftigt de senaste 20 åren och är
idag runt 5–15%. Minskningen beror framför allt på att fler patienter får preoperativ strålbehandling och att den kirurgiska
tekniken förbättrats genom införandet av
Total Mesorectal Excision (TME) i början
av 90-talet. TME innebär att man följer
det mesorektala fascieplanet och opererar
bort rektum med omgivande fettvävnad
och fascia inkluderande lokala lymfkörtlar
och kärl.
Behandling av patienter med lokalt avancerad rektalcancer och lokalrecidiv är likartad, därför är båda dessa patientgrupper
inkluderade i avhandlingen.
Stockholm Colorectal Cancer Study
Group ( SCCSG) bildades 1980 med syfte
att förbättra omhändertagande och behandling av patienter med kolorektalcancer.
Gruppen har genomfört ett flertal studier
och ett regionalt vårdprogram är etablerat.
1995 upprättades ett register av alla patienter
med kolorektalcancer via Onkologiskt Centrum i Stockholm. Detta register innefattar
information om patienterna, tumören och
behandlingen med dess komplikationer och
utfall, samt uppföljningsdata. Registret har
använts i samtliga delarbeten i avhandlingen.
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Utredning

Symptomen på rektalcancer är förekomst
av blod och slem i avföringen samt ändrade
avföringsvanor. Smärta är ett sent tecken,
tumören är då ofta redan avancerad med
överväxt på nerver eller också mycket lågt
växande i ändtarmen.
Patienterna utreds genom undersökning
av den lokala växten i lilla bäckenet med
magnetkamera (MRI) eller ultraljud av
rektum samt vävnadsprov från tumören.
Hela kolon bör undersökas med koloskopi
för att finna eventuella synchrona tumörer.
För utredning av fjärrmetastaser görs undersökning av lungor och buk framförallt lever,
antingen med datortomografi (DT) eller
ultraljud. Patienten bör därefter diskuteras
på en multidisciplinär konferens (MDT) för
att fastställa radiologiskt tumörstadium s.k.
staging, samt lämplig preoperativ strål- och/
eller cellgiftbehandling inför kirurgi.
Behandling

Rektalcancer är strålkänslig och ett flertal
studier har visat lägre recidivfrekvens efter
preoperativ strålning. Tillägg av cytostatikabehandling vid lokalt avancerad rektalcancer samt vid recidiv kan ge tumörregress
som underlättar den kirurgiska resektionen
och ger ökad överlevnad. Ofta får patienten
strålning samt cytostatika under 5 veckor
och därefter följer kirurgi ca 6–8 veckor
senare för att få maximal stråleffekten på
tumören. Strålningen har dock en del
biverkningar och skadar även frisk vävnad,
vilket begränsar den maximala dos av strålning som kan ges.
Patienten opereras därefter med vid
resektion av rektum medtagande en bloc
all vävnad och organ i lilla bäckenet på vilka
tumör växer över (fig 1). Detta innebär ofta
en mycket omfattande operation där urinblåsa, prostata hos män och gynekologiska
organ hos kvinnan kan behövas tas bort.
Ibland ges även intraoperativ strålbehandling (IORT) lokalt mot tumörområdet
under operationen. Patienten får ofta en
eller två stomier.

Om tumören har spritt sig till lokala
lymfkörtlar ges patienten ofta efterföljande cytostatikabehandling inom ramen
för någon studie, då effekten av adjuvant
cytostatikabehandling inte är säkerställd.
Överlevnad vid behandling av lokalt
avancerad rektalcancer och recidiv är beroende på operativ radikalitet.
Vid potentiellt radikal kirurgi är 5-års
överlevnad 40–50%.
Det övergripande syftet med denna
avhandling har varit att studera omhändertagande, resultat, prognos samt livskvalitet
för patienter med lokalt avancerad primär
rektalcancer eller recidiv.
Patienter med primärt avancerad rektalcancer med en adekvat preoperativ
utredning får bättre resultat

