gastrokuriren

Gastrokuriren
tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

Nummer 4 • År 2010 • Volym 15

Gastrokuriren
Tidskrift för
Svensk Gastroenterologisk Förening.
Utkommer med 5 nummer per år.
ansvarig utgivare:
Johan D. Söderholm
Colorektalsektionen
Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
Tel: 013-22 35 46, Fax: 013-22 35 70
johan.d.soderholm@liu.se
redaktör:
Charlotte Höög
Medicinkliniken
Södersjukhuset
118 83 Stockholm
Tel 08-616 10 00
charlotte.hoog@sodersjukhuset.se
produktion:
Mediahuset i Göteborg AB
layout:
Gunnar Brink
gunnar@mediahuset.se
tryck:
Åkessons Tryckeriaktiebolag, Emmaboda
Distribueras som posttidning
ISSN 1651-0453
Omslagsbild: Istockphoto
utgivningsplan 2010:
Manusstopp

Utgivningsdag

29 okt

7 dec

Nr 5:

innehåll:
Ordföranden har ordet...............................3
Redaktören har ordet..................................5
SYG-spalten................................................5
Kirurgveckan i Göteborg 2010....................7
Pankreascancer..........................................11
European Pancreatic Club (EPC)..............18
Nordic Digestive Disease Week................21
ECCO EpiCom IBD-studie.....................27
Referat från DDW...................................29
SGFs styrelse 2010...................................31
SEGPs sidor..............................................33
Gastrisk Elektrisk Stimulering (GES).......35
KT

ÅKESSON

R

YCKERI
TR

MILJÖMÄ

S

Reportage från Nordiska Gastrodagarna.....38
LIC

EN
SN

UMMER 34

93
10

YCKERI
TR

MILJÖMÄ

R

S

ÅKESSON
KT

LIC
EN
SN

Å
KT

93
10
UMMER 34

KE SS O
N

YCKERI
TR

R

MILJÖMÄ

S

Nr 4 • 2010 • Volym 15
LIC
EN
SN

U MM E R 3 4

ordföranden har ordet

Ärade medlemmar,

H

östterminen är igång med allt
vad det innebär av gulnande löv
och höstrusk, men också trygg
vardagsrutin och stimulerande arbete. Till
exempel har styrelsen haft kick-off-internat
för att planera det kommande årets arbete.
En huvudpunkt på agendan var att stimulera utvecklingen av gastrointestinal
endoskopi och stärka dess roll inom svensk
gastroenterologi. Vi kommer framöver att
arbeta med detta på flera olika nivåer:
Gastrodagarnas program skall fokuseras mer på endoskopi, där utöver Lennart
Wehlin-föreläsningen, tid motsvarande
ett heldagsprogram fyllt av såväl vetenskapliga föredrag och symposier som liveendoskopisessioner skall vara verklighet
senast 2012. Vi kommer också att arbeta
med förbättringar av post graduate-kursen,
t.ex. genom att skapa teamutbildning ihop
med SEGP. Likaså kommer vi att arbeta
för ökande samarrangemang med Svensk
Kirurgisk Förening inom endoskopi på
Gastrodagarna.
Kursverksamhet: Att utbildningsbehovet inom endoskopi är stort illustreras
av det stora söktrycket till SGF-skolans
basala endoskopikurs. Behovet av tillämpad hands-on-utbildning till mer erfarna
endskopister har också uppmärksammats
inom föreningen. Därför tilldelar styrelsen
medel till Gastroskolan för årliga kurser
under tre år för dessa målgrupper. Teknikutvecklingen inom endoskopin går fort
vilket gör att utbildningsbehovet är stort
även för mycket erfarna endoskopister.
Detta behov kan till stor del fyllas genom
kursverksamheten under SADE-mötena.
Vi kommer därför att tilldela resestipendier
för deltagande i kommande SADE-kursen.
Håll ögonen öppna efter mer information
om kurserna på hemsidan och kommande
nummer av GK!
Nationella riktlinjer: Det saknas samordnade praktiska riktlinjer för hur endoskopins olika moment ska genomföras.
Som ett första steg i detta har styrelsen
beslutat att tillsätta en arbetsgrupp som ska
ta fram ett dokument kring Förberedelser
inför endoskopi. I detta ska bl.a. ingå antibiotikaprofylax, antitrombotiska medel,
bilddokumentation m.m.
Administrativt: Endoskopin kommer
att få en egen flik på hemsidan för presentation av forskningsprojekt, videoarkiv m.m.,

där endoskopiutskottet ansvarar för innehållet. En formaliserad struktur av endoskopiutskottet, liknande utbildningsutskottets
nuvarande, kommer också att införas.
Detta åtgärdspaket ser vi i styrelsen som

ett första steg mot att höja utbildningsnivån och intresset för utvecklingsarbete
inom svensk endoskopi. Vi tror också att
denna ökade satsning ska göra Gastrodagarna till den självklara mötesplatsen för
Sveriges endoskopister, oavsett specialitet
och professionell bakgrund!
I dagarna har den första kursen i nya
VR-forskarskolan för doktorander inom
GI-inflammation och infektion, Forum
GIMIICum, gått av stapeln i Göteborg. I
denna genomgår 24 doktorander (12 kliniker, 12 basvetenskap) ett program med
ämnesspecifika forskarutbildningskurser,
med målsättningen att stimulera translationell forskning inom gastrointestinalområdet, från patient till molekyl och vice versa.
Forskarskolan kommer att synas i samband
med Gastrodagarna i Umeå, då de kommer
att anordna ett vetenskapligt symposium.
Denna framtidssatsning kan ge viktiga nya
impulser för svensk GI-forskning.
Det är också värt att uppmärksamma att

utbildningsprogrammet Gastroenterologi i
Fokus (”GIF-kurserna”) i och med årets kurs
(6–7/10) firar 20-årsjubileum (ett särskilt
tack till Rune Sjödahl som varit en del av
kursledningen under så många år!). Det
är SGFs förhoppning att vi med hjälp av
den nya sponsorkonstellationen ska kunna
se fram emot ytterligare 20 år av lärande i
gastroenterologins tecken.
Bästa hösthälsningar med hopp om fortsatt
kliniskt utvecklingsarbete och forskning!

Johan
Dabrosin
Söderholm
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redaktören har ordet

Bästa läsare!

S

om nybliven redaktör på Gastrokuriren vill jag hälsa er välkomna till årets
fjärde nummer som traditionsenligt
håller ett kirurgtema. Detta nummer av
Gastrokuriren har i praktiken designats av
förre redaktören Leif Törkvist med mig som
lärling. Men från och med nästa nummer
får jag stå på egna ben och kommer därefter
att ansvara för denna tidskrift under tre år
framöver.

Gastrokuriren har för mig alltid hört till
dem som jag ser fram emot att läsa, till skillnad från dem som man måste ta sig igenom.
Varför är det så? För min del beror det
nog på att den tar upp de ämnen som intresserar mig, innehåller reportage från de kongresser som jag vill gå på och ofta är skriven
av och om personer som jag känner till. En
tidskrift som känns både familjär och vetenskaplig. Den känslan vill jag hålla kvar.

Vid sidan om detta ärofyllda uppdrag arbe-

Tidningen har genomgått en utveckling

tar jag på Internmedicinkliniken på Södersjukhuset i Stockholm där jag mest befinner
mig på klinikens endoskopienhet. Mitt specialintresse har kommit att bli tunntarmsendoskopier, men jag arbetar gärna brett med
all form av gastroenterologi och hepatologi.
För ett halvår sedan blev jag tillfrågad om
jag kunde ta på mig rollen som redaktör för
Gastrokuriren. Mycket smickrad tackade
jag utan tvekan ja till detta uppdrag, som
jag inte hade någon som helst erfarenhet av.
Senare har jag kommit att fundera en del
över vad jag skulle kunna tillföra tidskriften.
En mängd tidningar landar ju i brevlådan
och de blir lästa i olika utsträckning, men

genom åren och jag har ambitionen att
behålla de uppskattade temanumren samt
rapporteringen från olika möten och kongresser. Att hålla bredden och se till att de
olika intresseområdena inom gastroenterologi, hepatologi och kirurgi får plats ser jag
som viktigt. Jag kommer också att arbeta på
att vi ska få läsa mer om hur gastroenterologin ser ut på olika ställen i Sverige, både
på universitetssjukhusen och mindre centra.
Detta kommer bl.a. avspeglas i den kommande artikelserien ”Landet runt”.
SEGP och nybildade sjuksköterskeföreningen FSGS kommer att ha varsin sida och
så även SYG. Utbildnings- och endosko-

piutskotten i SGF kommer att presentera
sina arbeten regelbundet och vi kommer att
presentera nytillkomna nationella riktlinjer.
Så att hålla fanan högt och fortsätta det
fina arbete som tidigare redaktörer gjort blir
en sann utmaning. Att ersätta den mycket
uppskattade tidigare redaktören Leif Törkvists plats i styrelsen är inte heller någon
självklarhet, men jag ser fram emot dessa
nya uppgifter.

Väl mött i denna tidskrift framöver!
Charlotte Höög

SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt
Kära SYG medlemmar!
Jag heter Lina Lindström och blev i år vald till vice ordförande
för föreningen, jag kommer under det närmaste året alltså att
dela ordförandeskapet med Soo som fortsätter som ordförande.
Jag kom nyligen tillbaka från två fina dagar i Fjällbacka där
SGF hade sitt höstinternat. För oss är en av nyheterna från mötet
gratis registreringsavgift till Gastrodagarna för ST-läkare med
ett accepterat abstract.
Till vardags gör jag min ST inom internmedicin och gastroenterologi på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, jag är
också doktorand på KI och filar på min avhandling om inflammatorisk tarmsjukdom vid primär skleroserande cholangit.
SYGs uppdrag handlar om att vara ett socialt och utbildningsmässigt forum för blivande och nyblivna Gastroenterologer. En
viktig fråga i år är utbildning i abdominellt översiktsultraljud.
Tillsammans med SGF anordnas följande kurser under hösten:
v 46 Basal kurs i endoskopi och v 49 Översiktskurs i specialistgastroenterologi. Båda kurserna ges i Malmö och riktar sig specifikt till ST-läkare. På översiktskursen finns fortfarande några
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platser kvar, där SYG-medlemmar har företräde. Förra våren
hölls en uppskattad SYG-arrangerad kurs i Lever-PAD. Vi planerar i början av nästa år en liknande kurs med PAD och biopsitagning i esofagus och övriga
mag-tarmkanalen. Mer information kommer snart på hemsidan.
Har du några förslag på frågor
som SYG ska arbeta med under det
kommande året? Hör av dig till mig
eller ordförande.

Lina Lindström
Vice ordförande i SYG
ST-läkare, doktorand
GastroCentrum Medicin
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
lina.lindstrom@karolinska.se
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Kirurgveckan 2010 i Göteborg
Sammanlagt 1 350 deltagare sökte sig
mellan måndag och fredag till Svenska
Mässans lokaler vid Korsvägen under den
sista veckan i augusti.
De hade ett digert programutbud att välja
på, och cirka 70 utställare de kunde besöka.

S

vensk förening för kolorektal kirurgis
program startade direkt på morgonen
den första dagen.

