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ordföranden har ordet

Bästa medlemmar,

D

etta nummer av Gastrokuriren
handlar framförallt om IBD och
järnbehandling vid IBD. De
nationella riktlinjerna för behandling av
Crohns sjukdom med abdominella komplikationer publiceras för första gången. Alla
riktlinjer ska efterhand publiceras på vår
hemsida. Grunden för allt detta är en gedigen klinisk forskning. En forskning som vi
varit stolta över i Sverige, och som dessutom
har gott renommé internationellt.
Klinisk forskning har varit ett omdebatterat

ämne under de senare åren. Det behövs mer
pengar har man sagt hela tiden. Men jag
tror att det behövs mer än bara pengar. Det
behövs också en förenkling och förminskning av byråkratin. All denna byråkrati
kostar mycket energi, och framförallt splittrar det tanken så att man aldrig får tid att
sjunka ned till eftertanke och att i lugn och
ro filosofera och spåna bland sin kunskap
och sina idéer. Med andra ord, det hämmar
kreativiteten att leva i en snuttifierad värld.
Man kanske även i forskningsvärlden behöver tänka på risk-/nyttaförhållandet. Är det
värt priset att minska den kliniska forskningen för att ifylla alla dessa formulär som
jag tvivlar på förhindrar forskningsfusk.
Och om man då ändå forskar, vad leder det

till? Det är ett internationellt problem att
det är svårt att rekrytera yngre till forskning,
alltså inte bara ett svenskt problem. Även
om det finns bra projekt och ekonomiska
medel så avstår många yngre från en forskarkarriär. Om man ska satsa på forskning,
måste man investera engagemang i detta.
Det går inte att gå efter en stämpelklocka
och styra idéer och kreativitet efter detta.
Man måste ha verkligt intresse. Det är inte
alltid man har detta från början, men om
man väl kommer in i ett projekt kan intresset
väckas och man kan bli verkligt ”biten”. Men
för att få de yngre att ”pröva på”, måste man
kanske ha morötter. En bidragande orsak
till att fler väljer att inte forska kan vara att
det inte lönar sig. Varken ekonomiskt, karriär- eller statusmässigt. Ett sätt att premiera
de disputerade är att rekrytera kommande
ledare från dessa. Jag kan inte tänka mig en
bättre ledarskapsutbildning än att driva ett
forskningsprojekt. Att ha en idé, hypotes,
och sedan sjösätta densamma. Hålla ihop
ett gäng forskare med olika bakgrund och
inriktning, som ibland talar olika språk,
under ett antal år som det tar, och genom-

föra projektet från etikansökan till publikation. Att få flera olika personer att jobba mot
samma mål, var och en ska göra sitt och man
ska smälta samman allas viljor till en gemensam konklusion som alla ska skriva under på.
Samtidigt ska budgeten hållas! Det kräver
både entusiasm, energi, tålamod, uthållighet
och människokännedom. Alla nödvändiga
egenskaper för en bra ledare i sjukvården.
Det är universitetssjukhusens uppgift att
ha tre olika inriktningar, som alla tre är lika
viktiga: forskning, klinik och utbildning.
För att vara ledare på ett universitetssjukhus måste man vara insatt i alla dessa delar.
Om man sätter upp kravet på disputation
som ett led i att göra karriär på ett universitetssjukhus, så skulle vi få fler som startade
avhandlingsprojekt, och därmed också få
fler som fastnade för forskning och förde
utvecklingen framåt.
På mindre sjukhus är det inte alltid genom-

förbart att disputera. Och alla måste inte
forska. Det behövs duktiga kliniker som blir
verkligt drillade i kliniken. Jag har jobbat
på alla olika storlekar på sjukhus, och har
den största respekt för kollegerna på mindre
sjukhus. Åren på mindre sjukhus gav mig
den kliniska grunden jag står på fortfarande.
Men på våra universitetssjukhus måste vi
bevaka den kliniska forskningen. Det är en
av tre huvuduppgifter. Om vi inte själva
tar detta på allvar, vem ska då göra det? Vi
i SGFs styrelse ska uppvakta universiteten
i Sverige med en skrivelse om att alla universitet ska ha en gastroenterologisk representant, på de orter där det inte redan finns.
Detta för att stärka gastroenterologin i Sverige. Låt oss alla hjälpas åt att där vi är, verka
för att bevara vår starka forskningstradition
och föra utvecklingen framåt.
Till sist, njut av hösten – den är full av
fantastiska färger och dofter. Och svampplockning är en utmärkt avkoppling. Regnet
i sommar har gynnat svampskörden!

Hälsningar

Bodil Ohlsson
Ordförande
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Interventionsradiologi i Hepatologins tjänst
Sammanfattning

Interventionella radiologiska ingrepp på
svårt hepatologiskt sjuka patienter har
blivit evidensbaserad medicinsk verksamhet.
I synnerhet behandling med transjugulär
intrahepatisk portosystemisk shunt (TIPS)
mot livshotande varixblödningar har varit
framgångsrik.
Bakgrund

TIPS är en avancerad endovaskulär teknik
där man anlägger en förbindelse (shunt)
mellan en leverven och portagren intrahepatiskt. Huvudsyftet med metoden är och har
varit att sänka det portala trycket till nivåer
där komplikationer som blödande varicer
och refraktär ascites minimeras. För blödande esofagusvaricer har man funnit att en
tryckgradient (HVPG, hepatic venous pressure gradient) mellan portaven och höger
förmak som överstiger 12 mm Hg innebär
en ökad risk för blödning varför målet är att
sänka tryckgradienten till under 12 mm Hg.
Vilka HVPG-nivåer som gäller för blödande
varicer från fundus, rektala och stomala är
mindre känt. Vid ascitesutveckling är tryckgradientens nivåer mindre väl studerade även
om en gradient över 8 mm Hg korrelerar
till ascitesutveckling [1]. Även andra svåra
komplikationer till levercirrhos som hepatisk
hydrothorax och hepatorenalt syndrom, är
idag föremål för intervention med TIPS i
ökande omfattning även om stark evidens
fortfarande saknas. Portal hypertension utan
cirrhos är ovanligt men förekommer vid
bland annat trombossjukdomar som BuddChiari syndrom och tromboser i portasystemet. Med radiologisk interventionell teknik
kan ofta även dessa tillstånd åtgärdas.
Uppsalabakgrund: Sedan tidigt 1990-tal

har vi gjort sporadiska ingrepp som TIPS
i Uppsala. Efter 2005 byggde vi upp ett
nära samarbete mellan hepatologer, interventionister och narkos-/CIVA-läkare med
dygnet-runt-verksamhet för dessa patienter.
Vi rapporterar nu retrospektiva data från
januari 2002 – april 2011 på alla ingrepp
relaterade till leverchirros och levernära
trombotiska komplikationer som BuddChiari syndrom och portavenstromboser.
Varicerblödningar

Blödning från esofagusvaricer är en allvarlig och frekvent komplikation till portal
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Delar av IV-teamet. Från vänster: Rickard Nyman, Per Sangfelt, Pär Gerwins, Mats-Ola Eriksson.