Det första delarbetet är en studie hur den
preoperativa utredningen påverkade resultaten av behandlingen av patienter med
lokalt avancerad primär rektalcancer.1 Dessa
patienter bör utredas noggrant med hänsyn
till tumörutbredning samt eventuell spridning för att kunna få en optimal preoperativ behandling följt om möjligt av extensiv
kirurgi. Att förbättrad radiologi och förfinad
kirurgisk teknik lett till bättre resultat är välkänt, men om multidisciplinärt samarbete
vid utredningen och multidisciplinära team
(MDT) konferenser påverkar resultaten är
okänt. Resultatfaktorer som studerades var
preoperativ behandling, kirurgisk radikalitet, recidiv samt överlevnad.
I Stockholm-Gotlandregionen blev
2909 patienter opererade för rektalcancer
1995–2004 enligt kolorektalregistret. Eftersom en ICD-kod för lokalt avancerad rektalcancer saknas och i registret definieras
inte om tumören är preoperativt bedömd
som lokalt avancerad, så gjordes en indirekt
diagnostik för att lokalisera patienterna med
primärt avancerad rektalcancer, där ett urval
av patienter bedömdes primärt antingen
efter den preoperativa behandlingen (lång
strålbehandling eller radio-chemobehandling), eller operativt (om resektion av annat
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organ registrerats) eller beroende på histopatologin (T4a). Dessa patienters journaler
granskades och 303 patienter befanns ha en
primärt avancerad rektalcancer, dvs. 10%
vilket motsvarar de 10–15% som brukar
uppges i litteraturen.
Efter journalgenomgång delades patienterna in i tre grupper efter graden av utredning och eventuell MDT-diskussion. Grupp
1 bedömdes ha erhållit en bra utredning av
lokal och distal tumörstatus samt blivit diskuterade på en MDT-konferens. Grupp 2
hade också en bra lokal samt distal utredning men ej blivit diskuterade på MDTkonferens. Den tredje gruppen var inte
adekvat utredd. Analys av grupperna påvisade fler män och yngre patienter i grupp
1 jämfört med grupp 3, samt fler patienter
från den första delen av studieperioden i
grupp 3. Efter multivariata analys visade
grupptillhörighet och ålder över 70 vara de
riskfaktorer som påverkade överlevnaden.
Studien visade att radiologisk bedömning
lokalt i lilla bäckenet och avseende fjärrmetastaser ökade antal patienter som fick preoperativ strålbehandling och ev. cytostatika
samt proportionen radikal operation. Detta
ledde till en ökad överlevnad och bättre
lokal tumörkontroll. Av patienter diskuterade på MDT-konferens ökade ytterligare
andelen som preoperativt behandlades samt
fick radikal kirurgi, men någon förlängning
av överlevnad kunde inte påvisas (fig 2 samt
tabell 1).
Lokalrecidiv i Stockholmregionen

I den andra delstudien gjordes en populationsbaserad uppföljning av behandling
av patienter med lokalrecidiv i StockholmGotlandregionen.2 Lokalrecidiv av rektalcancer har minskat från 25–30% till under
10% med införandet av strålbehandling
och TME-kirurgi, men då ca 50% av de
patienterna som får recidiv efter rektalcancer enbart får recidiv men ej fjärrmetastaser,
är det viktigt att upptäcka dessa tidigt och
kirurgiskt behandla dem.
Mellan 1995 och 2003 opererades 2318
patienter för primär rektalcancer i Stockholm-Gotlandregionen. Efter uppföljning
av dessa till jan 2005 hade 141 (6%) utvecklat
lokalt recidiv. Fyrtio procent av patienterna
med recidiv opererades, 34% fick palliativ
strålbehandling och övriga endast symptomatisk behandling. Av de opererade blev
knappt hälften radikalt opererade, 5-årsöverlevnaden hos dessa var 57% jämfört med en
total 5-årsöverlevnad av alla med lokal recidiv på 9%. Endast de patienter som erhållit
en radikal resektion hade en god förväntad
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5-årsöverlevnad, av övriga ej radikalt opererade hade merparten dött inom två år (fig 3).
Behandling och prognos i denna studie
jämfördes med resultat av en studie på
patienter med lokalrecidiv från samma
region 1980–1991.3 I jämförelse med den
tidigare studien hade andelen som opererades samt andelen radikala operationer ökat
och även 5-årsöverlevnad var högre (tabell
2); sannolikt resultat av förbättrat omhändertagande och utvecklad kirurgisk teknik.
Resultat från
Karolinska Universitetssjukhuset