Signifikanta skillnader med ERAS

Ulf Gustavsson talade om följsamhet till
ERAS-protokoll (ERAS = Enhanced Recovery After Surgery) och resultat efter kolorektalcancerkirurgi.
– Det finns stark evidens för att ERASprotokollet leder till förbättrat utfall. Men
det är ändå svårt att få protokollet etablerat,
sa han.
Han redogjorde för en studie de genomfört på Ersta sjukhus – som Ulf själv definierade som ”hardcore ERAS” i Europa – när
man år 2004 där upptäckte att man inte
följde ERAS i tillräckligt hög utsträckning.
– Vi såg till att implementera protokollet bättre, och ökade andelen patienter som
följde ERAS.
Den preoperativa följsamheten ökade
därför under perioden 2005–2007 från 54%
till 80,6%. Man kunde då konstatera signifikanta skillnader. Postoperativa komplikationer minskade med 25% och symptom
som förlängde vårdtiden sjönk.
– Jag tror det är ERAS-protokollet som
ligger bakom dessa siffror, summerade Ulf.
Kirurgens volym
avgör inte långtidsöverlevnad

Flera studier har visat på samband mellan
kirugrelaterade riskfaktorer och utfall vid
kirurgi för kolorektal cancer. Peter Matthiesen presenterade en studie där man hade
målet att identifiera just kirurg- och sjukhusrelaterade riskfaktorer som påverkade
överlevnad.
Han presenterade följande, kanske något
överraskande, resultat: Den formella kompetensen hos försteoperatören påverkade
inte långtidsöverlevnaden och kirurger med
hög volym hade inte bättre långtidsöverlevnad. Detta gällde för koloncancer.
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Ulf Gustavsson

Peter Matthiesen

– Men i denna undersökning påverkade
den kirurgiska kompetensen överlevnaden
för rektalcancer. Överlevnaden var sämre
när kirurger utan kolorektal inriktning hade
högst kompetens i salen, sa Peter.
Skillnaden i långtidsöverlevnad beror
sannolikt på övergripande sjukhusstrukturer
för cancervård och individuella färdigheter
som inte kan mätas i operationsvolym eller
formell kompetens.
Laparoskopidebatt

Diskussion blev det när Peter sedan presenterade en rapport från Arbetsgruppen
för laparoskopisk kirurgi om utvecklingen
för laparoskopisk kolonresektion i Sverige.
– Syftet är att se hur vi ligger till, förklarade han.
Laparoskopisk kolonkirurgi introducerades i Sverige i mitten 1990-talet. Utvecklingen har gått trögt – till skillnad från
många andra länder.
– Andelen laparoskopiska kolonresektioner är låg, men den ökar, fortsatte Peter.
– Arbetsgruppen har som målsättning
att 10% av alla kolonresektioner ska utföras laparoskopiskt år 2011. Det kommer att
kräva en stor insats, och vi välkomnar en
debatt i frågan!
Det var just vad han också fick.
Från publiken ansåg flera debattörer att
det var fel att sätta upp ett sådant mål.
– Det måste vara upp till kirurgen – och
inte till er i intresseföreningen, ansåg en.

Catarina Tiselius

– Det är för patientens skull vi utför operationer – inte för att uppfylla ett mål på
10%, ansåg en annan.
Peter kontrade med att det som är fördelen med tekniken är en minskad bukväggsmorbiditet.
– Vi hoppas kunna visa det, svarade han.
Cytostatikabehandling

Catarina Tiselius talade om adjuvant cytostatikabehandling vid rektalcancer stadie III.
– Förlänger den överlevnaden? Runt om
i världen skiljer sig behandlingsrekommendationerna.
Det oklart i vilken utsträckning den här
typen av behandling ges i Sverige.
Den studie Catarina presenterade hade
använt sig av rektalcancerregistret i Uppsala/Örebroregionen. Den visade på stora
regionala skillnader – adjuvant cytostatika
gavs till 13% av patienterna i Södermanland
medan man i Västmanland gav det till 77%.
Medeltalet för studien landade på 42% av
patienterna. Trenden är dock sakta stigande
– Resultatet för patienter under 75 år
visar att överlevnaden efter fem år är klart
förbättrad för de patienter som fått adjuvant
cytostatika, slog Catarina fast, men tillade:
– Det är en liten, icke randomiserad,
studie. För att kunna svara på frågan huruvida adjuvant cytostatikabehandling verkligen förlänger livet för dessa patienter, behöver
de inkluderas i randomiserade studier. En
sådan pågår just nu i Holland och Sverige.
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Eva Angenete

Diskussionen efteråt kom att handla om
det finns en ”selektionsbias” i den studie
som Catarina presenterade.
– Kan det ha varit så att de riktigt gamla
och sjuka inte fått behandlingen, medan de
som är lite yngre och piggare har fått den,
undrade en debattör.
Mindre risk för ileus vid laparoskopi

Laparoskopi fortsatte att debatteras.
– Det föreligger en ökad risk för ileus
efter en öppen operation jämfört med laparoskopisk, sa Eva Angenete.
Hon presenterade en studie där man visat
att laparoskopisk operation innebär en signifikant mindre risk för ileus under fem
års uppföljning i vissa grupper. Man hade
också funnit att män i lägre utsträckning
opererades laparoskopiskt än kvinnor när
det gällde de två vanligaste operationerna –
kolecystektomi och appendektomi.
Debatten lät inte vänta på sig, och åter
var det frågan om selektering av patienter
som stod i fokus.
Intestinal adaption
vanligt förekommande

Göran Kurlberg hade två på varandra följande föredrag om tarmsvikt. I det första
slog han fast att tarmsvikt är sekundärt till
ischemi. De flesta patienter rehabiliteras till
god tarmfunktion.
– Patienter med Crohns sjukdom som
drabbas av tarmsvikt ökar. Vi har tittat på
12 patienter med korttarmssyndrom. Tio av
dessa fick intestinal adaption, på en medeltid av 3,2 månader. De två som fick parenteral nutrition hade ultrakort tarm.
Hans slutsats blev därför att även omfattande tarmresektioner är lönsamt.
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Göran Kurlberg

Abbas Chabok

– Gör primärt en stomi och reanastomosera senare, uppmanade Göran.
Brist på vitamin D och osteoporos är vanligt hos patienter med tarmsvikt, fortsatte
han i sitt nästa föredrag.
– Intresset för vitamin D har blivit stort
det senaste decenniet, konstaterade Göran.
– Cancersjukdomar, immunsjukdomar
m.m. har kopplats till D-vitaminbrist.
Därför ansåg han att status för vitamin
D regelbundet bör kontrolleras – ungefär
vartannat år. Dessutom rekommenderade han höga doser oral substitution vid
behov.
Koloskopi eller DTK?

Divertikulit behandlas ofta med antibiotika.
– Men det finns inga randomiserade studier som visat på värdet av det, konstaterade
Abbas Chabok.
Eftersom antibiotikaresistens blir allt
vanligare, bör man därför pröva olika strategier för begränsning av denna utveckling.
Abbas berättade om AVOD-studien som
genomförts vid 10 svenska sjukhus samt ett
på Island. 618 patienter med akut okomplicerad divertikulit randomiserades till
behandling med eller utan antibiotika.
– Antibiotikabehandling förhindrar inte
komplikationer, förkortar inte vårdtiden
och förebygger inte recidiv. Därför bör
man inte ge antibiotika vid okomplicerad
divertikulit, var hans slutsats.
Patienter med divertikulit genomgår
kolonutredning som ofta sker med koloskopi. Det är en invasiv undersökningsmetod
som ofta upplevs som smärtsam av patienten, trots sedering.
Datortomografi av kolon (DTK) är ett
alternativ för kolonutredning. Abbas berät-

Tom Öresland

tade om en öppen studie där 110 patienter
med genomgången divertikulit undersöktes med koloskopi och DTK. Hälften av
patienterna genomgick först koloskopi
och sedan DTK – hos den andra häften
genomfördes undersökningarna i omvänd
ordning.
– DTK hittar divertiklar och polyper i
samma frekvens, men upplevs av patienterna som mindre smärtsam än koloskopi.
Därför kan DTK väljas för kolonutredning
efter akut divertikulit, var Abbas slutsats.
Jämför två sätt att behandla

Ett nytt sätt att hantera patienter med komplicerad divertikulit-sjukdom presenterades
av Tom Öresland.
Det handlar om att man laparoskopiskt
gör en sköljning av bukhålan – och sedan
inget mer.
– Den traditionella behandlingen går ut
på att man tar bort sigmoideum och oftast
lägger stomi.
Dessa två sätt att behandla jämförs nu i
en studie som heter SCANDIV och som
presenterades av Tom i Göteborg.
– Alla patienter får intravenös antibiotika. Studien startade i februari i år och i
nuläget är ett 20-tal patienter inkluderade.
Målet är att få 150 patienter med i studien,
och att man ska nå den siffran efter två år.
Det är 11 center i Sverige och 16 i Norge
som deltar.
– För den som vill veta mer, kan man
gå till www.scandiv.com på Internet. Där
finns alla uppgifter. Alla nya deltagare hälsas
varmt välkomna, avslutade Tom.
Per Lundblad
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Pankreascancer
Den springande punkten – överlevnad

När jag blev ombedd att skriva om modern
behandling av exokrin pankreascancer
tänkte jag; hur ska man kunna skriva något
positivt och engagerande om en av de mest
dödliga cancerformerna mänskligheten
känner till? Nyligen publicerade Klint et
al en registerstudie från de nordiska länderna som omfattar åren 1964–2003. Där
kunde man konstatera en 5-årsöverlenad på
mellan 3–5% och att man princip kan sätta
likhetstecken mellan incidens och mortalitet. Birgir Gudjonsson, gastroenterolog
från Reykjavik, som genom åren gjort sig
känd genom sina överlevnadsanalyser av
pankreascancer hävdar dock att publicerade
siffror är för höga och en mer korrekt 5-åröverlevnad ligger på mindre än en procent.
Orsakerna till denna överskattning är, dels
brist på vävnadskonfirmation av diagnosen, dels genom användandet av aktuariska
metoder med censorerade data för överlevnadsanalys. På grund av dessa dystra siffror
brukar det vara mer meningsfullt att tala
om medianöverlevnad i månader vid pankreascancer.
För närvarande är lokalt radikal pankreasresektion den enda potentiellt kurativa
behandlingen som finns att erbjuda. Överlevnaden vid olika stadier av pankreascancer (tabell 1) förbättras långsamt, delvis på
grund av att en större del av kirurgin centraliseras till högvolymscentra samt genom
ökat användande av adjuvant kemoterapi.
De senaste multicenterdata data pekar på
en medianöverlevnad på 23 månader efter
kirurgi i kombination med adjuvant kemoterapi (ESPAC-3, abstract ASCO 2009).
Våra överlevnadsdata från Karolinska åren
1997–2007 ligger i samma härad men våra
data inkluderar också patienter från tiden
Tabell 1. Frekvens och medanöverlevnad vid
olika tumörstadier [Saif, 2007 #6].

Stadium

Frekvens Medianöverlevnad

Lokalt
resektabel

10–15%

15–19 månader

Lokalt ej
resektabel

25–30%

6–10 månader

Metastatisk

60%

3–6 månader
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Figur 1. Överlevnadskurvor efter Whippleresektion för pankreascancer på Karolinska universitetssjukhuset. R0=mikroskopiskt radikal, R1= mikroskopisk icke radikal, R2=makroskopiskt icke radikal.

före adjuvant kemoterapi (fig 1). Även om
PC utgör endast ca 3% av alla adenocarcinom (vilket gör den till den tionde vanligaste
cancerformen i Sverige) är pankreascancer
den fjärde vanligaste cancerelaterade dödsorsaken. Detta kanske inte riktigt framgår
av mediebevakningen i Sverige.
Orsaken till den dåliga prognosen är
naturligtvis multifaktoriell men framför
allt beroende på cancersjukdomens biologi.
Nyligen beskrevs i tidskiften Science långt
mer komplexa genetiska förändringarna och
tumörheterogenicitet vid pankreascancer än
man tidigare anat Detta förklarar varför en
behandling fungerar på en individ men inte
på annan, men innebär också svårigheter
framöver eller rentav omöjliggör framtagandet av nya behandlingsmetoder som ska
fungera på alla. Man föreslår att man inriktar sig på fysiologiska nedströmseffekter av
genförändringarna snarare än de enskilda
mutationerna i sig. Hos dem som radikalopereras förefaller tumörbiologin också
avgöra såväl frekvens av lymfkörtelmetastasering som mikroskopisk radikalitet. En
annan orsak är att sjukdomen ger sena och
vaga symtom. Därav följer att 80–90% av
patienterna (tabell 1) redan har metastaserad
eller lokalt avancerad sjukdom som inte kan
bli föremål för kurativ syftande behandling.
Vidare är majoriteten av patienterna äldre
med en ålderspeak vid ca 70 år vilket inte
sällan innebär att annan sjuklighet omöjliggör pankreaskirurg eller i förekommande
fall kemoterapi.