hypertension, sekundärt till levercirrhos,
med mortalitetssiffror på 20–30%. Detta
gäller särskilt patienter med svårkontrollerbar akut blödning och/eller vid tidig
reblödning [2]. Data visar att medicinsk/
endoskopisk behandlingssvikt, liksom sämre
kort- och långtidsöverlevnad, korrelerar inte
bara till cirrhosens funktionsklass (ChildPugh score) utan också till graden av portal
hypertensionen mätt som HVPG och en
tryckgradient över 20 mmHg indikerar en
högriskpatient [3, 4].
I en kontrollerad studie togs konsekvenserna av detta och patienter med blödande
esofagusvaricer, och en tryckgradient över
20 mmHg, randomiserades till TIPS kontra
standardbehandling. Signifikant färre episoder med behandlingssvikt och en lägre
mortalitet sågs hos gruppen som fick TIPS
[5].
Nyligen visade Garcia-Pagan et al. att
patienter med avancerad levercirrhos (mätt
som Child-Pugh grad B/C, motsvarande
7–13 poäng) och pågående blödning vid
gastroskopi som randomiserades till tidig
TIPS (inom 24 timmar) kontra modern
standardbehandling fick övertygande bättre
utfall i gruppen med tidig TIPS. Både sänkt
mortalitet (3% mot 33% vid 6 veckor och
14% mot 39% vid 1-år) och färre patienter
med behandlingssvikt konstaterades [6].
Således finns idag god evidens för att vär-

dera patienter med levercirrhos vad gäller
inte bara funktionsklass utan även HVPG
vid varixblödningar för att kunna erbjuda
akut/tidig intervention med TIPS när högriskpatienter identifieras.
Refraktär ascites

Ascites är den vanligaste komplikationen
till levercirrhos med portal hypertension
och indikerar allvarlig prognos. Oftast är
medicinsk standardbehandling med vätske-/
saltrestriktion i kombination med diuretika
tillräckligt för att kontrollera problemet,
åtminstone på kort sikt. Vid refraktär ascites svarar patienterna inte längre på diuretika alternativt tolererar inte detta och
bilden karakteriseras av nedsatt urin och
Na-utsöndring som en konsekvens av vasodilatation och central vaskulär hypovolemi,
vilket stimulerar neurohumorala mekanismer till Na/H2O-retention (utspädningshyponatremi) liksom tilltagande renal
vasokonstriktion där stigande kreatinin och
i värsta fall hepatorenalt syndrom utvecklas.
Prognosen vid refraktär ascites är usel med
bara 50% 1-årsöverlevnad [7, 8]
Hepatorenalt syndrom (HRS) är en allvarlig
funktionell njurfunktionsnedsättning och
är ett tillstånd vi oftast ser hos patienter med
refraktär ascites, inte sällan komplicerad
med och utlöst av spontan bakteriell perito-
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nit (SBP). Två huvudtyper har identifierats,
dels en snabb och progressiv form, typ 1, och
dels typ 2 som utvecklas långsammare och
har en mer konstant njurfunktionsnedsättning över tid [9].
Hepatisk hydrothorax är en konsekvens av
ascitesbildning och rapporteras i upp till
10% av alla patienter med ascites. Orsaken
anses vara ett diafragmalt läckage vanligen
till höger pleura av ascites och innebär oftast
långvarig sjukhusvård med upprepade pleuratappningar och är förknippat med hög
mortalitet [10].
Standardbehandling av refraktär ascites
innebär att stora volymer ascites tappas,
så kallad large volume paracentesis (LVP),
i symtomlindrande syfte. Paracenteserna
behöver upprepas och har hemodynamiska
konsekvenser som ökad cardiac output och
lägre blodtryck vilket bidrar till än lägre vaskulär resistens i splanchnicusbädden [11].
Det venösa blodåterflödet ökar än mer
och därmed den portala hypertensionen
med ytterligare ökad vätskefiltration över
kapillärbädden med snabbt återkommen
ascitesbildning [12]. Ytterligare påslag i
renin-aldosteron och sympaticussystemet
sker med ökande risk för njurpåverkan och
HRS [13]. I litteraturen benämns detta ”post
paracentetisk cirkulatorisk dysfunktion”.
Albumintillförsel vid LVP minskar risken
för detta tillstånd från 50% till 15% [14].
Huvudsyftet med TIPS vid refraktär ascites är att sänka den portala hypertensionen
men vid refraktär ascites saknas evidens för
vilka HVPG-nivåer som identifierar högriskpatienter för tillståndet liksom risk för
komplicerande HRS. TIPS som behandling
är däremot studerat ur renala och hemodynamiska aspekter och redan ett par veckor
efter TIPS ses ökande Na-utsöndring och
sjunkande kreatinin [15], renin-aldosteron
och noradrenalinnivåer [16, 17]. Uppenbarligen finns en ”hepato-renal reflex” där
momentant ökad njurgenomblödning ses
när TIPS öppnas och HVPG sjunker [18].
TIPS och paracentes har studerats i fem
RCT med divergerande resultat [19-23].
Den studie som visade sämst resultat för
TIPS-gruppen skilde sig från de andra ur
flera aspekter men i synnerhet sågs färre
lyckade TIPS-insättningar, lägre sänkning
av HVPG och betydligt fler re-interventioner. Denna studie använde också otäckta
stent vilket sannolikt bidrog till det sämre
resultatet [20].
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Faktaruta 1.
Vad som redan är känt:
• TIPS är etablerad behandling hos
patienter med levercirrhos och okontrollerbar varicerblödning och refraktär
ascites. Med moderna täckta stent är
risken för dysfunktion reducerad.
• Vid refraktär ascites korrigerar TIPS vaskulär hypovolemi och njurfunktionen
förbättras ofta men TIPS ger frekventare
problem med hepatisk encefalopathi.
• TIPS förbättrar överlevnaden hos väl
selekterade patienter med refraktär
ascites som kräver stora, upprepade
paracenteser.

Levernära tromboser

Tromboser i leverns venösa tillflöde (v. portasystemet) och dess avflöde (vv. hepaticae)
kan ge upphov till uttalad portal hypertension med varicerblödning och ascites även
utan leverchirros. Tillstånden är ovanliga
[24, 25] men viktiga att upptäcka då tidigt
insatt behandling kan vara avgörande för
slutresultatet.
För patienter med Budd-Chiari syndrom
finns data som styrker radiologisk intervention om rekanalisering inte sker med tidigt
insatt antikoagulantia. I en stor europeisk
observationell multicenterstudie konstaterar
man att prognosen förbättrades markant för
gruppen som kunde erbjudas radiologisk
intervention (levervenstent och eller TIPS)
jämfört med dem som inte kunde erbjudas
detta. Samtidigt noteras risker med TIPS
vid detta tillstånd då enstaka patienter avlidit i snabbt progredierande leversvikt efter
intervention [26].
Vid tromboser i portasystemet saknas evidens för när och om interventionell radiologisk behandling ska erbjudas och enligt
AASLD guidelines [27] rekommenderas
inte detta i avsaknad av data. Samtidigt
har flera retrospektiva fallserier på senare
tid publicerats som indikerar att det kan
vara ett behandlingsalternativ i synnerhet vid inkompletta tromboser, cavernöst
omvandlad v. portae och då trombosen inte
sträcker sig ner i venae mesenterica [28].
Problem och komplikationer
med interventionell radiologi

Många av TIPS-metodens problem har varit
relaterade till shunt-dysfunktion i synner-