På Karolinska Universitetssjukhuset infördes 1991 ett multidisciplinärt program för
omhändertagande av patienter med lokalt
avancerad primär rektalcancer och lokalrecidiv. Programmet innebar en standardiserad
utredning med undersökning av lokalstatus
med MRI samt utredning av fjärrmetastasering med lungröntgen samt CT buk. Därefter följde diskussion på multidisciplinär
teamkonferens om preoperativ behandling
och kirurgisk planering, samt en postoperativ konferens där histopatologin presenterades och eventuell adjuvant behandling
rekommenderades.
Delarbete tre är en uppföljning av patienter med primär avancerad rektalcancer eller
lokal recidiv behandlade från 1991 till 2002.4
Av 58 patienterna med lokalt avancerad
primär rektalcancer blev 59% radikalt opererade. Dessa hade en 5-årsöverlevnad på
34%. 64 patienter med lokalrecidiv blev i
34% radikalt opererade med en 5-årsöverlevnad på 40%. Den postoperativa morbiditeten och även sen komplikationsfrekvensen
var hög. Endast var femte patient var utan
komplikationer. Frekventa sena komplikationer var urologiska problem, smärta och
fistlar. Patienter opererade för lokalrecidiv
hade mer problem. Under den första hälften
av studieperioden opererades mer patienter
med lokalrecidiv för att under andra delen
domineras av primärt avancerad rektalcancerpatienter. Detta avspeglar införandet av
preoperativ strålbehandling och TME-teknik vilket resulterade i en markant minskning av lokalrecidiv.
Livskvalitet efter kirurgi
av lokalt avancerad rektalcancer

Den extensiva kirurgin med dess komplikationer ger ökad överlevnad men också
påverkan på livskvalitet. I det fjärde delarbete utfördes en livskvalitetsmätning på de
patienter som opererats för lokalt avancerad
primär rektalcancer eller recidiv av rektalcancer på Karolinska Universitetssjukhuset

1991–2003 som levde år 2005.5 EORTCs validerade generella livskvalitet-frågeformulär
QLQ-C30 och den kolorektala modulen
QLQ-CR38 besvarades av 43 av 47 tumörfria patienter. Resultaten jämfördes med en
grupp patienter som opererats för primärt
operabel rektalcancer matchade från Stockholmspopulationen via kolorektalregistret
samt med en referensgrupp svensk normalbefolkning. Global livskvalitet, roll-, fysiskoch social funktion var lägre hos patienterna
efter operation av avancerad rektalcancer. De
uppgav även mer symptom av smärta och
trötthet. Detta är viktigt att informera och
förmedla till patienter och anhöriga inför
kirurgi och även för att kunna planera adekvat postoperativt support.
Sammanfattningsvis, kan patienter som

drabbats av lokalt avancerad rektalcancer
och lokalrecidiv botas, men det krävs ett
multidisciplinärt omhändertagande med en
omfattande och väl genomförd utredning
följd av preoperativ radiochemobehandling och därefter extensiv en bloc radikal
kirurgi och slutligen eventuell efterföljande
adjuvantbehandling. Detta är en krävande
behandling för dessa patienter som påverkar
deras livskvalitet. Behandlingens möjligheter
till bot bör vägas mot komplikationsrisken
i varje enskilt fall i samband med MDTdiskussioner. Patienter med lokalt avancerad
rektalcancer samt recidiv bör regionaliseras
till specialiserade centra som har väl fungerande multidisciplinära vårdprogram samt
erfarenheter av dessa patienter.
Referenser:
1. Studie Ι. Palmer G, Martling A, Cedermark B,
Holm T. Preoperative tumour staging with
multidisciplinary team assessment improves
outcome in locally advanced primary rectal
cancer. Submitted EJSO
2. Studie ΙΙ. Palmer G, Martling A, Cedermark
B, Holm T. A population-based study on
the management and outcome in patients
with locally recurrent rectal cancer. Ann Surg
Oncol 2007;14(2): 447-54
3. Holm T, Cedermark B, Rutqvist LE. Local
recurrence of rectal adenocarcinoma after
‘curative’ surgery with and without preoperative radiotherapy. Br J Surg 1994; 81: 452-5.
4. Studie ΙΙΙ. Palmer G, Martling A, Blomqvist
L, Cedermark B, Holm T. Outcome after the
introduction of a multimodality treatment
program for locally advanced rectal cancer.
Eur J Sur Oncol 2005;31(7): 727-34
5. Studie IV. Palmer G, Martling A, Lagergren
P, Cedermark B, Holm T. Quality of life after
potentially curative treatment for locally
advanced rectal cancer. Ann Surg Oncol:
2008;15(11):3109-3117
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Tabell 1. Resultat efter operation av 165 patienter utan metastas vid operationen.
Totalt