Incidens och etiologi

Incidensen av pankreascancer, liksom i stora
delar av övriga västvärlden, minskade något
under slutet av 1990-talet, men tycks nu ha
stabiliserat sig på strax under 10/100 000
invånare. Detta innebär att i Sverige diagnostiseras ca 900 fall av pankreascancer
årligen. Eftersom risken för pankreascancer
ökar med åldern (cirka 1 av 1 000 70-åringar
insjuknar vart år) kommer incidensen sannolikt att öka med en åldrande befolkning.
Vidare är nästan 10 procent av fallen odiagnostiserade före obduktion i Sverige, vilket
innebär att ju mer vi undersöker våra allt
piggare åldringar, desto högre incidens.
Etiologin till pankreascancer är i cirka 30
procent av fallen associerad med tobaksrökning och i lika stor andel av fallen finns
det ett samband med lokal hyperinsulinism av den art som finns runt Langerhans
cellöar vid fetma och inaktivitet. Endast i
5 procent av fallen är orsaken ärftlig och i
5 procent beroende på inflammation vid
kronisk pankreatit, där överkonsumtion av
alkohol är en etiologisk faktor. Resterande
cirka 30 procent kan man inte finna något
samband med någon distinkt orsak, men
sannolikt spelar födoämnen en betydande
roll. En svensk studie har påvisat att mycket
fisk och citrusfrukter skyddar mot medan
köttätande ökar risken för pankreascancer.
Symtom

Frekvensen av dels de besvär som gör att
patienter med pankreascancer söker sjuk-
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Tabell 2. Symptom vid pankreascancer.

Orsak till
besök

Noterat
symptom

Gulsot

70

70

Buk/
ryggsmärta

20

30

Viktnedgång

5

95

Akut
pankreatit

5

5

Diabetes

0

30

Symptom (%)

vård, dels de symptom som föreligger vid
diagnos anges i tabell 2. Det vanliga är således att patienterna söker för ikterus eller
smärta och att man då nästan alltid finner en
påtaglig viktnedgång och inte sällan nedsatt
glukostolerans eller diabetes. Denna dramatiska metabola påverkan av en relativt liten
pankreascancer är ett välkänt fenomen (fig 2)
även om de bakomliggande mekanismerna
inte är helt klarlagda. Symptomet kan också
ge vägledning till lokalisation av tumören i
pankreas, då en cancer i caput pankreatis
vanligtvis debuterar med ikterus och är då
mindre avancerad jämfört med en tumör i
corpus/cauda som har få och sena symtom
vanligen i form av värk. Smärtan är initialt
ganska modest och vanligtvis belägen i epigastriet med eller utan en ryggkomponent.
Pankreascancersmärtan beskrivs som dovt
molande, ger en lokal trötthet i buk- och
ryggmuskulatur och kan hos vissa patienter vara av svårast tänkbara karaktär och
behandlingsrefraktär. Denna värk är en
konsekvens av retroperitoneal växt i nerv-

Fig 2. Metabola effekter av pankreascancer.

plexa kring centrala bukkärl vilket nästan
undantagslöst innebär en inkurabel sjukdom. Smärta vid pankreascancer är således
prognostisk mycket ogynnsamt.
Diagnostik och staging

Då ikterus är det vanligaste debutsymptomet utgör transabdominellt ultraljud en
primär undersökning för att påvisa gallstas
(dvs. vidgade gallvägar) men bidrar inte till
den egentliga cancerdiagnostiken eftersom
cholestatisk ikterus utan smärta (s.k. ”tyst
ikterus”) i cirka hälften av fallen kan bero
på choledochussten. Frånvaro av gallsten
i gallblåsan och vida gallvägar med eller
utan synlig tumör talar för malign process.
Endast relativt utbredd levermetastasering
kan ge synlig ikterus. Bilirubinnivån säger
inget om diagnosen, men ett gradvis ökande
bilirubin talar mer för malignitet än för
sten, medan en sjunkande eller fluktuerande
bilirubinnivå talar för benign etiologi alternativt en tumör där gallgången mynnar i
papilla Vateri. Transabdominellt ultraljud

Figur 3. Multidetector-DT av pankreas med 3-fas kontrast påvisar en
lågattenuerande tumör i  pankreashuvudet med ca 2 cm lång anläggning
mot v porta/v mes sup (pilen).
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(med kontrast) är utmärkt för riktade frågeställningar exempelvis levermetastaser men
mindre lämplig för screening av pankreas
vid misstanke på tumör. Pankreas läge retroperitonealt bakom gasförande organ som
ventrikel och kolon stör undersökningen.
Likaså är modaliteten undersökarberoende
och sker i realtid, dvs. kan inte eftergranskas eller användas för senare staging av en
tumör. Om man har klinisk misstanke på
pankreastumör är datortomografi (DT)
idag ”gold standard”. Dock görs ofta så
kallad DT-buk vilket inte är en optimal
undersökning om man senare närmare ska
bedöma karaktären av en förändring eller
förändringar i andra organ (läs: lever) samt
tumörens relation till centrala mesenterialkärl. Diagnostiken består därför i första
hand av en korrekt utförd kontrastförstärkt
3-fas DT-pankreas enligt särskilt protokoll
och bedömd av pankreaserfaren radiolog
(fig 3). Gadolinium förstärkt magnetresonans tomografi (MRT) kan anses likvärdig
med DT men är oftast inte lika tillgänglig
och båda undersökningarna behövs sällan
för en resektabilitetsbedömning. Diagnostisk ERCP används alltmer sällan idag men
kan vara till hjälp vid exempelvis utredning
av gallgångstrikturer utan synlig tumör eller
tumörer i papilla Vateri. Observera att terapeutisk ERCP, dvs. inläggning av avlastande
gallvässtent i de fall där gallstas föreligger
(fig 4), sällan brådskar och det är viktigt
att poängtera att man bör göra DT/MRT
först eftersom ERCP förorsakar artefakter
vilket kan försvåra och avsevärt försena
adekvat tumörstaging. Punktionsbiopsi
av en pankreastumör kan aldrig utesluta
tumör varför vävnadsdiagnos endast görs i
de fall (och efter behandlingskonferens) då

Figur 4. ERCP visar en striktur av distala gallgången (A)
och pankreas huvudgång (B).
Gallgången avlastas med ett stent (C, pilar).
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tumören är lokalt avancerad eller metastaserad och patienten ska erbjudas onkologisk behandling i så kallat downstagingsyfte
inför eventuell senare radikal kirurgi alternativt palliativ kemoterapi. I det förra
fallet görs punktionen med hjälp av endoskopiskt ultraljud (EUL) för att undvika
intraabdominell tumörspridning medan
transabdominell punktion kan göras i en
palliativ situation. Också om annan diagnos misstänks såsom autoimmun pankreatit
eller lymfom är punktion av värde. EUL
har i retrospektiva undersökningar visat sig
likvärdigt och i vissa händer bättre än DT/
MRT för att evaluera resektabilitet, framförallt vena portainväxt. Dock är retrospektiva
undersökningar som jämför resultatet av
intraoperativ bedömning och histopatologi
med fyndet av preoperativt EUL naturligtvis något helt annat än att fatta beslut om
att avstå resektion utifrån ett utlåtande från
en icke-granskningsbar undersökning. För
närvarande använder vi EUL som komplement efter konferensdiskussion och med
en riktad frågeställning som fall med oklar
tumör där vi samtidigt ska ta biopsi. FDGPET ingår för närvarande inte i basutredning av PC men kan i framtiden få betydelse
i selekterade fall, exempelvis för detektion
av ockulta metastaser.
Patienten med sin cancer
– ett multidisciplinärt synsätt

Hälso- och sjukvårdslagens mål är en vård
på lika villkor för hela Sveriges befolkning.
Detta innebär att alla oavsett var man bor
har man rätt till en likartad bedömning och
behandling av sin pankreascancer. Socialstyrelsen ställer också krav i sina riktlinjer
för en god cancervård att behandlingsbeslut
bör tas inom ett multidisciplinärt forum.
Idag har fortfarande kirurgerna ett direkt
patientansvar för dessa patienter, men det
blir allt vanligare att behandlingsstrategin
sköts enligt fastställda vårdprogram och
bestäms på multidisciplinära konferenser
där också onkologer, endoskopister, gastroenterologer, radiologer och patologer m.fl.
närvarar. För ett multidisciplinärt arbetssätt
är det inte nödvändigt att skicka mer än
ett fåtal patienter till speciella centra, utan
modern teknologi som exempelvis telemedicin kan utnyttjas för att allsidigt bedöma
patienten och lägga upp en kvalificerad
utrednings- och behandlingsplan. Vid konferensen tar man i beaktande dels tumören
(resektabilitet), dels patienten (operabilitet).
Hos oss anmäls vanligtvis patienten först till
pankreaskonferens för diskussion om resek-
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Figur 5.  Pankreas anatomi och relation till stora centrala kärl.

tabilitet, behandlingsstrategi samt behov
av ytterligare utredning, exempelvis biopsi.
Anledningen till denna tågordning är dels
att patienten vid ett efterföljande besök vill
ha utförlig information om sjukdomen och
vilka behandlingsalternativ som finns, information man svårligen kan ge innan beslutskonferensen, dels att vi av inremitterande
oftast redan har förmedlat sin uppfattning
om operabilitet samt patientens inställning
till behandling.
Anatomi, resektabilitetsbedömning och
tumörkategorisering

Pankreas ligger retroperitonealt och centralt
i buken. Från ett kirurgiskt pragmatiskt
perspektiv brukar man dela upp körteln i
caput, dvs. den del som ligger till mellan
duodenum och vena portas/vena mesenterika superiors vänstra kant respektive
corpus-cauda som går därifrån till vänster
mot mjälten. Av relevans är att den gemensamma gallgången, choledochus, går genom
pankreashuvudet och mynnar på papilla
Vateri i duodenum. Pankreas nära relation
till bukorganens stora blodkärl (fig 5), som
inte sällan är engagerade vid pankreascancer,
utgör den kirurgiska utmaningen i samband
med pankreasresektion. Dessa är artärer till
lever, magsäck, mjälte och tunntarmar samt
delar av tjocktarmen. Det venösa återflödet
från dessa organ sammanflödar strax nedanför övergången caput/corpus pankreatis
bildande vena mesenterika superior vilken

efter inflödet av mjältvenen bakom corpus
pankreatis bildar vena porta. Både vad gäller
artärer och vener finns en rad anomala förlopp, vilka tillsammans blir så vanliga att
man vid all kirurgisk dissektion måste förutsätta att kärlanomalier kan föreligga. Speciellt leverartärförsörjningen varierar starkt
och vi har som rutin att kartlägga denna
vid en preoperativ operationsstrategirond.
Vid tumörbedömning/staging finns flera
aspekter att beakta där första steget är att
konstatera huruvida patienten har en metastaserad sjukdom eller inte. I Sverige anser
vi att patienten inte har nytta av operation
om det finns levermetastaser eller metastaser i andra avlägsna organ. Däremot är
misstänkta lymfkörtelmetastaser i anslutning till pankreas ingen kontraindikation
eftersom dessa avlägsnas i samband med
kirurgi. Om tumören inte visar tecken på
spridning bedöms dess läge i relation till
centrala kärlen eftersom det är eventuell
infiltration här som avgör huruvida tumören är lokalt resektabel eller inte. Om det
är kraftig överväxt på de stora retropankreatiska blodkärlen är operation inte ett möjligt
alternativ, medan däremot partiell överväxt
numera åtgärdas på ett säkert sätt med en
begränsad kärlresektion. På Karolinska har
vi ett antal år använt en tumörkategorisering (tabell 3), där kategori A är primärt
resektabel och B primärt resektabel med
venresektion. Kategori C och D är lokalt
irresektabla men där C-kategorins mer
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Tabell 3. Tumörkategorier vid bedöming av lokalt avancemang.

v porta/mesenterika superior

a mesenterika sup/heptica/ tr coeliacus

Kategori

Omkringväxt
Encasement

Distans

Infiltration

Omkringväxt
Encasement

Distans

Infiltration

Kat A1

Ingen relation

0

nej

nej

nej

nej

Kat A2

< 50%

< 2 cm

nej

no

no

nej

Kat B

> 50%

< 2 cm

nej/ja

nej

nej

nej

Kat C

> 50%

> 2 cm

nej/ja

< 50%

< 2 cm

nej

Kat D

> 50%

> 2 cm

nej/ja

> 50%

> 2 cm

nej/ja

begränsade arteriella engagemang innebär
att vi erbjuder dessa patienter onkologisk
behandling i syfte att försöka få tumören
att minska visavi kärlengagemanget inför
ett senare resektionsförsök. En standardisering av tumörbedömningen är nödvändig
för dels operatörsplanering (dvs. operationsteamssammansättning utifrån behov av
kirurgisk kompetens), dels senare utvärdera
och eventuellt revidera av vår nuvarande
behandlingsstrategi.
Patienten

Eftersom medelåldern hos dem som är aktuella för pankreaskirurgi är mellan 60–70 år
innebär det att patienten inte sällan lider
av annan sjuklighet som man måste ta i
beaktande.
I de fall tumören är resektabel bedöms
patientens funktionella reserver (hjärta,
lungor, njurar, mental kapacitet etc.) och
erbjuds resektion om han eller hon bedöms
tåla kirurgi men också en begränsad eventuell komplikation. En stor andel av patienterna som opereras idag har hjärt- eller
lungsjukdom och har då svårt att klara av
en eventuell komplikation. Detta är viktigt
att inkludera i underlaget för operationsbeslutet och att noggrant informera patient
och anhöriga om dessa risker och göra
dem delaktiga i beslutet. Den preoperativa
bedömningen görs vanligen tillsammans
med anestesiläkare, och vid behov kopplas
kardiolog, njur- och lungmedicinare in. Det
måste dock understrykas att det är kirurgen
som är ansvarig för helhetsbedömningen av
operabiliteten med hänsyn taget till sjukdomens prognos icke-opererat, risken för postoperativa komplikationer och då framför
allt pankreasanastomosrelaterad morbiditet
samt förväntade sequele efter kirurgi och
dess påverkan på livskvalitet. Dessutom är
det kirurgen som måste förklara vad en radikalt syftande operation innebär för patienten och för de närmast anhöriga, respektive
vad alternativen till kirurgi kan vara.