het trombotiseringar. I början på 2000-talet
utvecklades täckta stentar och härefter ses
betydligt färre problem med dysfunktion.
De täckta (Viatorr®) stentarna har jämförts
med otäckta och de täckta var efter två år
öppna i 76% jämfört 36% av de otäcka
stenten [29]. I denna studie följdes patienterna med ultraljud för att upptäcka stentdysfunktion men utan framgång varför
regelbundna ultraljuds kontroller kan ifrågasättas.
Ett välkänt problem med TIPS är risken
för utveckling av hepatisk encefalopathi
(HE). Frekvenssiffror på 15–60% rapporteras [20, 22]. Man ska dock ha i åtanke att
risken för HE är hög hos patientgruppen
med refraktär ascites som genomgår stora
volymstappningar [30]. Data indikerar
att risken för HE efter TIPS korrelerar till
CP score >12 och MELD score > 15, men
även lågt medelartärtryck under 80 mmHg
anses som riskfyllt med avseende på HE.
Empiriska data har funnit att patienter
som utvecklat HE har förbättrats när TIPSdysfunktion inträtt och man har diskuterat
shuntens diameter som möjlig viktig faktor
för utveckling av HE. Nyligen rapporterades en jämförande studie mellan 8 respektive 10 mm i shunt-diameter varvid, något
överraskande, gruppen som fick den smalare
shunten klarade sig sämre och studien bröts
efter interimsanalys då gruppen med smalare shunt oftare drabbades av komplikationer som blödningar och ascitesproblem
utan signifikant skillnad i frekvens HE [31].
Andra mindre vanliga problem är risken
för hjärtkomplikationer. Om okänd eller
misstanke på hjärtsjukdom föreligger kan
det vara riskfyllt att anlägga TIPS. Man
anser att en ejection fraction (EF) på < 50%
har hög risk och klart kontraindicerat om
EF < 40%, även diastolisk dysfunktion är
en riskfaktor [32, 33].
Det saknas prospektiva studier på akuta
och tidiga komplikationer till TIPS. Allvarliga akuta komplikationer förekommer men
är ovanliga. Direkt procedurrelaterad mortalitet är ovanligt men finns beskrivet relaterad till intraabdominell blödning (<1%).
Andra komplikationer som gallvägsperforation, ischemisk leverskada, ruptur av leverkapsel, artärperforationer (a.hepatica och
carotis) anges i upp till 5–6% [34]. Akuta
komplikationer är vanligen oförutsägbara
till skillnad från hepatisk encefalopathi som
vi ser som resultat av den portala trycksänkningen, vilket kan åtgärdas genom att
försnäva eller stänga shunten.
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Faktaruta 2.
Vad som är nytt:
• Selekterade patienter med pågående
varicerblödning och funktionsklass
Child-Pugh B/C som får tidig TIPS (<24
timmar) uppvisar minskad mortalitet
jämfört med standardbehandling
• Budd-Chiari syndrom bör erbjudas intervention med levervensstent och/eller
TIPS om medicinsk behandling sviktar
• TIPS kan vara en ”bridge” till levertransplantation vid hepatorenalt
syndrom

Bild 1. Patient med livshotande varicerblödningar som reblött efter initial väl fungerande TIPS, ny TIPS placerades (svart pil) då
den första TIPS inte gick att rekanalisera (vit
pil). Pilhuvud visar coil i gammal stickkanal.

• Flera okontrollerade studier indikerar att
hepatisk hydrothorax kan åtgärdas med
TIPS

Bild 2. Patient med Budd-Chiari syndrom
och livshotande varicerblödningar där TIPS
stent (svart pil) har förlängts ut i v. cava
inferior direkt under höger förmak (pilhuvud)
med ett omlottställt stentgraft (vit pil).

Figur 1.  Antal interventionella ingrepp vid leverchirros och levernära tromboser i Uppsala under
den aktuella tidsperioden.

• Portatromboser ansågs tidigare som
kontraindikation till TIPS men kan åtgärdas med intervention hos rätt selekterad
patient

Uppsalaresultat: Under perioden har vi sett

ett ökande antal interventioner och totalt
har 84 patienter genomgått 119 interventioner (medelålder 54, range 25–76), se Figur
1. Alla interventioner prioriteras och 7/119
(6%) har skett ”urakut” vilket är inom 24
timmar, 60/119 (50%) har skett ”akut” inom
en vecka och 52/119 (44%) planerat i regel
inom en månad. Indikation för interventionen har varit varicerblödning i 69/119 (58%)
fall, ascites i 45/119 (38%) fall. Även enstaka
re-interventioner har räknats med då TIPS
försnävats pga. hepatisk encefalopathi (HE)
(två patienter) samt tarmischemi sekundärt
till porta/mesentericatrombos (en patient)
och utredning av oklar leversjukdom (en
patient). Av alla olika interventioner är
TIPS vanligast (76/119, 64%), Figur 2. Etiologin bakom alla ingrepp visar att merparten
av ingreppen är bakomliggande levercirrhos
av olika genes med etylleverskada som klart
vanligast (45/119, 38%), Figur 3.
Före TIPS noterades Child-Pugh score,
median 9 poäng (range: 6–13) och MELD
score, median 12 poäng (range:1–32). Tryckgradienten mellan v.porta och höger förmak/
fritt i leverven före respektive efter TIPS
sjönk signifikant (p<0.0001, Wilcoxon Test),
Figur 4. Hos 68/76 (90%) med TIPS sjönk
HVPG under 12 mmHg eller minskade med
20% vilket anses vara adekvat trycksänkning.
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Figur 2. Typ av interventionellt
ingrepp. TIPS (transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt),
HVPG (hepatic venous pressure
gradient v.portae-leverven/hö
förmak) enbart tryckmätning.

Figur 3.  Fördelning av bakomliggande grundsjukdom till interventionellt ingrepp.

Figur 4. HVPG (hepatic venous pressure
gradient, tryckgradient mellan v.portae och
leverven/höger förmak) mätt före respektive
efter TIPS-shunt öppnad. Box-plot visar 25, 50
respektive 75:e percentilen samt ytterlighetsvärden (ringar).
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Hos 5/76 (7%) lyckades inte HVPG mätas
även om det bildmässigt var god effekt. Hos
3/76 (3%) uppnåddes inte adekvat trycksänkning.
Tekniskt utfall värderades som lyckat
i 109/119 (92%), respektive misslyckade i
10/119 (8%). Bland de 76 med TIPS misslyckades bara en patient. Hos gruppen med
tromboser som genes till intervention var
34/44 (77%) bedömda som lyckade och
10/44 misslyckade (23%). Av patienter med
TIPS kunde hepatisk encefalopathi (HE)
värderas i 72 fall varav 12 utvecklade HE
(17%). Vi har inte haft någon mortalitet
direkt i samband med intervention men
två dödsfall hos patienter med svåra varicerblödningar gick ad mortem två respektive
tre dagar efter TIPS i multiorgansvikt. En
tredje patient var på väntelista för levertransplantation och utvecklade hjärtinfarkt
tre dygn efter initialt lyckad TIPS. Patienten
avled efter ett par veckor till följd av hjärtsvikt. Tekniskt utfall är skilt från det kliniska
utfallet och vi bedömde att av alla patienter
som fått TIPS kunde vi utvärdera det kliniska utfallet som lyckat i 57/74 (77%), som
tveksamt i 12/74 (16%) och som klart misslyckat i 5/74 (7%) (varav de tre som avled
tidigt efter TIPS ovan ingår).
Uppsalaslutsatser: Interventionsradiolo-

giska ingrepp för patienter med leverchirros och levernära tromboser har blivit en
möjlig utväg vid svåra sjukdomsyttringar
kopplade till den portala hypertensionen.
Vanligaste ingreppet är TIPS, som är ett
säkert och effektivt ingrepp vid svåra akuta
varicerblödningar/reblödningar och förbättrar vanligen refraktär ascites. Vid levernära
tromboser är komplikationsfrekvensen
högre men merparten är tekniskt och kliniskt framgångsrika. Hepatisk encefalopathi är fortfarande metodens svaghet och
varje patient måste värderas individuellt
före ingreppet. Verksamhetens utveckling
bygger på ett nära samarbete mellan skilda
kompetenser i teamet och att vi kan erbjuda
dygnet runt service.
Per Sangfelt1,
Rickard Nyman2
Gastrosektionen1 och enheten för
Interventionell Radiologi2,
Akademiska sjukhuset, Inst. för medicin1,
radiologi, onkologi och strålningsvetenskap2,
Uppsala Universitet.
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ANNONS

intervju med ragnar befrits

Ragnar Befrits – med en lång karriär
inom svensk gastroenterologi
Ragnar Befrits är docent och överläkare
på Gastrocentrum Medicin vid Karolinska
Universitetssjukhuset/Solna.
De senaste 25 åren har han ägnat sig
mycket åt IBD, och han har ett specialintresse för anemi och järnbrist hos IBDpatienter.