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

p-värde

Kvarvarande tumör i pelvis (R2)
Lokal recidiv (efter R0 och R1 resektion)
Ingen kvarvarande tumör i pelvis vid uppföljningens slut

n=165
96 (58)
13 ( 8)
56 (34)

n=44
16 (36)
3 ( 7)
25 (57)

n=44
24 (55)
4 ( 9)
16 (36)

n=77
56 (73)
6 ( 8)
15 (19)

<0.001
0.286
<0.001

Fjärrmetastas
Död i rektalcancer
Död oavsett orsak

74 (45)
91 (55)
120 (73)

23 (52)
22 (50)
31 (70)

19 (43)
20 (45)
25 (57)

32 (42)
49 (64)
64 (83)

0.362
0.002
<0.001

Värden i parentes är procent.

Tabell 2. Jämförelse med data från studie av 156 lokalrecidiv 1980–1991 och 141 lokalrecidiv 1995–2005.
År
Totalt ”kurativt” opererade
Preoperative strålbehandling
Lokal recidiv
Medelålder vid primär kirurgi
Opererade för recidiv
Endast radiokemobehandling
Symptomatisk behandling
5-års överlevnad totalt
Kirurgi
Kurativ
5-års överlevnad efter kurativ kirurgi
Re-recidiv

1980–1991
684
337 (49)
156 (23)
65
72 (46)
44 (28)
40 (26)
4%

1995–2005
2318
1257 (55)
141 (6)
71
57(40)
48 (34)
36 (26)
9%

12/72 (17)
42 %
4/12 (33)

25/57 (44)
57 %
5/25 (20)

Värden i parentes är procent.

Figur 1. En bloc
resektion av rectum,
prostata och blåsa.

Figur 2. Estimerad total överlevnad i relation till preoperativ
behandling av patienter med lokalt avancerad primär rektalcancer.
Grupp 1 adekvat utredning och MDT. Grupp 2 adekvat utredning, ej
MDT. Grupp 3 ej adekvat utredning.
Cumulative proportion overall surviving
N=303
1,0

Figur 3. Estimerad överlevnad efter operationsutfall hos patienter
opererade för lokal recidiv.

Cumulative Proportion Surviving
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Time year

group 1
group 2
group 3

Antal personer i risk vid 1–5 år
Grupp 1  65                  45                35                  29                  19                 11
Grupp 2  99                  56                34                  28                  23                 19
Grupp 3 139                 72                43                  29                  17                 11
P=0.003
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Du som är ST-läkare – sök SGFs kurser i
Gastroenterologi!
Vi i utbildningsutskottet vill uppmuntra alla ST-läkare i Medicinsk
Gastroenterologi och Kirurgi med gastroenterologisk inriktning att
söka SGFs nya kurser i Gastroenterologi!
Kurserna motsvarar SK-kurser inom ämnet men är skräddarsydda för
dig som skall bli specialist i gastroenterologi eller kirurgi. Nivån är
med andra ord något högre än vid de vanliga SK-kurserna och tonvikt
har lagts på interaktiv undervisning.
Kurserna är IPULS-certifierade och kan därför tillgodoräknas som
merit i ST-utbildningen. De är anpassade efter den nya målbeskrivningen och checklistan för ST-utbildningen i gastroenterologi.
Den första kursen hölls våren 2009 och behandlade
Akut och kronisk leversjukdom
Kurs nummer två går av stapeln på Universitetssjukhuset MAS
när denna tidning går i tryck, och är en
Översiktskurs i Gastroenterologi – i ny tappning
Ytterligare fyra kurser är inplanerade:
Inflammatorisk tarmsjukdom
(3 dagar, Universitetssjukhuset i Linköping, våren 2010)
Klinisk Nutrition
(5 dagar, Universitetssjukhuset Örebro, våren 2010)
Basal kurs i endoskopi
(3 dagar, Universitetssjukhuset MAS, hösten 2010)
Motilitetsstörningar och funktionella mag-tarmrubbningar
(5 dagar, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, hösten 2010).
Exakta tidpunkter för kurserna fastställs under hösten 2009 och publiceras efter hand på SGFs hemsida samt i Gastrokuriren. Medlemskap i
SGF ger företräde till kurserna om de blir fulltecknade!
Frågor om kursutbudet kan mailas till undertecknad.
Per Stål, facklig sekreterare
Per.Stal@karolinska.se