Hög ålder ingen kontraindikation

Allt fler och vitala åldringar (> 75–80 år)
diagnostiseras och kommer att diagnostiseras med tumörer i pankreas. Både morbiditet och mortalitet är högre efter kirurgi
hos denna patientgrupp och komplikationer
leder ofta till en lång konvalescens. Emellertid ligger dessa på en för stor abdominell
kirurgi acceptabel nivå, om utfört vid ett
center med stor erfarenhet av denna kirurgi.
Vidare är kirurgi är den potentiellt enda
kurativa behandlingen och fördelarna med
kirurgin minskar inte med stigande ålder.
En 80-åring som lever efter 2 år har en
förväntat överlevnad i paritet med övriga
i sin åldersklass och med likvärdig livskvalitet. Ovanstående är något som patient
och anhöriga bör informeras om innan
ställningstagande till kirurgi. Hög ålder i
sig är alltså ingen kontraindikation för att
genomgå pankreaskirurgi men det bör i så
fall göra på centra med stor vana av detta
och där man kanske till och med har upparbetade geriatriska vårdkedjor för eftervård
och rehabilitering.

Figur 6. Status post Whipple.
A= aorta, VCI= vena cava inferior, VP= vena porta,
AMS= a mesenterika superior, LA= leverartär,
GG = delad gallgång, P=delad pankreas.

Figur 7. Rekonstruktion efter pankreatikoduodenektomi (Whipples operation).

Kurativt syftande kirurgi

Utifrån tumörens lokalisation görs i princip
tre olika pankreascanceroperationer: Resektion av caput, dvs. pankreatikoduodenektomi (även kallad klassisk Whipple) är den
helt dominerande, distal resektion av pankreas corpus och cauda inkl mjälte samt mer
sällan total pankreatektomi. Vid pankreatikoduodenektomi resekteras utöver caput,
duodenum, ca 20 cm proximal jejunum,
nedre halvan av ventrikeln (den syraproducerande delen), gemensamma gallgången samt
gallblåsan (fig 6). En alternativ variant är att
spara ventrikeln, s.k. pylorussparande operation, men då det inte finns några avgörande
evidens för att den ena metoden är bättre än
den andra blir det upp till varje centrum att
bestämma sig för hur man vill göra. Lymfadenektomi, dvs. borttagande av regionala
lymfkörtlarna görs på ett standardiserat sätt.

Rekonstruktionen är även den standardiserad och utmaningen ligger i
pankreasanastomosen, dvs. hos oss pankreatikojejunostomin (fig 7). Denna anastomos
är bärare av majoriteten av allt postoperativ morbiditet. Ett kliniskt relevant anastomosläckage är en svår komplikation vilket
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vanligtvis hanteras med antibiotika och
dränagebehandling (ultraljudslett/endoskopiskt) men som i fall med refraktär
buksepsis eller intraabdominell blödning
kan kräva en livräddande kompletterande
pankreatektomi. Här kan man säga att den
kirurgiska tekniken för hur denna anastomos konstrueras sannolikt spelar mindre
roll för ett läckage än körtelns inneboende
egenskaper (ex normal mjuk körtel med
smal gång ger hög läckagefrekvens) och
konstitutionella egenskaper hos patienten
som exempelvis övervikt och fetma.
I mindre utsträckning görs distal resektion vid pankreascancer då tumörerna här
är mer avancerade vid symtomdebut. Svansresektion är ett betydligt mindre krävande
ingrepp än en Whipple och trots att man i
25–30 % av fallen ser läckage av pankreassaft
från restkörteln är denna form mer benign
och kan nästa uteslutande hanteras konservativt. Också patientens besvär efter operationen är lindrigare än efter en Whipple. I
enstaka fall och av olika skäl görs total pankreatektomi, vilket alltid leder till diabetes.
Denna s.k. ”brittle diabetes” har benägenhet
för snabba och stora blodsockervariationer
bland annat beroende på avsaknad av andra
pankreashormoner viktiga för blodsockerregleringen såsom glukagon och somatostatin. Behandlingen är svårstyrd och hastigt
uppkomna låga blodsockernivåer kan vara
mycket farliga. Därför bör total pankreatektomi undvikas vid allvarliga psykiska störningar, inkluderande alkoholism, men även
i andra fall skall indikationen vara mycket
strikt. För att i vissa fall försöka motverka
detta har vi på Karolinska i samarbete med
Uppsala sedan några år arbetat med återtransplantation av patientens egna isolerade
cellöar med intramuskulär deposition, men
behandlingen är i dagsläget fortfarande i en
utvecklingsfas.
Resektionsmålet vid pankreaskirurgi är
lokal radikalitet, så kallad R0-resektion.
Resektion av retropankreatiska vener (v
porta/v mes sup) för att uppnå R0-radikalitet kan idag anses som standard. Detta gör
tumören resektabel och påverkar – i vana
händer – inte den omedelbara postoperativa
komplikationsrisken negativt. Överlevnaden hos dem som genomgår venresektion
är överlägsen palliativ behandling och
närmar sig nästan överlevnaden för dem
som inte behöver venresektion. Tumörengagemang av truncus coeliacus, leverartärer
eller arteria mesenterika superior, anses vara
ett tecken på irresektabilitet. Detta baseras
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Figur 8.  Tumörengagemang av abberant höger leverartär (ALA) från a mesenterika sup (AMS).
T= Tumör, LA leverartär till vänetrloben, VP= vena porta.

på tidigare erfarenheter av dålig prognos
trots mycket radikal kirurgi och tyder på
att tumörsjukdomen i sig då är så avancerad eller disseminerad att kirurgi inte är ett
lämpligt alternativ. Dock är det viktigt att
påpeka att anatomiska varianter som orsak
till tumörengagemang av artärer exempelvis en abberant höger leverartär avgående
från arteria mesenterika superior (fig 8) inte
med nödvändighet innebär mer avancerad
sjukdom utan snarare ”anatomisk otur”. I
dessa fall gör vi artärresektion.
Vid lokalavancerad cancer utan tecken
till metastasering kan man försöka med
kemoradioterapi i downstagingsyfte för att
vid en tumörrespons kunna genomföra en
R0-resektion. Detta bör dock genomföras
under kontrollerade former för att öka
kunskapen om när och hur behandlingen
ska ges. Våra resultat pekar på att nästan
50% av patienterna blir resekterade med
jämförbar medianöverlevnad med primärresekterade. Pankreasresektion är för kirurg
(och patient) ett utmanande ingrepp som
innefattar både svåra bedömningar och tekniska utmaningar samt lång operationstid.
Genom att vi standardiserat ingreppen och
alla gör på samma sätt, vet alla vad och hur
det är gjort, samt att patienterna därmed
kan jämföras och verksamheten utvärderas
och ständigt utvecklas.
Adjuvant terapi

Det senaste decenniet flera randomiserade
studier genomförts, varav sex riktigt stora
(GITSG, EORTC, ESPAC-1, RTOG 9704,
CONK-1 och ESPAC-3) vilka visat att a)

adjuvant kemoterapi ger bättre resultat än
enbart observation efter pankreasresektion
för pankreascancer, b) att gemcitabin är
bättre än 5-FU (samma resultat men mindre
biverkningar) och c) att tillägg av strålning
ger inte bättre effekt och kan kanske till
och med kan vara skadligt. Således bör alla
patienter postoperativt erbjudas adjuvant
kemoterapi som rutin eller inkluderas i
ESPAC-4, en randomiserad multicenterstudie som evaluerar standard singelterapi gemcitabin versus kombinationen gemcitabin +
capecitabin. Dock är vissa patienter åldriga
o/el har annan sjuklighet som gör att de
inte tål kemoterapi och de patienter som får
svårare komplikationer har ofta kvarstående
besvär vid den tidpunkt då adjuvantbehandling ska inledas. Således kan man inte förvänta sig att alla får adjuvant behandling
och på Karolinska har drygt 60% av våra
patienter de senaste 2 åren fått denna terapi.
Postoperativt multidisciplinärt och
multiprofessionellt omhändertagande

Från att tidigare varit förenad med hög operativ mortalitet är idag risken för att avlida
i samband med operationen mycket liten
(1–3%). Komplikationsfrekvensen är dock
fortfarande hög vilket till största delen är
relaterad till läckage från pankreas. Detta
kan leda till djup bukinfektion, abscess,
sepsis och ibland svår livshotande blödning
från ett rupturerat pseudoaneurysm. Internationellt sett får 30–60% av patienterna
någon form av behandlingskrävande komplikation vilket inte skiljer sig nämnvärt
mellan hög- respektive lågvolymssjukhus.
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Däremot visade nyligen en genomgång av
38 publicerade studier, att högvolymcentra
har lägre perioperativ mortalitet (3,7%;
range 0,6–11.3) jämfört med lågvolymsjukhus (14,4%; 6,7 och 27,3) vilket sannolikt
avspeglar en mindre erfarenhet av att tidigt
diagnostisera och hantera komplikationer.
Det räcker således inte längre med en tekniskt driven kirurg. Förutsättningarna för
att nå låg mortalitet är alltså att operationen utförs vid ett centrum med stor vana
att bedöma indikationen för operation, att
optimera patienterna inför operation, samt
ett team av specialister som kan ryka in vid
en komplikation såsom intensivvårdsläkare,
interventionella radiologer, endoskopister,
specialutbildade sjuksköterskor, sjukgymnaster m.m. Vidare att jourhavande kirurg
vet vad som ska göras om någon komplikation tillstöter. Ett strikt standardiserat program för den postoperativa vården minskar
risken för att någon viktig del glöms bort,
och gör det möjligt att utvärdera det som
gjorts. Det kan idag anses säkerställt att
en multidisciplinär och multiprofessionell
behandlingsstrategi ger en betydligt högre
kvalitet i omhändertagandet, och krävs för
att nå de bästa behandlingsresultaten.

slutet av vårdkedjan, dvs. omhändertagande
av det tumörpreparat som man så noggrant
evaluerat och diskuterat före operation.
Förståelsen av pankreas tredimensionella
relation till kärl och dess cirkumferentiella resektionsmarginaler har de senaste
åren ökat och idag kan ett standardiserat
omhändertagande av preparatet anses obligatorisk för en korrekt staging. Detta har
inneburit att vi kirurger som tidigare nästan
alltid gjorde radikala resektioner (R0), idag
kan se frekvensen av mikroskopisk ickeradikal resektion (R1) stiga till över 80%.
Vår R1-frekvens efter Whipple för pankreascancer på Karolinska året innan vi införde
standardpatologi, dvs. 2005, var 25% och
2009 är den 71%. Detta beror naturligtvis
på dedikerade och specialiserade patologer
som vet hur och var de ska leta. Jag tänker
ofta på det kirurgiska preparatet som en
”biopsi” av patientens sjukdom och patologin som en analys av denna ”biopsi”. Ju
bättre de kan beskriva vad vi tagit ut desto
närmare sanningen om denna svåra sjukdom kommer vi, vilket naturligtvis är en
förutsättning för senare utveckling av nya
behandlingsmetoder.