S

jälv beskriver Ragnar sig som en
”urstockholmare”. Han har växt upp
i staden och läste även medicin på
Karolinska Institutet.
År 1973 blev han legitimerad läkare, och
började då arbeta på S:t Görans sjukhus.
1978 blev Ragnar specialist i invärtesmedicin. Samma år kom han till Karolinska,
och två år senare blev han även specialist i
gastroenterologi.
– Det var en äldre kollega – Sven Moberg
– som var bidragande till att jag kom hit till
Karolinska Solna för mitt avhandlingsarbete, minns Ragnar.
Anti-TNF – en viktig förändring

År 1987 disputerade Ragnar. Ämnet var prostaglandiner och ulcus.
– Det var ett projekt som upptäckten av
Helicobacter pyrolis betydelse för ulcus sedan
satte punkt för, berättar han.
Istället började Ragnar koncentrera sig
på inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), ett
intresse som sedan hållit i sig under 25 år.
– 95% av de patienter jag träffar idag är
just IBD-patienter, förklarar han.
Utvecklingen av biologiska läkemedel
som startade under slutet av 90-talet har
inneburit att Ragnar har kommit att syssla
mycket med anti-TNF-behandling vid
IBD.
Dessa läkemedel anser Ragnar utgör den
viktigaste förändringen för IBD-patienter
som ägt rum under hans långa karriär.
– Även om 75% av IBD-populationen har
ett godartat sjukdomsförlopp, så är det så
att hos de resterande 25 procenten kan sjukdomen vara mycket aggressiv. De opereras
flera gånger, och av naturliga skäl får de en
nedsatt livskvalitet, förklarar han.
– Denna grupp av patienter får en avsevärd effekt av anti-TNF-behandling – och
för många unga individer har denna inneburit att de sluppit kolektomi och ileostomi.
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Ragnar Befrits – en ”urstockholmare” som ägnat sig åt IBD de senaste 25 åren.

Kirurgerna är med

Ragnar tillägger också att de förväntningar/
farhågor man haft om allvarliga biverkningar inte har infriats i Sverige i samma
omfattning som i resten av världen.
– Nu försöker vi hitta markörer som hjälper oss att svara på frågan vilka patienter
som kan avsluta behandlingen. Det är också
viktigt att skilja ut dem som inte ska ha antiTNF-behandling över huvud taget – och i
de fallen ska man också sätta ut medicinen,
säger han.
I Stockholm får mellan 10 och 12% av
IBD-populationen någon gång pröva antiTNF. Detta är dock en siffra som skiljer sig
åt i de olika landstingen, påpekar Ragnar.
– Kirurgerna är också aktiva med biologiska läkemedel – de deltar i studier och är
med på sitt hörn.
Enligt honom råder det en avslappad och
god stämning mellan kirurger och medicinska gastroenterologer på Karolinska.
– Det torde vara mycket ovanligt idag att
man skickar en ung IBD-patient till kolektomi som man inte tidigare har prövat antiTNF-behandling på, säger Ragnar.
Gemensam konferens

Han instämmer dock i att det finns en risk
att patienten kan försenas till sin kirurgiska
behandling, beroende på att man hållit på
för länge med mediciner.

För att undvika det har man en ”Nedre
GI-konferens” en gång i veckan på Karolinska. Det är en gemensam träff för både
medicinare och kirurger där man diskuterar
svåra fall. Patienten får också tidigt information om att kirurgi är ett av de olika behandlingsalternativ som finns.
De flesta IBD-patienter på Gastrocentrum behandlas med den traditionella
”step-up-metoden”. Det innebär att man
först använder steroider, sedan går över
till immunosuppression om dessa inte ger
avsedd verkan och – längst upp i pyramiden
– finns de biologiska läkemedlen.
– Vi utför alltid en koloskopi innan
vi sätter in vår behandling och, om så är
möjligt, även efter att den har pågått i 6–12
månader, fortsätter Ragnar.
Anemi och järnbrist

Med sin långa erfarenhet kan Ragnar också
blicka tillbaka på den fantastiska tekniska
utveckling som ägt rum inom endoskopin.
– Det känns väldigt skönt att de instrument som användes på 70- och 80-talet, med
kikaroptik, idag är ersatta med digital teknik.
Det tycker säkert patienterna också – de är ju
dessutom tunnare, och mer lättstyrda.
Ett specialområde som Ragnar har intresserat sig för är anemi.
– Anemi och järnbrist är den vanligaste
extraintestinala manifestationen vid IBD,
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och detta har tidigare inte fått tillräckligt
med uppmärksamhet, anser han.
Därför inledde Ragnar ett samarbete med
andra gastroenterologer under mitten av
2000-talet. De bildade en grupp – Anemia
Working Group (AWG) – med representanter från universitetssjukhus i Sverige, Norge
och Danmark. Det är Stefan Lindgren i
Lund som är primus motor i AWG.
– Vi har genomfört publicerade studier där
vi tittat på prevalens av anemi, behandling
med IV-järn kontra peroralt samt symptombilden vid anemi – framför allt trötthet.
I Skandinavien har var femte IBD-patient
anemi och var tredje järnbrist.
– Tanken är att kontrollera dessa patienter
tätare, och vid uppenbar järnbrist behandla
innan anemin uppstår (se separat artikel i
detta nr, reds anm.).
Studier om genprofil

Ragnar har även, tillsammans med Michael
Eberhardson vid Södersjukhuset, studerat
effekten på immunologiska blodceller vid
biologisk behandling.

– Här på Gastrocentrum pågår också
andra studier där man tittar på genprofilen vid IBD. En av målsättningarna är att
undersöka om man kan – via ett specificerat
genuttryck – identifiera den grupp på 25%
som blir svårt sjuk?
Det som hägrar är att man på så sätt tidigt
ska kunna identifiera de patienter som ska
ha behandling med biologiska läkemedel.
Farmakogenetik – att förstå grunden för
skillnader mellan individer för metabolism
av läkemedel och därigenom ta fram individanpassade sådana – är ett annat, mer
långsiktigt, mål.
– Men det är långt till resultat inom det
området ännu, säger Ragnar.
Studie där hela KS patientkohort ingår

När Gastrokuriren kommer på besök har
Ragnar bråda dagar.
I år hålls UEGW i Stockholm. Det är den
nittonde gången i ordningen som kongressen anordnas, och första gången som den
genomförs i Sverige. Ragnar är fullt upptagen med förberedelserna.

– Vi har två postrar: Dels en observationsstudie om intravenös järnbehandling
vid IBD. Den andra studien heter ”Disease
patterns in IBD”. Där ingår hela Karolinska
universitetssjukhusets kohort – c:a 4 000
patienter. Den visar hela behandlingspanoramat – t.ex. hur många som blir opererade. Tyvärr är det än så länge i princip
oförändrade siffror för operationsfrekvensen. Möjligen är det så att operationen blir
uppskjuten i tid.
Utöver detta ska Läkemedelsverket
genomföra en workshop under början av
oktober, där Ragnar ska redogöra för strategier för anti-TNF-läkemedel.
Därför blir det inte så mycket fritid. Men
när chansen ges, är Ragnar en entusiastisk
körsångare.
– Jag är med i Bellmanskören, och det har
jag varit sedan 1986. Det är väldigt roligt!
Dessutom tycker jag mycket om att resa och
att hålla på med idrott – innan en höftledsskada satte stopp för de mer avancerade
sporterna, förklarar han.
Per Lundblad

Motiverande samtal vid Inflammatorisk tarmsjukdom
Hur känns det och vad gör du när din
patient som har Crohns sjukdom fortsätter
att röka trots att du gång på gång berättar
hur viktigt det är att sluta? Vad gör du när
du misstänker att din patient inte tar sina
mediciner?