Johan D. Söderholm
Ordförande
Colorektalsektionen
Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
Tel: 013-22 35 46, Fax: 013-22 35 70
johda@ibk.liu.se
Bodil Ohlsson
Vice ordförande
UMAS
Sekt f medicinsk gastroenterologi
205 02 Malmö
Tel. 040-33 10 00
bodil.ohlsson@med.lu.se
Annika Bergquist
Vetenskaplig sekreterare
Karolinska Univ.sjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm
Tel 08-58 58 00 00
Fax 08-58 58 23 35
annika.bergquist@ki.se
Mikael Machado
Kassör
Mag-tarmcentrum
Ersta Sjukhus
Box 4622, 116 91 Stockholm
Tel. 08-714 65 00
Mikael.Machado@erstadiakoni.se
Soo Aleman
Ledamot (ordförande i SYG)
Karolinska Univ.sjukhuset, Solna
Gastrocentrum Medicin
171 76 Stockholm
Tel. 08-517 700 00
Soo.Aleman@ki.se
Per Stål
Facklig sekreterare
Karolinska Univ.sjukhuset, Huddinge
Gastrocentrum Medicin
141 86 Stockholm
Tel. 08-585 800 00
per.stal@karolinska.se
Per Sangfelt
Hepatologiansvarig
Institutionen för medicinska vetenskaper,
Infektionssjukdomar
Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
Tel: 018-611 56 72
Per.Sangfelt@medsci.uu.se

Resestipendium ST-läkare,
Gastrodagarna 2010, Stockholm
Resebidrag, upp till 7000 kr, för deltagande vid Gastrodagarna
i Stockholm 2010 kan erhållas efter ansökan till
Svensk Gastroenterologisk Förening.
Ansökan skickas till föreningens Vetenskapliga sekreterare
Annika.Bergquist@ki.se.
Ansökan skall max vara en A4-sida innehållande personuppgifter
och CV. Meriterande, men ej krav, är abstrakt till mötet.
Ansökan senast tillhand 2010-03-31.
SGFs styrelse
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Ervin Toth
Endoskopiansvarig
UMAS
Endoscopisektionen
205 02 Malmö
Tel. 040-33 10 00
Ervin.Toth@med.lu.se
Leif Törkvist
Redaktör
Gastrocentrum, kirurgi
Karolinska Univ.sjukhuset, Huddinge,
141 86 Stockholm
Tel 08-585 869 39
leif.torkvist@ki.se
Maria Bergström
Webbmaster
Sahlgrenska/Östra, Göteborg
maria.c.bergstrom@vgregion.se
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SYGS spalt

SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt

H

oppas att ni har haft en skön semester under sommaren.
Jag har spenderat min semester i Stockholms skärgård, där
min tvååriga son har blivit fascinerad av Waxholmsbåtar.
Han har ett aktivt ordförråd på ca 20 ord, men nu har han lärt sig nya
ord som bogvisir, pållare, aktern, fören, gummireling, tross, stockar,
landgång, trähytt etc. Nu är han en superspecialist inom båttermer
och använder dem flitigt (trots att inga andra, utomstående uppfattar riktigt de här orden från hans mun pga. något bristande uttal
än så länge).
Forskning handlar mycket om att specialisera sig inom ett område.
Min forskning handlar om hepatit C-infektion och levercirrhos.
Ett smalt område kan det tyckas på ett sätt, men ett kliniskt problem som blir större och större med tiden. Levercancer hos hepatit
C-infekterade patienter med levercirrhos är nu dominerande orsak
för levertransplantation i Sverige . Forskning handlar mycket om att
nischa sig inom ett område och undersöka det med (blod), svett och
tårar. Jag har sett hos ett flertal kollegor hur de försöker kombinera
sin ST-utbildning med familjeliv (oftast med småbarn) SAMT med
forskning. Det krävs mycket svett och kanske till och med lite tårar
för att få ihop detta.
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Hoppas Ni har ansökt om att nischa in er/fördjupa er i gastrointestinal onkologi till en skandinavisk kurs, ”GI Oncology 2010”, som är
för ST-läkare/precis avslutat sin ST med intresse för forskning inom
GI-onkologi. Inbjudan har skickats till samtliga medlemmar per mail.
Det finns också en IPULS-kurs, Basal interaktiv endoskopi i simulatormiljö, 091202–091204. Information ges via länken nedan: http://edu.
ipuls.se/www/_public/pub_course.cfm?CourseId=5746
Det kommer att anordnas en spännande kurs inom leverpatologi/
PAD genom SYG under våren 2010. Datum är inte spikat ännu när
jag skriver detta, men troligtvis har ett mail gått ut till er med datum
och information när ni får detta nummer av Gastrokuriren. Glöm
inte att söka den!
Ha det gott!
Med vänliga hälsningar
Soo Aleman
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Bästa medlem!
Så har sommaren tagit slut och gått
över till höst, med dessa vackra färger
på träden. Hoppas alla har haft en bra
semester, trots varierande väder, och
samlat nya krafter inför hösten.
Vi i styrelsen har haft en träff på Karolinska i Solna efter vårt ”sommarlov”, där
vi har fördelat våra arbetsuppgifter inom
styrelsen. Och vi kommer även att jobba
vidare på vår kontakt med Svensk Sjuksköterske Förening, SSF. Frågan var ju om
vi skulle gå in under dom.
En justering av årsmötesprotokollet är
gjord under paragraf 13 och 14. Protokollet kan läsas i sin helhet på hemsidan.
Gunilla Strand, vår representant till
ESGENA, har skickat en rapport från
deras möte i Amsterdam som ni också
får ta del av.
Och av Suzanne Lord har vi fått en
reseberättelse från Nordiska gastromötet
som hölls i Stavanger.
Under hösten har det varit både kurser
och utbildningar att söka till, vilket vi
hoppas att många gjort. Det som vi kan
se fram emot till nästa år 2010 är SADEoch ECCO-mötet.
SADE-mötet pågår under vecka 3, och
ECCO-mötet är den 25–27/2 i Prag.
Program till respektive kurs kommer
att läggas in på hemsidan.
KOM IHÅG att söka stipendium till
dessa möten.
SADE: 3 st à 4.000:ECCO: 1 st à 6.000:Sista ansökningsdag
är 2009-10-31.
Styrelsen i SEGP
Mona Olofsson

TACK
från oss i styrelsen till
Olympus Sverige AB
och
Boston Scientific Sverige
för att de sponsrar vår förening som
kommer våra medlemmar tillgodo
i form av stipendier.
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Sekreterare:
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Ledamot
Ulrika Dovner
Kirurgmottagningen
Akademiska sjukhuset
75185 Uppsala
Tel. 018-6114592
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ulrika.dovner@akademiska.se

Ledamot
Gisela Ringström
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Liten rapport från ESGENA Education Working Groups
möte i Amsterdam midsommarhelgen 2009
v sex möjliga förslag till mötesdatum
då flest deltagare kunde komma
visade det sig att vår svenska midsommarhelg var den som passade bäst.
Något motvilligt deltog jag med 21 representanter för ESGENA. Mötesplatsen var
ett trevligt hotell 9 km utanför Amsterdam.
Programmet löpte från kl 13.00 på midsommarafton till 14.00 på söndagen. Vi delades
in i olika grupper som fokuserade på Equipment skills workshops, workshops with
dummies och workshops on live demonstations. Arbetet ska resultera i en handbok
om att organisera workshops i utbildningen
för endoskopipersonal. Mycket intressanta
diskussioner och synpunkter framfördes

från de olika deltagarländerna som alla har
olika förutsättningar för att specialistutbilda
endoskopipersonal.
För mig som deltog för första gången i
ESGENA Working Group var det lärorikt
och jag ser det viktiga i att de utbildningar
och kurser som kommer att hållas i Sverige
i framtiden arrangeras utifrån de riktlinjer
som ESGENA arbetar fram. Nästa möte
för denna arbetsgrupp blir i samband med
kongressen i London november 2009.
Gunilla Strand
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Nordiska Gastrodagarna i Stavanger 9–11 juni
Stavanger, den norska oljehuvudstaden,
är Norges tredje mest befolkade tätort
med sina 181 280 invånare.