Patologin är av största vikt

Genom införande av nationella register och
riktlinjer för utredning, behandling och
patologi, multidisciplinära (telemedicinska)

Något man inte sällan glömmer när man
talar om behandling av pankreascancer är i

Prognos och framtida aspekter

behandlingskonferenser samt centralisering
av denna typ av fåtalskirurgi till högspecialiserade centra finns förutsättningar till en
likvärdig och optimal behandling av denna
utsatta patientgrupp. De ökade patientvolymerna vid ett pankreascentrum är vidare
en förutsättning för framtida utbildning
av pankreaskirurger och för det uppenbara
behovet av mer forskning om denna mycket
dystra sjukdom. Av allt att döma kan inte
kirurgi ensamt, mer än i enstaka fall, bota
pankreascancer. Målet med kirurgi är därför
att skapa lokal radikalitet med så låg morbiditet som möjligt, så att patienten återhämtar sig snabbt och kan tillgodogöra sig
en adjuvant behandling som idag förbättrar prognosen men som i förbättrad form i
framtiden till slut botar honom eller henne.
Forskningen inom detta område är intensiv
och translationell molekylärbiologisk forskning har identifierat nya målmolekyler som
i tidiga studier visat lovande resultat. Tillsvidare får vi dock betrakta pankreascancer
som en i princip disseminerad sjukdom,
som endast kan botas i enstaka fall men
där adjuvant kemoterapi påtagligt förbättrat prognosen.
Ralf Segersvärd
Gastrocentrum kirurgi,
Karolinska Universitetssjukhuset,
Stockholm

European Pancreatic Club (EPC)
För pankreatologer runt om i världen hålls det vartannat år en stor internationell kongress,
International Pancreatic Association (APC), vilken turnerar mellan Europa, USA och Japan.
Därutöver är American Pancreatic Association i Chicago första veckan i november en samlingspunkt.

U

töver detta finns en lång rad nationella pankreasmöten, där man kan
uppmärksamma American Pancreatic Club söndagen innan AGA-mötet,
det japanska som liksom det italienska hålls
under sommaren och de engelska och tyska
som hålls på hösten. Sverige har haft sitt
eget VIP-möte (Vetenskap i Pancreatologi)
som ett företagssponsrat inbjudningsmöte
en gång per år – oftast i november i Göteborg. Norge, Danmark och Finland har
också årliga pankreasmöten, vilka varat
under en dag.
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Det som ur svensk synvinkel har varit det
”stora” årliga pankreasmötet har emellertid
tveklöst varit European Pancreatic Club,
som hållits 42 gånger, och nu aktualiserats
särskilt eftersom det i år hölls i Stockholm
den 16–19 juni. EPC har faktiskt gästat Sverige två gånger tidigare, nämligen i Göteborg 1973 under Yngve Edlunds ledning
och 1991 i Lund med Ingemar Ihse som
president (och undertecknad som generalsekreterare).
Föreningen bildades i London hos Henry
Howat 1965 och uppfyllde då alla kriterier

på en klubb: ett fåtal medlemmar (nio anges
som ”founding members” varav en svensk:
Yngve Edlund), mer samtal och diskussion än föredrag och med ett fokus på hur
man kunde föra ut kunskap om pankreas
till en bredare läkargrupp och hur man
kunde samarbeta över landsgränser inom
forskningen. Det andra mötet hölls hos den
legendariske Henri Sarles i Marseilles 1967,
men snart därefter samlades så många deltagare att det var dags för årliga möten och vid
mötet 1973 lyckades man till och med för
att skriva klubbregler. Först 1992 beslöt man
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european pan creatic club (EPC)

Även om förutsättningar, deltagare och ämnen ändras är det en ledstjärna för
klubben som kvarstår: mötet skall vara ett möte mellan kliniker och de som
sysslar med mer grundläggande forskning.”

sig för mer tydliga stadgar, beroende på att
mötena då samlade flera hundra deltagare,
ekonomin blomstrade (ganska betydande
överskott vid flera tillfällen gav upphov till
diskussion om vem som sedan skulle disponera pengarna) och den vetenskapliga standarden höjdes väsentligt. Mötesabstrakten
trycktes i Digestion sedan 1982, vilket var
viktigt eftersom klubbens verksamhet därigenom blev tillgänglig även för dem som
inte var närvarande.
Ytterligare tydliga milstolpar var att för-

eningen blev huvudman för tidskriften
Pancreatology 2001 och att man sedan vid
ungefär samma tidpunkt tillhör arrangörerna av European Gastroenterology Week,
vilket givit en veteskapligt tyngre förankring
och varit ekonomiskt lyckosamt. Klubben
har dessutom stärkts av att man numera har
”trippelmedlemskap”, vilket innebär att man
betalar en avgift och får all service avseende
APC, EPC och den nationella föreningen
på ett samlat sätt. Därutöver har intresseföreningar som ESPAC (adjuvantstudierna vid
radikalopererad pancreascancer) sammanträtt under EPC-mötena liksom grupper
som sysslat med förebyggande av recidiverande akuta pankreatiter med mera. Numera
finns också intressegrupper för yngre pancreatolger (YUPPIES) etc.
Rent formellt rör det sig om ett möte
som hålls på försommaren och som börjar
en torsdag morgon och avslutas på lördagen
vid lunchtid, det vill säga ett möte under 2,5
dagar. Eftermiddagen före mötet hålls en
”Young Researchers’ Corner” sedan 1991, då
det introducerades av Paul Lankisch (Lüneburg) och undertecknad. Det sociala programmet brukar innebära ett ”get together”
på onsdagskvällen, något musikprogram på
torsdagen och en större fest på fredagskvällen – det sociala programmet präglas alltid
av i vilken stad man sammanträder.
Även om förutsättningar, deltagare och

ämnen ändras är det en ledstjärna för klubben som kvarstår: mötet skall vara ett möte
mellan kliniker och de som sysslar med mer
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grundläggande forskning (tidigare liktydigt
med fysiologer, idag främst molekylärbiologer). Det innebär praktiskt att vartannat
år är mötespresidenten kliniker, varannan
gång fysiolog eller motsvarande. Under
mötet tillåts inga parallella sessioner, vilket
annars sannolikt skulle leda till att forskare
och kliniker suttit i olika rum under sessionerna. Det finns också ett tydligt fokus
på att de inbjudna föreläsarna skall binda
ihop patientnära verksamhet med forskning. Det finns också reglerat hur stor
(liten) andel som får vara symposier och
översiktsföredrag och hur mycket som skall
vara presentation av nya vetenskapliga data.
Till mötena kommer flest kliniker, vilket
nog inte beror på ointresse bland de mer
renodlade forskarna, utan på grund av att
de är färre. Det är också påtagligt att man
lyckats engagera fler yngre än vad som är
vanligt på möten av liknande art.
Vid festmiddagen brukar det delas ut
både priser för bästa föredrag, poster etc.
och ett mycket stort antal stipendier till
yngre forskare som gjort goda presentationer. Tack vare föreningens stabila ekonomi
är det betydande summor som delas ut.
Dessutom brukar man på senare år hedra en
kliniker och en forskare för ”Lifetime awards
for achievements in pancreatology.”
Nåväl, om man nu jämför EPC med de
andra pankreasmötena, hur är de då? Ur
svensk synvinkel har EPC då en god blandning av klinik och nya forskningsresultat,
men är inte så renodlat forskningsinriktat
som exempelvis de amerikanska och tyska
mötena, och inte så enbart kliniska som
man möter på många kirurgmöten med
pankreassessioner. Dessutom är det begränsade antalet deltagare (oftast 300–400) och
att de flesta återkommer en anledning till att
det fortfarande finns en glad, klubbliknande
karaktär i föreningen.
För den historieintresserade finns de två

artiklar om klubbens historia, som också ger
lite perspektiv på dagens verksamhet – vad
av det som sägs på våra möten blir ”sanningar” under mer än något möte:

1. Goebell H, Amman R, Creutzfeldt W.
History of the European Pancreatic Club:
The first 40 years 1965-2005. The development of the European Pancreatic Club as
a scientific society. Pancreatology 2005;
5(suppl 1):1-15.
2. Goebell H, Amman R, Creutzfeldt W.
History of the European Pancreatic Club:
The first 40 years 1965-2005. The scientific
profile of the European Pancreatic Club and
what stood the test of time. Pancreatology
2005; 5(suppl 1):16-34.
Själv har jag varit på de senaste 31 mötena,
och ni som kommer till de följande mötena
riskerar att träffa mig där – bland mina
många vänner – under så lång tid som
hjärna och hjärta tillåter. Hoppas vi ses där!

Åke Andrén-Sandberg
Karolinska Universitetssjukhuset
Stockholm
Gastrocentrum kirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm fick i uppdrag att
arrangera det fyrtioandra EPC-mötet som ägde
rum 17–19 juni 2010.
Alla föredragen och postrarna har dokumenterats i en bok omfattande 216 sidor, vilken
kostnadsfritt kan rekvireras från Gastrocentrum
Kirurgi. För dem som redan har trångt på bokhyllan bjuder artikelförfattaren på ett utmärkt
sammandrag som kan läsas genom att klicka
på en länk på denna plats i den elektroniska
versionen av Gastrokuriren (www.svenskgastroenterologi.se).
Klicka här för att läsa sammandraget:
http://www.svenskgastroenterologi.se/
diverse/epc2010.pdf
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IBD på Nordic Digestive Disease Week
i Köpenhamn
Totalt 610 deltagare från 28 länder samlades i Köpenhamn för den Nordiska gastroenterologiska kongressen – som var
nummer 41 i ordningen sedan starten.
IBD hos barn och self-management för
IBD-patienter var bland de ämnen som
avhandlades.

K

ongressen ägde rum i Bella Center,
som är Skandinaviens största utställnings- och kongresscenter. Det är
beläget strax utanför den danska huvudstaden, nära Kastrup flygplats.
Ryska erfarenheter av kapselendoskopi

IBD hos barn var temat för en av sessionerna under kongressens första dag.
Christian Jacobsen påpekade i sitt föredrag att det fortfarande är en ökande incidens för IBD bland barn.
– Det finns dessutom en kumulativ incidens för kolorektalcancer hos unga patienter med tidig debut av ulcerös kolit (UC),
som är mycket högre än hos normalbefolkningen. Kurvan över antalet fall stiger brant
efter tio års sjukdom, sa Christian.
Alexander Popatov från Moskva berättade om den första kontrollerade undersökningen med trådlös kapselendoskopi hos
barn med oförklarade tunntarmssymptom.
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– Kapselendoskopi diagnostiserade korrekt – alternativt uteslöt – en blödningskälla, polyper i tunntarmen eller Crohns
sjukdom (CD) för 29 av totalt 30 patienter,
berättade Alexander.
Han presenterade tre fall – två sextonåriga pojkar och en trettonårig flicka – av
CD som hade fått diagnosen tack vare kapselendoskopi.
– Kapselendoskopin medförde att vi
kunde identifiera inflammation i tunntarmen och ändra diagnosen från UC till CD
i 26% av fallen, konstaterade han vidare.
Kapselretention pga. stenos i tunntarmen
observerades i totalt 2,5% hos barn med
IBD, tillade Alexander.
Enteral nutrition som terapi

Vätskediet och nutritionsterapi var i fokus
för Rasmus Gaardskjaer Nielsens föredrag
med titeln Eating for treating CD.
Han inledde med att redogöra för principerna bakom enteral nutritionsterapi
(ENT).
– Den består av enbart enteral nutrition,
med antingen elementär, alternativt polymerisk/fullnutritions diet. Den ger 120–
140% av det dagliga kaloribehovet – dosen
justeras efter effektivitet och viktuppgång
som noggrant följs av en dietist.