E

tt alternativ är att använda motiverande samtal (eng. Motivational
interviewing). Motiverande samtal
(MI) är en patientcentrerad, vägledande samtalsmetod som utvärderar och stärker patientens motivation till förändring. Metoden är
beprövad och evidensbaserad vid bl.a. alkoholmissbruk, rökning och fysisk aktivitet.
IBD CONNECT är ett internationellt program

med syfte att förbättra kommunikationen
mellan IBD-patienter och sjukvårdspersonal.
Initiativtagare och tillika styrgrupp är
Prof. Edouard Louis, Belgien, Prof. Subatra Gosh, Canada, Prof Laurent Peyrin
Biroulet, Frankrike och Dr Corey Siegel
från USA. Bakom programmet står Abbott
International. Första styrgruppsmötet ägde
rum november 2010 och efter ytterligare ett
möte februari 2011 formulerades projektet i
Bryssel maj 2011.
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Tjugoåtta länder ingår i projektet och
deltagarna kommer från Europa, Japan,
Australien, Taiwan, Kanada, Israel och
Saudi Arabien. Varje land har två deltagare
varav en är gastroenterolog med klinisk
IBD-anknytning.
Syftet är att två ”National champions”
ska lära sig grunderna i MI och, efter programmets slut, sprida MI bland gastroenterologer och IBD-sjuksköterskor i respektive
hemland.
Sverige representeras av undertecknad och

socionom Barbro Hägg. Vi har båda sedan
tidigare ett stort intresse och erfarenhet
av MI. Utöver praktik av MI i det dagliga
patientarbetet har vi hållit kurser för sjuksköterskor och läkare.
Vår tidigare svenska utbildning kompletterades under midsommarhelgen med två
dagars intensiv träning i Paris. Med hjälp av
tre internationella MI-lärare och två skådespelare varvades teori, praktik och rollspel.
Efter uppföljningsmöte september 2011 är vi
redo att dela med oss av våra MI-kunskaper.
Är du intresserad?

Abbott Scandinavia kan erbjuda en halv
dags introduktionskurs i MI för personal

som arbetar med IBD-patienter. Kursen är
IPULS-certifierad.
Syftet med utbildningen är att ge en
fördjupad insikt och kunskap om Motiverande samtal samt träna användbara verktyg vid patientsamtal. Målsättning är att få
en djupare kontakt med patienterna, väcka
deras motivation till livsstilsförändring
och få dem mer delaktiga i behandlingen.
I utbildningen varvas teori och praktiska
övningar.
Fokus är på, enligt IBD CONNECT, de
fyra prioriterade områdena:
• Rökstopp
• Kronisk trötthet
• ”Compliance”
• ”Empowerment”
Utbildningen sker på respektive klinik, en
förmiddag eller eftermiddag efter överenskommelse.
Inbjudan har gått ut till alla gastroenterologiska kliniker i Sverige. Ifall du är intresserad kontaktar du din verksamhetschef eller
gunilla.forsberg@abbott.com på Abbott
Scandinavia.

Väl mött!
Annika Brinkberg Lapidus
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anemi och järnbrist vid ibd

Anemi och järnbrist vid
inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
Förekomst, orsaker, diagnos och behandling
Anemi och järnbrist är den vanligaste
extraintestinala komplikationen till IBD.
Tillståndet har tidigare till viss del betraktats som en ”naturlig” följd av inflammatorisk tarmsjukdom och därför ofta
negligerats. Diagnosen av äkta och sekundär järnbrist kan ofta vara svår, men förbättrad lab-diagnostik finns nu tillgänglig.
Anemi och järnbrist bör aktivt diagnosticeras och behandlas, i de flesta fall med iv
järn, samt följas upp.

Bild 1.

Fallbeskrivning

39-årig kvinna med debut av Crohns sjukdom i distala tunntarmen 2005. Perianal
fistelsjuka med abscesser, inciderad flera
gånger 2006–2007. Azathioprin (AZA)
125 mg x 1 insatt 2008; därefter klinisk
remission. Subnormala B12-nivåer varför
Behepan 1 mg im ges var 3:e månad. Glesa
kontroller med blodstatus 2–3 gånger/år
pga. AZA-medicinering. September 2009
begynnande Hb-fall (bild 1) utan tecken på
ökad Crohnaktivitet; lämnas utan åtgärd
trots Hb 110 g/l. MCV >100 pga. AZA och
möjlig B12-brist? Först september 2010 kontrolleras S-Fe, T-Sat och ferritin (5µg/l) som
bekräftar uttalad järnbrist; Hb nu 102 g/l;
B12 i gråzonen. Erhåller järn-carboxymaltos
(Ferinject®) 1000 mg x 2 iv utan nämnvärd
effekt på Hb eller järnförråd, men efter
ytterligare 1000 mg x 2 normaliseras Hb
och järnparametrar inklusive järnförråd
med bibehållen effekt 6 månader senare.
Fallet illustrerar bristande uppmärksamhet
och diagnosticering, samt underskattning
av järnbehovet vid IBD.
Förekomst

Sannolikt har medvetenheten om anemi vid
IBD existerat sedan länge men frekvensen,
betydelsen och behovet av behandling har
varit kontroversiellt. Mycket varierande
prevalenssiffror (9–74 procent) har rapporterats (1) delvis beroende på varierande
definition av anemi, små material och olika
patientgrupper i sluten och öppen vård. Ett
medelvärde på 17 procent har angivits (2).
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Ferritin 5 – 182 µg/l 110214 efter avslutad Ferinject-behandling

Enligt WHO definieras anemi som < 130 g/l
för män och <120 g/l för kvinnor. Järnbrist,
vilket torde vara den vanligaste orsaken till
IBD-associerad anemi, föreligger i medeltal
hos 45 procent men har noterats i 36–90
procent i olika studier (2). Beträffande
definitionen av järnbrist se nedan under
”Diagnos”.
I en nyligen publicerad studie från Skandinavien (Sverige, Danmark, Norge) avseende 429 konsekutiva IBD-patienter i öppen
vård vid universitetssjukhus, påträffades
anemi hos 19 procent och järnbrist hos 35
procent. Anemi var signifikant vanligare vid
Crohns sjukdom än vid ulcerös colit (UC).
Två tredjedelar bedömdes ha en kombination av järnbrist och ökad inflammatorisk
aktivitet som orsak till sin anemi. B12- och
folatbrist förelåg i mindre än 5 procent (3).
I en epidemiologisk studie från Uppsala
rapporteras om anemi i 30 procent vid diagnos av IBD och 14 procent ett år senare (Sv
Gastrodagarna 2011, Sjöberg D).

Orsaker

Den vanligaste orsaken till IBD-associerad
anemi är troligen järnbrist, antingen isolerad eller kombinerad med anemi vid kronisk
sjukdom (ACD: anemia of chronic disease,
benämns även inflammationsmedierad
anemi eller sekundär anemi). Vid ACD
föreligger en ändrad inflammatorisk cytokinprofil som påverkar erythropoesen som
sådan, förkortar erythrocytens livslängd och
hämmar erythropoetinproduktionen. Nyligen upptäcktes och identifierades ett nytt
hormon, hepcidin, som bildas i levern och
frisätts av IL-6. Hepcidin hämmar upptaget
av järn från tunntarmens epitelceller. Vid
ACD är mobiliseringen av lagrat järn från
makrofagerna blockerad varför detta järn
inte kan utnyttjas för effektiv erythopoes
(s.k. funktionell järnbrist); hepcidin har
visats nedreglera denna frisättningsmekanism.
Dessutom kan järnbrist uppstå till följd
av kronisk ofta mikroskopisk blödning från
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Tabell 1.  Diagnostik med hjälp av ferritin och transferrinmättnad.
Absolut Järnbrist

Järnbrist med samtlig inflammation
(funktionell järnbrist)

Järnbrist osannolik

Ferritin

< 30µg/L

30–200µg/L

>200µg/L

Transferrinmättnad

< 16%

< 20%

gastrointestinalkanalen, möjligen oftare hos
opererade Crohnpatienter, minskat upptag
från tunntarmen pga. inflammatoriska förändringar (malabsorption) och minskat
dietärt intag, t.ex. hos Crohnpatienter med
buksmärtor efter födointag. Mera ovanliga
orsaker till IBD-associerad anemi är B12och folatbrist som i det skandinaviska materialet uppgick till mindre än 5 procent.
Läkemedel, i första hand Salazopyrin®
(hämolys, nedsatt folatabsorption) och AZA
(benmärgspåverkan) kan i sällsynta fall ge
upphov till anemi.
Diagnos