S

EGP:s två stipendiater till Nordiska
Gastrodagarna – Orania Sennevall,
Danderyd Sjukhus, Stockholm och
Ann-Christin Jaensson, Kalmar – har skrivit
sina reseberättelser från två helt olika synvinklar. Jag var också i Stavanger och tänkte
därför göra en gemensam sammanfattning
av mötet.
Jag och min kollega Åsa Jirvelius (från
kirurgen Södersjukhuset) kom till Stavanger
redan på måndagen och kunde då passa på
att utforska staden. När vi checkat in på
hotellet så tog vi en promenad mot centrum.
Vi fascinerades av alla dessa rododendron
stora som träd. Alla gamla vitmålade trähus
med stora trädgårdar överfulla med jättestora
rododendron i alla färger och många andra
buskar och blommor. Väldigt vackert. All
denna blomsterprakt, tack vare golfströmmen. En promenad i den gamla bebyggelsen i hamnen var också en upplevelse. Alla
blommor som växte överallt och med smala
gränder, branta trappor och mera blommor.
Konferensen öppnades med att vi delta-

gare, fick höra tal om Stavangers framtida
utveckling inom forskning, universitetets
utveckling osv. Det visades även vackra
bilder av Stavangers natur ackompanjerat
av livemusik.
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Föreläsningarna var väldigt varierade.
Sköterskorna hade ett eget program och
ibland pågick läkarföreläsningarna i tre
olika salar samtidigt. Man fick gå igenom
programmet noga för att hitta det bästa
från sin egen synvinkel. För egen del var
vi mest intresserade av ERCP, terapeutiska
gastroskopier och det nya för oss – endoskopiskt ultraljud. Det innebar att vi var
mest på läkarföreläsningarna. Föreläsarna
var från många länder förutom deras egna
från Norge. Christopher Williams, från
England, pratade om Colonoscopy – nya
tricks för gamla hundar. Johannes E Diedermann, från Norge/Tyskland, talade om
NOS/NOTES.
Dessutom lyssnade vi på Keith D. Lillemoe, USA, Tobias Meister, Tyskland, samt
våra egna svenska läkare Christer Staël von
Holstein, Bengt Nilsson och Stefan Linder.
På onsdagen var hela sköterskeprogrammet inriktat på IBD och IBS.
Föreläsningarna varvades med fikapauser
i utställningshallen. Vi tyckte inte att det var
speciellt många utställare där. Alla dom stora
företagen var representerade så klart, men i
övrigt var det bara några få norska företag.
Vart var alla övriga nordiska mindre företag?
Första dagen avslutades med att bussen

kom och körde oss till hamnen, där en båt
väntade för att åka till Flor och Fjäre. En ö
som det tog ca 20 minuter att komma till,
givetvis i spöregn.

Väl framme så började regnet avta något
och vi fick gå på en guidad tur runt en
fantastisk trädgård med olika teman. Den
japanska trädgården, med karpen som simmade i dammen, den kinesiska trädgården
och inte att förglömma den europeiska trädgården med olivträd som är 150 år gamla.
Det var helt fantastiskt med alla blomsterkreationer. Genom golfströmmens påverkan
av klimatet kan man vid Flor och Fjäre odla
tropiska växter.
Det hela avslutades med en femrätters
meny. Mycket gott.
Onsdagen avslutades med ett barbecueparty

på Stavanger Forum. Med god mat, dryck
och underhållning med dans till storbandsmusik.
Ann-Christin Jaensson har skrivit mycket bra
sammanfattningar av de bästa föreläsningarna hon var på.
Orania Sennevall har skrivit om de föreläsningarna hon besökte och även om de
olika sociala programmen på kvällstid.
Bägge reseberättelserna finns att läsa i sin
helhet på vår hemsida www.segp.nu under
fliken reseberättelser. Bilder finns i bildarkivet under fliken läsvärt.
Suzanne Lord
Kirurgoperation
Södersjukhuset
Stockholm
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