– Ingen annan föda är tillåten, behandlingen pågår mellan sex och åtta veckor och
man använder – om det är nödvändigt – en
sond via näsan.
CD har stor konsekvens för nutritionsstatusen och tillväxten för barn. Upp till
85% av barn som är nydiagnostiserade med
sjukdomen lider av viktminskning. För
barnpatienter är ENT lika effektiv som
steroider, men ENT inducerar även en läkning av mucosan.
– Det sker en signifikant förändring av
bakteriefloran efter ENT, jämfört med en
kontrollgrupp, fortsatte Rasmus.
– Patienterna upplever också en förbättrad livskvalitet – trots att de har en sond
i näsan och det faktum att de inte får äta
vanlig mat.
Därför var hans konklusion att ENT
skulle vara förstahandsvalet för behandling
av CD hos barn.
– Framtida forskningsstrategier bör inrikta
sig på de bakomliggande mekanismerna för
ENT, var en annan av hans slutsatser.
Överföring från barn- till vuxenvård

Tonåringar med IBD – är de annorlunda? var
rubriken på Anders Perregaards föredrag.
– Svaret på den frågan är både ja och nej,
inledde Anders.
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Jonas Halfvarson och Pia Munkholm var moderatorer för IBD-sessionen Biologics forever?  vilken visade sig vara så populär att delar av auditoriet tvingades
sitta på golvet och längs väggarna.

En skillnad är att CD är vanligare än
UC hos tonåringar med IBD, jämfört med
vuxna.
En annan skillnad, påpekade Anders,
är hur man bör handlägga den tonårige
patienten.
– Man måste utbilda denne – man kan
inte bara ge en tonåring en informationsbroschyr, sa han.
Anders underströk också det faktum
att man även måste utbilda familjen runt
patienten om sjukdomen.
– Den praktiska lösningen på det är att
samla flera av dem vid ett gemensamt tillfälle, föreslog han.
Vid själva överföringen till vuxenvården
ska man se till att tonåringen får tala för
sig själv.
– Vid det tillfället bör både barngastroenterologen och vuxengastroenterologen
tillsammans närvara. Inbjud kirurgen vid
utvalda tillfällen. Vid det första besöket bör
föräldrarna vara med – men se även till att
ordna ett besök utan dem!
Indikationer för kirurgi är akut, svår
sjukdom, komplikationer alternativt att
patienten inte svarar på behandling samt
risk för malignitet.
Dr Perregaard avslutade sitt föredrag
med en fallrapport om en ung patient som
genomgått kirurgi och därefter blivit betydligt bättre.
– Jag tvivlar på att vi hade uppnått samma
resultat med enbart medicinsk behandling,
sa han.
Läkemedelsberoende

En annan IBD-session under kongressens
första dag hade rubriken Biologics forever?.
Det visade sig vara en rubrik som lockade
många – salen var fullsatt till sista plats. De
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som kom sist fick sitta på golvet och längs
väggarna.
Pia Munkholm och Jonas Halfvarson var
moderatorer. Den första talaren var Dana
Duricova som presenterade en studie med
rubriken Infliximabberoende hos barn och
vuxna – bra eller dåligt?
Beroende patienter definieras av att de
befinner sig i remission så länge de står under
behandling, men de drabbas av återfall kort
efter att man sätter ut läkemedlet, eller minskar dosen. Emellertid kommer de snabbt
i remission igen när man återinsätter, eller
återgår till den högre dosen av läkemedlet.
Målet för studien var att beskriva läkemedelsberoende hos barn- och vuxenpatienter
med IBD, och även diskutera konsekvenserna för den kliniska behandlingen.
– Läkemedelsberoende är en specifik
fenotyp, som avgör patientens sjukdomsutveckling – och kan tjäna som en prognostisk
markör när man ska avgöra hur man ska
handlägga patienten, sa hon.
– Så här långt, verkar infliximabberoende
– i motsats till steroidberoende – vara en
fenotyp för positivt svar på behandlingen,
med en låg frekvens av kirurgi och en god
säkerhet.
– Följaktligen kan ett tidigt identifierande
av en sådan patient förhindra negativa konsekvenser av steroidterapi och förbättra
patientens prognos – genom att man fortsätter ge infliximab. Men man kan också på
samma sätt undvika onödigt användande av
läkemedlet och på så sätt få en kostnadseffektivare behandling – genom att man ser
till att styra infliximabterapin huvudsakligen
till beroende patienter, var Danas slutsats.
Träffar inte alla patienter

Self-management för IBD-patienter var ett

inslag i sjuksköterskornas program. Margarita Elkjaer talade om ett webbaserat gränssnitt för patienten, och demonstrerade med
hjälp av skärmdumpar hur det fungerar.
En studie som genomförts i Danmark
och på Irland visade att detta sätt att via
webben ha kontakt med patienter är både
möjligt, säkert och kostnadseffektivt för
patienter med UC.
Man kan själv studera hur det fungerar
på www.constant-care.dk.
Yvonne Krogager och Lene Neergaard
berättade hur de hanterar patienter som står
på behandling med biologiska läkemedel i
sin kliniska vardag på Herlev sjukhus i Danmark. De visade bilder på sina guidelines
och demonstrerade hur de håller uppsikt på
sidoeffekter och antikroppar mot infliximab.
Palle Bager beskrev en ny organisation
man infört för IBD-patienter på Universitetssjukhuset i Århus. Den hade initierats
av det faktum att trots en ökande incidens
för IBD, var resurserna begränsade. Uppskattningsvis 50% av patienterna befann sig
dock i remission vid varje given tidpunkt.
– Så en stor del av de patienter vi träffade
befann sig alltså i remission, sa Palle.
Därför beslöt de sig för att inte ha schemalagda besök från dessa patienter. Istället
tog de blodprov varje år, och patienten fick
också ett telefonsamtal från en IBD-sköterska. Detta kompletterades med att man
introducerade en sköterskeledd ”hotline” på
telefon för patienter med ett skov.
Man frigjorde därmed tid till att träffa de
patienter som hade skov.
Patienterna tillfrågades sedan om sin erfarenhet av denna organisation – 150 patienter
svarade på fem frågor. Det visade sig att en
klar majoritet var positiv till denna förändring.
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Skiljer sig genotypen
mellan barn och vuxna?

– Vi löser problemen! Det är
den korta versionen av mitt svar
I Köpenhamn gavs under kongrespå frågan, sa Björn Moum inledsen 34 fria föredrag.
ningsvis.
Tom Öresland och Flemming
Han fortsatte med att påpeka
Bendtsen var moderatorer vid en
att det från 80-talet till sent 90-tal
av dessa sessioner.
skett en minskning av antalet
Natalia Pedersen redogjorde
kolektomier. Men han medgav att
under ett av dessa föredrag hur det
studier visat att försenad kirurgi
går för gravida kvinnor med IBD.
för akut svår UC ökar risken för
Hon kunde peka på positiva resulkomplikationer.
tat – generellt bättre än vid andra
Risken för postoperativa komstudier inom samma område.
plikationer för patienter som står
I denna prospektiva fallstudie,
på steroider är 49% – men reduPå kongressen i Köpenhamn tilldelades SGFs tidigare ordförande
som genomförts via ECCO, kunde
ceras till 9% om patienten är fri
professor Stefan Lindgren tidningen Scandinavian Journal of
man visa att kvinnor med både CD
från steroider.
Gastroenterologys The Gastroenterology Prize.
och UC hade samma utfall av graviditeten
– Steroider är farliga. Men för infliximab
som kvinnor i en åldersmatchad jämförelDen höga konkordansen för fenotypen visar de flesta studier att det inte finns någon
segrupp som inte hade IBD.
– både när det gäller diagnos och longitudi- högre risk för postoperativa komplikationer.
Studien visade också att det var vanligare nellt – hos enäggstvillingar med CD, stöder Istället kan infliximab förbättra det postomed kejsarsnitt i IBD-gruppen.
inte bara teorin om ett genetiskt inflytande perativa utfallet av IPAA, fortsatte Björn.
Jiri Bartek presenterade en populations- för insjuknande, utan också för själva sjukbaserad studie som jämförde och illustrerade domsförloppet.
Antalet patienter i studierna
skillnader i fenotyp och sjukdomsförlopp
– Det verkar alltså som om genetiken Tom ändrade på den ursprungliga frågan
mellan barn och vuxna med IBD.
påverkar fenotypen, sa han.
till Utsätter gastroenterologerna patienterna
I denna studie visades också att barn har
för en större risk när de till slut kommer till
allvarligare sjukdom, och att CD är mer Vitamin D som terapi?
kirurgin?
vanligt än UC. Ingen skillnad i behandling Sören Peter Jörgensen berättade om bety– Svaret på den frågan är ja, ansåg han.
eller sjukdomsförlopp visade sig däremot delsen av vitamin D.
Studierna på förhållandet mellan infliximellan barn och vuxna patienter med CD
– Det är mer som ett hormon än en vita- mab och postoperativa komplikationer är
– men barn med UC visade sig ha mer min, sa han.
motsägelsefulla. En del pekar på att det inte
utbredd sjukdom, en högre grad av användVitamin D utvecklar sin effekt via en är någon ökad risk; en del pekar på att det
ning av steroider och AZA. De har alltså intracellulär vitamin D-receptor som finns finns en ökad risk. Tom visade en tabell där
ett allvarligare sjukdomsförlopp än vuxna.
i många mänskliga celler, inklusive immun- alla var samlade.
– Det här är spännande resultat. Kan det celler och intestinala epitelceller.
– Men titta på antalet patienter i dem,
vara så att genotypen skiljer sig mellan barn
– 90% av det naturligt förekommande fortsatte han.
och vuxna?, kommenterade Tom Öresland vitamin D kommer från att exponeras för
När det gäller UC finns det fyra studier
för Gastrokuriren efteråt.
solljus. Tack vare solens låga vinkel på vin- – de två som visar att det inte finns en ökad
tern, produceras mycket lite vitamin D risk inkluderar totalt 39 patienter. De två
Genetiken påverkar fenotypen
under den årstiden.
som visar att det finns en ökad risk har totalt
Under nästa IBD-session berättade Jonas
Det finns en väl bekräftad nord-sydlig 132 patienter.
Halfvarson om de svenska tvillingstudierna. gradient när det gäller incidensen för IBD.
– Kirurgi skall aldrig ses som ett nederlag
Han inledde med att ställa frågan om varför Prevalensen korrelerar med latituden – dvs. för medicinsk terapi, utan som en integrerad
IBD över huvud taget förekommer.
IBD är mer vanligt i norr.
del av en förenad medicinsk och kirurgisk
– En vanligt förekommande hypotes
I försök på möss har man visat att vitamin behandling – att användas vid den optimala
är att IBD är ett aggressivt immunsvar på D har positiva effekter på kolit. Det minskar tidpunkten, sammanfattade Tom.
kommensala bakterier i tarmen hos gene- också produktionen av T-celler.
Hans opponent bestred inte detta uttatiskt känsliga individer, där miljöfaktorer
– Men fungerar vitamin D på IBD hos lande särskilt mycket. Men debatten som
påskyndar inträdandet eller reaktiverandet människor? En randomiserad, placebokon- följde i publiken efteråt blev livlig.
av sjukdomen, förklarade Jonas.
trollerad studie pågår där adjuvant vitamin
Nästa år blir det ingen Nordic Gastric
Han visade data på hur benägenheten för D testas som terapeutisk behandling för Disease Week, pga. att UEGW kommer att
sjukdom – konkordansen – fördelar sig hos IBD, avslöjade Dr Jörgensen.
hållas i Skandinavien – närmare bestämt i
tvillingar från en brittisk, en dansk och en
Stockholm.
svensk kohort.
Gastroenterologer löser problemet
Men 2012 är kongressen tillbaka – denna
– Det verkar som om tvåäggstvillingar Sessionen slutade med en debatt mellan gång på Island!
inte är mer drabbade än vanliga syskon. en gastroenterolog (Björn Moum) och en
Studierna visar också att genetiken verkar kirurg (Tom Öresland). Frågan var: Löser
Per Lundblad
mer avgörande för CD än för UC, fortsatte eller skapar gastroenterologer problemen för
Jonas.
kirurgen vid allvarlig UC?
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Stor studie om incidensen för IBD
i Europa
EpiCom – den epidemiologiska kommittén i ECCO (European Crohn’s and Colitis
Organisation) genomför en webbaserad
studie för att se om det finns en öst-västlig
gradient för inflammatorisk tarmsjukdom.
I samband med Nordic Digestive Disease
Week I Köpenhamn i juni 2010 hölls ett
möte för studiens deltagare.