Mot bakgrund av ovan angivna prevalenssiffror för järnbristanemi och järnbrist är det
uppenbart att IBD-patienter bör screenas
för dessa tillstånd. Såväl anemi som järnbrist är associerade med nedsatta kognitiva
funktioner med negativ påverkan på ”Quality of life” (QoL), men kan även förvärra
comorbida sjukdomar framförallt hos äldre,
t.ex. hjärtsvikt (se nedan).Vid järnbristanemi är järnförråden tomma och anemin
kan förväntas förvärras om ingen järnsubstitution ges. Vid diagnos av anemi är det
viktigt att klassificera vilken typen av anemi
som föreligger – äkta järnbrist, ACD eller en
kombination av dessa. Blodbilden kan indikera järnbrist via lågt MCV men MCV kan
höjas av medicinering (AZA) eller B12- och
folatbrist och är därför ofta svårtolkat. S-Fe
säger mycket litet om huruvida äkta järnbrist föreligger men behövs för att beräkna
transferrinets mättnadsgrad (T-Sat) vilken
utgör en av grundpelarna i bedömningen
av järnbrist. Ferritin som utgör en markör
för kroppens järnförråd är samtidigt en
akut fasreaktant och kan vara förhöjt vid
inflammatoriska tillstånd även om järnbrist
föreligger.
Hos IBD-patienter i remission med
anemi anses ferritin < 30 µg/l tillsammans
med T-Sat < 16 procent entydigt tala för
järnbrist. Vid IBD-aktivitet anses ferritin
upptill 100 µg/l fortfarande kunna tala för
järnbrist framförallt om T-Sat är < 16%
(tabell 1). Många gånger kan det vara svårt
att säkert bekräfta äkta järnbrist när sam-
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tidig ACD föreligger, och i dessa fall kan
löslig transferrinreceptor (ökning), liksom
andelen hypochroma eryhtrocyter (ökning)
och hämoglobin i retikulocyter (minskning)
styrka misstanken om äkta järnbrist. Retikulocyter är svårtolkat men är oftast låganormala vid järnbrist.
B12- och folatbrist är ovanliga orsaker till
anemi men bör ingå i den initiala utredningen. Som antyds i fallbeskrivningen följs
anvisningarna i tillgängliga guidelines (4,
5) bristfälligt såväl inom Sverige som i EU
angående diagnos och behandling av IBDassocierad anemi. I en nyligen genomförd
undersökning bland europeiska gastroenterologer om behandling och diagnos av
IBD-anemi, hade mer än hälften av patienterna Hb <100 g/l och 11 procent < 80 g/l
vid behandlingsstart. Ferritin mättes i c:a
75 procent men T-Sat endast i 27 procent.
Graden av anemi vid behandlingsbeslut i
denna undersökning väcker misstanke om
bristfällig medvetenhet om och/eller uppmärksamhet på anemiproblematiken vid
IBD.
Behandling

En lång rad kliniska konsekvenser av anemi
och järnbrist hos IBD- patienter har beskrivits såsom försämrade kognitiva funktioner, kronisk trötthet (eng: chronic fatigue),
huvudvärk, dyspné, tachycardi, illamående,
ökad infektionsbenägenhet, amenhorré,
nedsatt libido m.m. QoL vid IBD är hos
en del patienter lika dåligt som hos patienter med avancerad cancer, där graden av
anemi är direkt korrelerat till QoL. Den
tydligaste förhöjningen av QoL noteras
vid Hb-ökning från 110–130 g/l. Uttrycket
”asymtomatisk anemi” innebär att symtom
som nedsatt fysisk förmåga, nedsatt QoL
och försämrade kognitiva funktioner inte
uppfattas av vare sig patient eller doktor
och i själva verket utgör en anpassning till
sämre livskvalitet. Detta resonemang gäller
kronisk njursjukdom med dialys där iv järn
intar en central roll i behandlingen.
Eftersom järn deltar i många cellers
metabolism (enzymer och cytochromer),
är det naturligt med kliniska konsekvenser

även av järnbrist som sådan. Järnbrist utan
anemi har sålunda visats ge nedsatta kognitiva funktioner, nedsatt fysisk förmåga,
ökad trötthet, nedsatt immunfunktion,
förekomst av rest legs m.m. Framgångsrik
järnterapi kan positivt påverka merparten
av dessa symtom liksom QoL inom flera
olika sjukdomsområden som IBD, kroniska
hjärt- och njursjukdomar m.fl. Sammanfattningsvis råder idag konsensus om aktiv
behandling av anemi och järnbrist vid IBD.
I princip föreligger fyra olika behandlingsalternativ: A) peroralt järn, B) iv järn,
C) erythropoetin, D) blodtransfusion.
Erythropoetin (Epo) blir endast aktuellt
i undantagsfall, då iv terapi kan korrigera
även grav anemi och järnbrist i flertalet fall
även vid pågående blödning från tarmen.
Dessutom är Epo betydligt dyrare än de
iv järnpreparat som finns på marknaden.
Blodtransfusion bör om möjligt undvikas
pga. biverkningar och kortvarig effekt samt
tidskrävande behandling. Vid kronisk njursjukdom med ACD utgör Epo, antingen
som monoterapi eller i kombination med
iv järn, grundbehandling.
Vid extremt lågt Hb (< 60 g/l) kan blodtransfusion ibland bli aktuellt, speciellt hos
äldre patienter med comorbiditet av hjärtoch kärlsjukdomar.
Peroral järnterapi, kan tyckas enkel,
billig och effektiv, men nyttan vid IBDbetingad anemi är begränsad av flera olika
anledningar. Peroral terapi ger upphov till
intestinala biverkningar som illamående,
buksmärtor och förstoppning men även
diarré, vilket ofta leder till att preparatet
måste sättas ut eller dosreduceras. På grund
av detta och att behandlingen sker i öppen
vård är compliance nedsatt med sämre och
långsammare resultat som följd. Endast c:a
10 procent av given dos absorberas vilket
lämnar 90 procent kvar i gastrointestinalkanalen. Teoretiskt föreligger risk för biverkningar via den så kallade Fenton-reaktionen
med uppkomst av fria syreradikaler med
negativa effekter på tarmslemhinnan. Frånvaro av luminalt järn har i djurmodell visats
förhindra uppkomsten av experimentell
ileit, medan ökad mängd dietärt järn för-
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Tabell 2.  I Sverige fn tillgängliga iv järnpreparat.
Produkt

CosmoFer®

Venofer®

Ferinject®

Monofer®

Substans

lmw järn-dextran

Järn-sucros

Järn-carboxymaltos

Järn-isomaltosid 1000

Sockermolekyl

Grenad polysackarid

Disackarid

Grenad polysackarid

Linjär oligosackarid

Max engångsdos

1600 mg
20 mg/kg

200 mg

1000 mg
15mg/kg

1600 mg
20 mg/kg

Min infusionstid min

360

30

15

60

Test dos

ja

Nej/ja

nej

nej

Risk för SAE

Medel

låg

låg

-

Tabell 3. Vägledning för behandling av järnbrist vid IBD.
Hb >120 g/L (kvinnor)

Hb 100-120 g/L

Hb < 100 g/L

Hb >130 g/L (män)

Ferritin < 100µg/L

Ferritin >200

Ferritin < 30µg/L

Transferrinmättn. < 16%

Transferrinmättn. < 16%

Total dos i.v järn 1g

Total dos i.v järn 2 g

Total dos i.v järn 2-3 g

sämrar inducerad colit. Små studier på människa har likaså påvisat klinisk försämring
efter peroral järnbehandling, troligen av oxidativ stress medierad via fria syreradikaler.
Djurexperimentella data ger även visst stöd
för ökad för utveckling av colorektal cancer
efter oral järntillförsel. Men framförallt är
det långsam effekt (låg tillgänglighet), intolerans och dålig effekt på ferritinnivåerna
vilket begränsar användningen av peroral
terapi. Flera studier har visat att peroral
terapi kan återställa Hb-värdet efter långvarig behandling men har ingen eller dålig
effekt på ferritinnivåerna. Vid ACD med
funktionell järnbrist har oral terapi så gott
som ingen effekt. Sannolikt kan dock en
del patienter med mild anemi och järnbrist
initialt pröva peroral behandling och i fall
av intolerans eller utebliven effekt erbjudas iv järn. Absorptionen av oralt oralt järn
hämmas av läkemedel som antacida, PPI,
tetracyklin och cholestyramin liksom av te.
C-vitamin ökar upptaget.
Användning av äldre järnpreparat för
im bruk ( Jectofer®) begränsades av kraftiga lokala biverkningar vid injektionsstället
samt moderat effekt. Med iv järnpreparat
kan dessa problem undvikas och betydligt
bättre resultat uppnås. Däremot föreligger
andra biverkningar av signifikant klinisk
betydelse framförallt anafylaktiska reaktioner, kopplat till dextran vilket ingår i vissa
iv järnpreparat. I Sverige finns idag fyra
olika iv järnpreparat (tabell 2) registrerade.
I EU och USA finns ytterligare preparat
men vissa av de preparat som är godkända
i Sverige har ännu inte godkänts av FDA i
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USA. Preparaten skiljer sig åt beträffande
maximal engångsdos, behov av testdos och
infusionstid.
Cosmofer® är ett lågmolekylärt järn-dextran med viss risk för anafylaktiska reaktioner varför testdos och längre infusionstid
rekommenderas och används i mindre
omfattning inom gastroenterologin i Sverige.
Venofer (järnsucros, IS) kan ges i maximal dos 200 mg med infusionstid på minimum 30 min; testdos rekommenderas.
Järnsucros är en disackarid varför risken
för dextranrelaterade biverkningar inte finns
och risken för andra allvarliga biverkningar
är mycket låg.
Eftersom majoriteten av patienterna
sällan har ett järnbehov som understiger
1000 mg var det ett framsteg när järn-carboxymaltos, FCM (Ferinject ®) registrerades i Sverige 2008. Maximal engångsdos är
1000 mg (15 mg/kg) iv under minimum 15
minuter; ingen testdos erfordras. Dosen kan
upprepas efter en vecka. Biverkningsprofilen
i genomförda studier är gynnsam.
Helt nyligen lanserades Monofer® (järnisomaltosid 1000) med maximal engångsdos
på 1600 mg (20 mg/kg) under minimum 60
min; ingen testdos.
Doseringen av oral terapi har oftast varit
järnsulfat (Duroferon®) 100 mg 1–2 ggr/dag
ofta under flera månader men i FASS-texten
rekommenderas högre dos, 300–400 mg/
dag uppdelat på 2 doser vid järnbristanemi.
Vid iv terapi har järnbehovet oftast beräknats enligt Ganzonis formel (kroppsvikt x
(mål-Hb – aktuellt Hb i g/l) x 0,24 + 500).

Enligt mångas erfarenhet underskattar dock
Ganzonis formel det reella järnbehovet för
att även fylla järnförråden. På internetmedicin.se ges riktlinjer för iv dosering av järn
vid anemi och järnbrist (tabell 3 ).
Studier

Ett flertal studier har dokumenterat den
positiva och säkra effekten av IS vid järnbristanemi i allmänhet och även vid IBDassocierad anemi. Intolerans mot oral terapi
uppgår oftast till omkring 20 procent även
i studier med lägre oral dos (100 mg) och
utgör en begränsande faktor. Dessutom är
oral terapi otillräcklig för att återställa ferritinnivåerna och därmed järnförråden. I en
svensk multicenterstudie bekräftades dessa
iakttagelser. Patienterna randomiserades
till IS iv eller järnsulfat peroralt. Mer än
häften av patienterna i den orala gruppen
fick antingen avbryta behandlingen eller
reducera dosen (bild 2). Signifikanta skillnader till iv-behandlingens fördel noterades avseende antal patienter med Hb enligt
föreslagna referensvärden, Hb-stegring ≥20
g/l och Ferritin ≥ 25 µg/l vid studiens avslutande. Antal patienter med fortsatt anemi
vid studiens slut var 16 och 41 procent för
iv respektive oral behandling (p<0.007) (6).
Ett fåtal studier med FCM (Ferinject®) är
till dags dato publicerade. Kulnigg et al (7)
gav FCM iv alternativt järnsulfat peroralt
100–200 mg dagligen till 200 patienter med
järnbristanemi under 12 veckor . Mängden
iv järn beräknades med Ganzonis formel.
Känd oral intolerans utgjorde ett exklusionskriterium i denna studie. Ingen skill-
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nad vad gäller Hb-ökning eller Hb-värde
vid studiens slut noterades. Ferritinnivåerna
påverkades däremot endast marginellt av
oralt järn. Antalet responders (ferritin 100–
800µg/l) vid studiens slut var signifikant
högre i iv-gruppen , (27% vs 3% p<0.001).
Inga signifikanta säkerhetsproblem rapporterades. QoL ( SF-36) ökade under studien
i bägge grupperna, dock ej signifikant skilt
mellan grupperna.
Evstatiev et al (8) har nyligen publicerat
data från en jämförande studie mellan IS och
FCM vid anemi hos 485 IBD patienter. Järnbehovet i IS-gruppen beräknades enligt Ganzonis formel och för FCM-gruppen enligt
ett fixerat schema baserat på kroppsvikt och
Hb. Resultaten kan sammanfattas med att
FCA är signifikant överlägset IS vad gäller
Hb-stegring ≥ 20 g/l, normalisering av Hb,
T-Sat, ferritin och Hb + ferritin. Däremot
konstaterades att en stor grupp fortfarande
hade järnbrist vid studiens slut trots normaliserat Hb. QoL (SF-36, IBDQ) förbättrades
signifikant av bägge behandlingarna. Säkerhetsprofilen vid såväl IS som FCM uppvisar
inga oroande signaler med minimala risker
för svåra biverkningar vid doser upp till 1000
mg givet under 15 minuter (9).
Inga data om Monofer® vid IBD och
anemi finns publicerade för närvarande.
Risken för överbelastning med iv järn
vid säkerställd järnbrist är försumbar, men
ferritin > 800 µg/l och T-Sat > 50% anses
utgöra nivåer där ytterligare iv järnterapi
bör ifrågasättas. Frågan om toxiska effekter
av så kallat ”fritt järn” (eng: labile iron) är
troligen kliniskt irrelevant. Labilt järn kallas
också svagt bundet järn eller icke-transferrinbundet järn och bildar snabbt komplex
med andra plasmaproteiner i blodet. Nivåerna är mycket låga och uppgår till < 1 procent av administrerad dos.
Mot bakgrunden av IBD-sjukdomarnas
skovvisa förlopp med ökad inflammatorisk aktivitet och härav ökad blödning
från tarmen, är det naturligt och viktigt
att följa upp dessa patienter med blodstatus och järnstatus inte bara efter avslutad
behandling utan även framdeles, förslagsvis var 6:e månad vid remission och annars
var 3:e månad. Många IBD-patienter har
också en kronisk sipprande mikroskopisk
tarmblödning utan tecken på ökad inflammatorisk aktivitet. Ett stöd för sådan uppföljning är även det faktum att oral terapi
ytterst sällan ger fyllda järndepåer, liksom
data från iv behandling som visar att många
patienter som svarat Hb-mässigt ändå uppvisar järnbrist efter avslutad behandling. I
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Bild 2.