Flerfaldig nytta

I

Sverige är det tre regioner som rapporterar till studien.
Via webben bygger man upp en kohort
av patienter med nydiagnostiserad IBD.
Jonas Halfvarson representerar Örebro, som
är en av dessa regioner.
Samtliga patienter med IBD registreras

– Att det finns en nord-sydlig gradient för
IBD är känt. En tidigare kohort, initierad
av Reinhold Stockbrügger i ett projekt, har
visat det, berättar Jonas.
Han tillägger att de sydliga länderna
verkar komma ikapp de norra idag.
– Det torde bero på att deras levnadsvanor idag mer efterliknar dem som finns i
norr. Det är därför man nu genomför den
här öst-västliga undersökningen. I delar av
östra Europa liknar levnadsvanorna idag de
som rådde i södra Europa förr.
– Att jämföra expositionen för olika
faktorer i vår omgivningsmiljö i östra och
västra Europa torde därav kunna vara vägledande avseende miljöns betydelse för uppkomsten av IBD.
Rent praktiskt går det till som så att de
center som deltar i studien från och med 1/1
2010 registrerar alla patienter med nyupptäckt IBD vid centret.
– I mitt fall handlar det om Universitetssjukhuset Örebros upptagningsområde.
De övriga svenska regionerna som deltar
i studien är Lund, där Erik Hertervig är
ansvarig, samt Linköping/Jönköping som
representeras av Sven Almer.
Stort antal länder deltar

Patienterna registreras i en central databas
i Köpenhamn. De som diagnostiseras fram
till den 31/12 2010 inkluderas, och de följs
sedan till 31/12 2011.
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Jonas Halfvarson

”Att jämföra expositionen för olika
faktorer i vår omgivningsmiljö
i östra och västra Europa torde
därav kunna vara vägledande
avseende miljöns betydelse för
uppkomsten av IBD.”

– Tanken är att alla som insjuknat i diagnosen IBD under tidsperioden ska med i
registret, påpekar Jonas.
Det är ett stort antal länder som deltar,
och det tillkommer nya under studiens
gång. Totalt är 26 center involverade.
I Köpenhamn välkomnade man Moldavien och Rumänien och – något oväntat
– även regionen Wuhan i Kina. De välkomnades av Professor Pia Munkholm som är
projektets ordförande.
Jonas var en av moderatorerna på mötet
i Köpenhamn, som samlade 52 representanter. Han berättar att gruppen träffas fyra
gånger per år.
– Vi har möten vid UEGW, DDW,
ECCO-kongressen samt på den nordiska
kongressen.

På mötet talade Johan Burisch, från Herlev
sjukhus i Danmark.
Han tryckte på vikten att man i sitt
upptagningsområde har kontakt med alla
allmänläkare och andra specialister i sitt
upptagningsområde, så att man på så sätt
får med samtliga nyupptäckta patienter med
diagnosen IBD.
– Eftersom det är så många involverade
i studien, gäller det att se till att projektet
håller ångan uppe, säger Jonas.
– Som man nog kunde vänta sig, har det
på vissa håll varit svårigheter att hitta tid
till att sköta registreringen longitudinellt.
Det finns flera s.k. ”work packages” inom
projektet.
– Ett sådant är att kartera europeisk incidens. Ett annat är att se hur man behandlar
i olika delar av Europa – det kan bli väldigt
värdefullt för framtida prospektiva studier,
påpekar Jonas.
Betydelsen av vitamin D är ännu ett och
graviditet ytterligare ett.
– I delen för olika behandlingar finns en
modul för biologisk behandling – ett annat
work package handlar om arbetsförmåga
och produktivitet.
Mötet i Köpenhamn handlade om att
säkerställa att registreringen sker likvärdigt
– så att man tillförsäkrar sig valida data.
– Ett konkret exempel på det var att alla
inte uppmärksammat att patienter som inte
vill vara med i studien, ändå kan registreras
avseende diagnos. Detta för att incidenssiffrorna ska vara korrekta, avslutar Jonas.
Nästa gång gruppen träffas är under
UEGW i Barcelona.
Per Lundblad
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Referat från Digestive Disease Week (DDW)
i New Orleans 1–5 maj 2010, ur IBD-perspektiv
Årets upplaga av DDW, som lockade ca
20 000 kunskapstörstande deltagare, hölls
i New Orleans den 1–5 maj.

P

å vägen dit kunde vi läsa de hemska
rapporterna om den oljegråtande
plattformen som hade exploderat
veckan innan, bara 80 km från staden. Hur
denna katastrof skulle utvecklas var det
ingen som kunde sia om då. När vi anlände
hade man till vår förfäran utfärdat tornadovarning vilket osökt ledde tankarna till
damen Katrina som härjade under augusti
2005. Lyckligtvis lugnade blåsten och regnet
ner sig och tankarna tillsammans med stegen
gick istället till det enorma Ernest Morial
Convention Center. Byggnaden är drygt 1
km lång vilket medförde att man förutom
en stor portion gastroenterologi också blev
serverad en icke försumbar mängd motion
under mötesdagarna.
Sammantaget kan man säga att årets

DDW inte bjöd på några revolutionerande
nyheter, utan bekräftade och vidareutvecklade tankegångar och hypoteser inom IBDområdet som vuxit fram och etablerats de
senaste åren. Man strävar efter att frångå
kliniska symtombaserade aktivitetsindex för
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att kvantifiera sjukdomsaktivitet eftersom
de är behäftade med stora variationer, har
subjektiva inslag och tenderar att ge utslag
oberoende av ett inflammatoriskt inslag i
sjukdomen. Istället söker man mer objektiva
kvantifieringsmetoder som endoskopiskt
status, radiologiska parametrar och fekala
inflammationsmarkörer.
Trenden att behandla tidigt och kraftfullt
tills man uppnått mucosal healing fortsätter
att stärkas, då man ser förbättrade långtidsprognoser med detta tillvägagångssätt. Personligen anser jag att den stora frågan inte
är huruvida mucosal healing och histologisk
läkning är fördelaktigt att uppnå (det bör
det rimligen vara och det är absolut intressant att på ett evidensbaserat sätt kunna visa
detta), utan snarare var cost/benefit-gränsen
i strävan mot optimal utläkning går, för
såväl patienten som för samhället.
Randomiserade placebokontrollerade kli-

niska studier, som nu senast SONIC-studien,
förser oss stegvis med ny viktig information
om hur vi ska använda anti-TNF antikroppar. Tidigare förslag till behandlingsalgoritmer modifieras och nya modelleras. Ett
bekymmer, eller kanske rentav en fördel, är
att studiedesignen skiljer sig från studie till

studie, till exempel inklusion av olika typer
av patientgrupper, tidigare behandling och
användning av olika utvärderingsparametrar.
Detta kan till viss del förklara att resultaten
från olika studier är något spretiga och svåra
att jämföra. Vi är i en process där vi håller på
att mejsla fram vad vi tror är det optimala
sättet att använda dessa potenta preparat,
och under resans gång kan det vara fördelaktigt att medvetandegöra att det kan hägra
nya resultat runt hörnet som motsäger de
senaste rönen. Vi bör undvika att efter att i
det närmaste ha utplånat den tidigare höga
mortaliteten inom IBD-populationen börja
återinföra komplikationer och kanske till
och med mortalitet genom ett alltför progressivt handläggande.
Det andra stora problemet vi brottas med
är de höga kostnaderna för de nya målinriktade terapierna. Samtidigt ska vi vara
öppna och mottagliga för nya övertygande
studieresultat och vara beredda att utifrån
dessa ändra våra behandlingsstrategier för
att förbättra livet för personer som drabbats
av IBD. Att balansera dessa olika vågskålar
är inte lätt. Det var just under några sessioner som avhandlade denna problematik som
diskussionerna hettade till lite extra. Som
exempel kan nämnas en paneldiskussion där
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Professor William Sandborn menade att det med dagens kunskap
(syftandes bl.a. på SONIC-studien) är fel att ge patienter azatioprin
som monoterapi och att man bör gå direkt till kombinationsbehandling med azatioprin och anti-TNF antikroppar. Som reaktion
på detta reste sig en äldre herre i publiken och ville påminna om
en liknande paneldiskussion för två år sedan där samme Sandborn
hade menat att det är ett konstfel att ge patienter kombinationsbehandling med azatioprin och anti-TNF antikroppar.
Utprövningen av nya terapier mot IBD fortgår och på vägen faller

en del initialt lovande alternativ bort medan nya dyker upp. De
närmsta åren kommer vi sannolikt få en rad nya effektiva behandlingsalternativ, där de som intervenerar i extravasering/homing respektive cytokinsystemen i nuläget ter sig mest lovande. Flera nya
terapier som är riktade mot hela T-cells respektive B-cells-populationen och som visat sig ha god effekt vid RA och psoriasis, har tyvärr
visat sig ha dålig effekt vid IBD. Terapier riktade mot tarmfloran,
mucosabarriären och det ospecifika/medfödda immunsystemet (där
man sannolikt finner en viktig andel av IBD-sjukdomarnas etiologiska och patogenetiska komponenter) synes ännu ej på horisonten,
men kan förväntas att så småningom bli nästa stora generation av
behandlingsalternativ.
Forskningen kring huruvida IBS delvis orsakas av en inflammatorisk

Johan D. Söderholm
Ordförande
Colorektalsektionen
Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
Tel: 013-22 35 46, Fax: 013-22 35 70
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Pär Myrelid
Kassör
Kirurgiska kliniken
Universitetssjukhuset Linköping
581 85 Linköping
Tel. 013-22 20 00
per.myrelid@lio.se

komponent växer. Under mötet hölls en högkvalitativ session kring
ämnet och sammanfattningsvis kan man säga att man gör framsteg,
men att stegen är små och något trevande. Samtidigt som det finns
en rad studier som styrker hypotesen finns det en rad negativa studier. Sannolikt kommer man inom vissa subgrupper av IBS kunna
befästa ett kausalt samband mellan inflammation, eller mer korrekt
benämnt immunaktivering, och symtomutveckling, och därigenom
kunna utveckla och erbjuda dessa patienter en mer adekvat terapi.
En kort fristående reflektion är att inom övre gastroenterologi
uppmärksammas diagnosen eosinofil esofagit allt mer, medan
Barretts esofagus inte studeras lika intensivt som tidigare. I detta
sammanhang kan det nämnas att ett relaterat tillstånd, nämligen
eosinofil kolit, också är på uppgång. Var gränslinjen mot mikroskopisk kolit (som även den som bekant uppvisar en ökande incidens) går är inte lätt att utröna när man tittar närmare på dessa
kolittillstånd.
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Ledamot (ordförande i SYG)
Karolinska Univ.sjukhuset, Solna
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171 76 Stockholm
Tel. 08-517 700 00
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Storleken på DDW-mötet är överväldigande och man blir impo-
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Tel. 040-33 10 00
Ervin.Toth@med.lu.se

nerad av hur hög kvalitet varje session håller trots att kvantiteten
är enorm. Att delta i möten och konferenser är betydelsefullt. Man
lyfts från den ibland betungande kliniska vardagen och kan på ett
annat sätt sätta verksamheten i ett större perspektiv. Man fylls av
inspiration, av nya frågor och ett kritiskt tänkande som man bär
med sig hem på flyget och till nästa patientmöte.
Jan Marsal
ST-läkare, Med Dr
Gastroenterologi och Nutrition
Skånes Universitetssjukhus Lund
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Bästa medlemmar!
Hoppas ni haft en skön sommar och en
välbehövlig semester. Jag har varit i Danmark på min semester. Och hade riktigt
bra väder, för annars har den stora frågan
varit, ska jag ha solglasögon eller paraply
med ut.
Styrelsens arbete startade upp i slutet på
augusti med ett telefonmöte, och under en
dag i september samlades SEGP:s styrelse
till ett ”live”-möte på Ersta i Stockholm
för att planera och fördela arbetsuppgifter
inom styrelsen.
I höstens arbete ingår bland annat att se
över enkätsvaren, som skickades ut innan
sommaren.
Vi har fått en rapport från Nordiska mötet
i Köpenhamn av Suzanne Lord, och ett
reportage om Gastric pacemaker, från
Sahlgrenska, som ni får ta del av i detta
nummer av Gastrokuriren.
Det är dags att söka stipendium till
SADE- kursen, och till ECCO-mötet.
SADE-kursen, 3 st. stipendier á 4.000:ECCO-mötet, 1 st stipendium á 6.000:Läs mer på hemsidan hur du ansöker.
OBS! Sista ansökningsdag 25/10.
SADE-kursen 2011 hålls i Köpenhamn,
17–19 januari (praktiska delen) och 20–21
januari (teoretiska delen), och handlar om:
Komplikationer i gastrointestinal endoskopi. Vad kan vi lära av varandra?
ECCO-mötet Inflammatory Bowel
Diseases 2011 24–26 februari, hålls i
Dublin.
På SEGPs hemsida finns mer information om program och om hur du anmäler
dig.
Vi försöker att få med de kurser och
utbildningar som finns på hemsidan, så
att vi alla kan få dra nytta av utbudet. Sen
beroende på vilken typ av klinik och sjukhus man arbetar på, så ser behovet olika
ut. Men det finns något för alla.

Ha en skön höst!
Styrelsen i SEGP
Mona Olofsson
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Gastrisk Elektrisk Stimulering GES

P

atienter med gastropares som lider
av svårt, kroniskt illamående kan
få behandling med elektrisk stimulering av magsäcken. Det har visat sig att
”pacemakern” kan lindra symtom såsom
svårt illamående och kräkningar (1,2). Detta
har även lett till bl.a. förbättrad livskvalité
(2), ökad kroppsvikt (1) samt förbättrat
HbA1c hos diabetiker (3). Elektrostimulering har hittills varit aktuell för patienter
med diabetes- och idiopatisk gastropares där
läkemedelsbehandling har varit otillfredsställande.
Fram tills idag har 75 patienter fått behand-

ling med elektrostimulering av magsäcken
på Sahlgrenska. Vi har nu sett att inte bara
diabetiker, utan även patienter med andra
mag-tarmsjukdomar och kroniskt illamående också kan ha nytta av stimuleringen
(4, 5). Detta gäller oavsett om patienten har
långsam eller normal magsäckstömning.
Patienter med bl.a. svårbehandlad funktionell dyspepsi, intestinal pseudoobstruktion
och kroniskt postkirurgiskt illamående kan
få god symtomlindring. Förutom förbättring av illamående, kräkningar och andra
buksymtom, hade patienterna färre vårddagar året efter behandlingsstart (4). Även
små barn, de yngsta 2 år gamla, har blivit
hjälpta av behandlingen.
På Sahlgrenska har en ny, enkel metod för

provstimulering tagits fram (6). Man kan
då ta reda på om den enskilda patienten
kommer att svara på behandlingen före
eventuell permanent behandling. I en studie
på 30 patienter, varav 27 fullföljde provstimuleringen, svarade 22 patienter med klart
minskade symtom. Studien kommer att
publiceras i Digestion.
Den permanenta pacemakern opereras
in med titthålskirurgi. Vid provstimuleringen däremot placeras elektroderna utifrån via ett litet snitt genom huden och
förankras i magsäckens muskellager (bild
1). De första stegen liknar placeringen av
PEG, men slemhinnan hålls intakt. Man
undviker passage in till magsäckslumen
och risken för infektioner blir därigenom
minimal. Stimuleringen sker med en extern
pacemaker. Ingreppet görs i lokalbedöv-
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Bild 1.  Vid provstimuleringen placeras elektroderna utifrån via ett litet snitt genom huden och
förankras i magsäckens muskellager.

ning på endoskopienhet och ingen särskild
eftervård krävs. De temporära perkutana
elektroderna kan sitta på plats i minst 60
dagar och avlägsnas enkelt genom att man
drar ut dem. Den långa provstimuleringen
möjliggör ett blindat cross-over-test under
flera veckor. Dessutom finns utrymme för
justeringar av stimuleringsstyrkan vid icke
övertygande resultat.
Mekanismen bakom den symtomlindrande

effekten är oklar, men verkar inte bero av att
magsäcken påverkas lokalt. Man har hittills
inte kunnat visa att magsäckens tömningshastighet eller förmåga till anpassning efter
måltid ökar. En möjlig förklaring kan vara
att vagus-nerven stimuleras och därmed
påverkar hjärnans centrum för illamående
och kräkning.
Stina Andersson
AT-läkare,
Medicine doktor
SU/Sahlgrenska
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Gastrisk Elektrisk Stimulering (GES)
Omvårdnad i samband med provstimulering

D

å patienter genomgår en provstimulering såsom beskrivits ovan är
det viktigt att patienten inser hur
och varför de måste medverka vid testet.
Patienten instrueras att dagligen registrera
sina symtom i en symtomdagbok. I denna
symtomdagbok noteras bl.a. antal kräkningar/dygn och antal timmar med illamående/
dygn, vilka är de viktigaste symtomen som
ska utvärderas och där man kan förvänta sig
att stimuleringen kan ha positiv effekt. Det
är alltså helt avgörande för utvärderingen av
provstimuleringen att patienten är välinformerad om hur symtomen ska registreras.
Bakgrunden till att testa en temporär pace-

maker innan man implanterar en permanent pacemaker är att man vill undvika
”onödiga” permanenta implantationer som
patienten inte har någon behandlingsnytta
av. Då placeboeffekten av all behandling
aldrig kan nonchaleras har vi i möjligaste
mån utfört provstimuleringen med en
period då stimuleringen har varit påslagen
och en period då den varit avstängd. Det
utförs på ett ”blindat” sätt så att patienten
inte vet om stimuleringen är påslagen eller
avstängd. I normalfallet varar varje delperiod i 10–14 dagar. De två elektroderna som
har fästs i magsäcksväggen kopplas till en
pacemakerdosa, och allt packas sedan in i ett
förband på buken (bild 2). Styrkan på stimuleringen kan sedan läsas av och programmeras om via en särskild programmerare
genom detta förband. Patienten behöver
alltså komma på ett återbesök till sjukhuset
minst en gång under provstimuleringen för
att programmera om stimuleringen mellan
två perioder.
Då hela testperioden är till ända jämförs de

båda perioderna med varandra samt med en
baselineperiod före provstimuleringen avseende symtombörda. Med ledning av detta
fattas beslut om permanent implantation
ska utföras eller inte
Under provstimuleringen vistas patienten i hemmet. Patienten kan sköta sin personliga hygien som vanligt, men behöver
täcka över förbandet på buken med plast i
samband med duschning. Infektionsrisken
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Bild 2.  De två elektroderna som har fästs i magsäcksväggen kopplas till en
pacemakerdosa, och allt packas sedan in i ett förband på buken.

är minimal och vi har endast haft ett fall
med en lindrig infektion i huden i samband
med provstimulering. Patienterna informeras dock om att kontakta oss eller hemortens
sjukhus om de får tecken på infektion såsom
rodnad eller ömhet vid elektroderna eller
feber. Förbandet behöver inte bytas om det
är helt och inte har vätskat från instickshålen i huden.
Det går bra att äta som vanligt, förutom

första dygnet då patienten endast får inta
flytande föda i måttliga mängder. Det är
viktigt att inte provocera till kräkning innan
elektroderna har hunnit fästa ordentligt i
vävnaden. Resterande dagar av provstimuleringen ska patienten äta enligt den rutin
de har haft innan testet startade. Patienten
får inte genomföra några dietförändringar
och inte heller ändra någon annan behand-

ling mot illamående och kräkningar i samband med provstimuleringen. Detta för
att möjliggöra en så objektiv bedömning
av symtombördan under respektive period
som möjligt.
Patienterna har många frågor och fun-

deringar inför provstimuleringen, men
kommer inte alltid ihåg att ställa dem
i samband med besöket då testet startas.
De uppmanas att, under hela provstimuleringen, ringa direkt till vår mottagning på
Mag-Tarmlab för att tala med sjuksköterska
då eventuella frågor eller problem uppstår
i hemmet.
Gisela Ringström
Leg. Sjuksköterska, Med. Dr.
Gastrosektionen
SU/Sahlgrenska
Göteborg
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Nyhavn

Livesändning

Nordiska Gastrodagarna i Köpenhamn 2010
Köpenhamn visade sig inte från sin bästa
sida när vi kom till Nordiska Gastrodagarna. Det regnade varje dag och var inte
speciellt varmt för att vara i början på juni.

V

i bodde centralt i Köpenhamn inte
långt från centralen och Tivoli. Vi
åkte tunnelbana till Bella Center
som ligger en bit från centrum. Där höll
dom på att bygga ett nytt hotell i anknytning till centret, så man fick gå runt hela
byggarbetsplatsen innan man kom till
ingången som låg på baksidan.
Efter en titt på deltagarlistan konstaterade
vi att det endast var ca 20 svenska deltagare,
de flesta var föreläsare och företagsrepresentanter. Det var mycket mer deltagare från
Norge än Sverige. Det var även deltagare
bl.a. från Färöarna, Tjeckien, Slovakien,
Island, Finland och många från Ryssland.
Varför är inte dom nordiska gastrodagarna
så attraktiva för oss i Sverige?
Det var bara vår kongress som pågick i Bella

Center. Programmet var ganska blandat och
startade med livesändningar från endoskopiavdelningen på ett av Köpenhamns
sjukhus. Det blev rörigt när man hoppade
mellan olika undersökningar och länkarna
var inte de bästa.
Sköterskeföreläsningarna var bra med
blandat innehåll, som t.ex. NAPS, Nurse
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Assisted Propofol Sedation. En bra föreläsning hölls av en dansk sjuksköterska som
varit i England för att lära sig hur dom gör
där, och sen fört över det till de danska
endoskopienheterna. Deras upplägg var
det samma som vi har hos oss på Södersjukhuset.
Många föreläsningar handlade om IBD,

som inte är vårt område, då gick vi på läkarföreläsningarna istället. I Köpenhamn opereras alla IBD-patienter med laparoskopisk
tarmresektion, även akuta patienter görs
laparoskopiskt, men med reducerad tillgänglighet på natten. Operationsmetoden
ger bl.a. färre komplikationer och mindre
adherenser. Laparoskopiska tarmresektioner
ska göras av laparoskopiskt tränade colonkirurger, därför har man koncentrerat dessa
operationer till speciella centra.
Utställningen var i en som jag tycker alldeles för liten lokal. Den låg inte i direkt
anslutning till kongressbyggnaden, utan
man fick gå över en bro. Man passerade
liksom inte naturligt. Annars var nog de
flesta företag där, men dom hade inga stora
nyheter som vi såg.
Kaffe och lunch ingick inte i priset denna

gång, så vi fick själva köpa av det lilla som
fanns t.ex. kaffe i pappersmugg och kaffebröd för 50 danska kronor, samma pris fick

man även betala för en tråkig lunchsmörgås. På eftermiddagen tog vi en promenad
runt Congresscentret för att se om det fanns
något annat ställe att inhandla något att äta
och dricka. Det enda vi såg var ett bageri
på andra sidan kanalen, inga andra affärer.
Kafeterian på Congresscentret var stängd.
Vi hade ingen lust att lägga hela vår kontanta handkassa på kaffe och lunch, så vi
ordnade eget kaffe med hjälp av termos och
snabbkaffe. Lunch köpte vi i bageriet som
vi sett på andra sidan kanalen.
Vi hann även med en tur in till centrala
Köpenhamn och tog oss en promenad ner
till Nyhamn bl.a. och naturligtvis Ströget.
På torsdagskvällen var det middag på Danmarks National Galleri. God mat och i en
annorlunda och trevlig lokal.
Det blev några trevliga dagar med många

bra föreläsningar. Mat-/kaffefrågan var
inte optimal när det inte fanns något annat
alternativ. Middagen på torsdagskvällen var
suverän.
Numera ger Nordiska Gastrodagarna
CME Credits, 21h om man deltar under
alla dagar. Det kanske kan locka fler STläkare från Sverige?
Suzanne Lord
Undersköterska
Kirurgopearation
Södersjukhuset
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