en retrospektiv studie undersöktes tiden till
recidiv av järnbristanemi hos IBD-patienter
behandlade med iv järn. Recidiv inträffade
efter i median 10 månader. Endast ferritinnivån efter behandling påverkade tiden till
recidiv signifikant (10).
Frågan om behandling av järnbrist utan

anemi borde inte vara så kontroversiell som
den tycks vara. Påvisad järnbrist leder förr
eller senare oftast till anemi och bör därför
korrigeras i tid. Dessutom har behandling
av järnbrist i andra kliniska situationer
visat sig ha positiva effekter. Sålunda visade
Anker et al (11) att patienter med kronisk
hjärtsjukdom (NYHA klass II-III) och
järnbrist (ferritin <100µg/l eller <300 µg/l
vid T-Sat < 20%) med eller utan anemi förbättrades signifikant i såväl olika objektiva
hjärtfunktionsparametrar som QoL efter
behandling med FCM (200 mg /v iv) alternativt placebo.
Ragnar Befrits
Gastrocentrum Medicin,
Karolinska Universitetssjukhuset
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anti-tnf- behandling vid ibd

Finjustering av anti-TNF-behandling
för IBD – och när kan man sätta ut?
Under våren reste Professor Edouard Louis, gastroenterolog från Universitetet i Liège i Belgien
runt i Sverige och besökte ett antal sjukhus för ett drygt timslångt seminarium.
Han talade om behandling med anti-TNF-läkemedel för IBD-patienter, och hur man kan gå
tillväga för att dels finjustera dosen, samt även för att sätta ut dessa läkemedel.

I

Stockholm besökte dr Louis Danderyds
sjukhus och Sophiahemmet under en
och samma dag. Det var Robert Löfberg som hälsade honom välkommen på
Sophiahemmet.
Robert presenterade dr Louis, beskrev
några av de viktiga studier han deltagit i
och även att han är medlem i organisationen ECCO:s vetenskapliga kommitté –
SciCom.
Djup remission

– En av de viktigaste frågorna idag är hur vi
ska finjustera den biologiska behandlingen.
Vi måste också fundera över vilka som ska
ha denna behandling, samt se till att den
är så kostnadseffektiv som möjligt, inledde
dr Louis.
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Han fortsatte med att beskriva Crohns
sjukdom (CD).
– Det är en progressiv sjukdom, och hittills har vi mest behandlat skov. Ibland har
vi lyckats att få patienten i remission.
Dr Louis talade sedan om begreppet ”djup
remission”. Med det kan avses klinisk och
biologisk remission, alternativt dessa båda
kriterier samt även endoskopiskt konstaterad
remission.
– Ett sätt att åstadkomma det, är troligen
att man sätter in behandlingen tidigare.
Han visade också – med data från
EXTEND-studien, den första studien som
har slemhinneläkning som primär endpoint
– att om man inte uppnår djup remission så
är det betydligt troligare att patienten återfår
sjukhusvårdskrävande skov.

Olika patienter – olika behandling

Därför presenterade dr Louis en strategi för
att uppnå djup remission som är hållbar
över tid:
– Först ska man selektera de patienter
som är lämpliga för anti-TNF-behandling.
Patienter som kan behandlas med konventionell terapi, ska också ha en optimal
sådan. Tidpunkten för att sätta in anti-TNF
ska också vara optimal – vilket oftast innebär så tidigt som möjligt. Sedan gäller det
att finjustera denna behandling!
Ett sätt att finjustera behandlingen är att
justera den dos som patienten ska ha.
Men patientens respons på anti-TNF kan
variera, och likaså intensiteten av inflammationen i sig. Olika patienter behöver alltså
olika behandling.
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Icke progredierande sjukdom målet

En faktor som diskuteras mycket är läkning
av mukosan.
– Vi vet att patienter med läkt mukosa har
en bättre prognos. Vi vet också att en förlängd steroidbehandling inte leder till sådan
läkning, sa dr Louis.
Därför kan en anti-TNF-behandlingsstrategi skräddarsys, och man bör då ta hänsyn
till inflammation i vävnad, och/eller systemisk inflammation före behandlingen, samt
under densamma.
– Man bör också systematiskt kontrollera dalvärdet av anti-TNF från början av
behandlingen, slog han fast.
Målet för behandlingen av CD är att
patienten ska befinna sig i remission – och
att sjukdomen inte ska progrediera.
– Patientens dröm är att befinna sig i
stadig remission – utan behandling, lade
dr Louis till.
Tidigare introduktion kan medge att
man kan avsluta behandlingen

Så kan man sätta ut anti-TNF när patienten
mår bättre – är det realistiskt att tänka sig
det?
– Ett skäl till att man gör det kan vara så
enkelt som att patienten kräver det. De är
rädda för komplikationer och kan uppleva
milda biverkningar som t.ex. hudproblem.
Graviditet är ett annat vanligt skäl hos
kvinnliga patienter.
Kostnaden kan vara ett annat skäl, även
om dr Louis personligen ansåg att han som
läkare inte låter den vara avgörande för hur
han behandlar sin patient. Han höll dock
med om att det ska vara en faktor som vägs
in i beslutet om anti-TNF-behandling.
– En studie i Storbritannien visade att
anti-TNF-läkemedel är kostnadseffektivt i
upp till fyra år, fortsatte han.
Han presenterade flera studier som ägnat
sig åt att försöka förutsäga vilka patienter
som kommer att drabbas av återfall efter
att ha slutat med infliximab.
– De patienter som har den lägsta risken
är de patienter som har nått djup remission – inkluderat endoskopisk remission.
En tidigare introduktion av anti-TNF, kan
alltså öka möjligheten att man senare kan
sätta ut läkemedlet, summerade dr Louis.
Kommer att vara
mest effektiva behandlingen

Den sista frågan var om det är möjligt att
återuppta behandlingen med anti-TNF för
patienter som fått återfall efter att man har
satt ut läkemedlet?
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Robert Löfberg och Edouard Louis.

En av de viktigaste frågorna idag är hur vi ska finjustera den biologiska
behandlingen. Vi måste också fundera över vilka som ska ha denna
behandling, samt se till att den är så kostnadseffektiv som möjligt.

– Data från studier visar att av patienter som haft ”drug holiday” på upp till sex
månader, så kunde en stor majoritet av dessa
framgångsrikt återuppta behandlingen, svarade han på sin egen fråga.
Han summerade sin föreläsning med
att uttrycka sin tilltro till att vi framgent
kommer att få bättre resultat för våra patienter med IBD genom att använda anti-TNFläkemedel mer effektivt. Anti-TNF kommer
att, jämfört med andra läkemedel, vara det
mest effektiva sättet att behandla dessa
patienter, under åtminstone de närmaste
fem åren.
– Att finjustera deras medicinering handlar om att anpassa dosen så att den bättre
kontrollerar inflammationen i vävnaden.
Om patienter har signifikanta lesioner,
alternativt markörer för inflammation, bör
man överväga att öka dosen, sa dr Louis.
Det var flera i publiken som ställde frågor
efteråt. En av dessa var hur han såg på oralt
administrerade biologiska läkemedel.
– Patienten tycker inte om att ta ett
piller varje dag. Generellt tycker de att det
är bättre att få en injektion eller en infusion. Det ökar också följsamheten, svarade
dr Louis.
Problem med compliance för IBDpatienter beror i allmänhet på två saker:

– Antingen att patienten betraktar medicinen som icke effektiv, alternativt att de får
biverkningar av den, slog han fast.
Framgångar i Sverige

Efteråt frågade Gastrokuriren hur dr Louis
såg på svensk forskning inom området gastroenterologi.
– Den anses som mycket framstående
internationellt, blev svaret.
Han nämnde spontant Anders Ekbom
och Gunnar Järnerot som två bra exempel
på framstående svenska forskare.
– Dr Ekbom har gjort banbrytande studier på epidemiologi för IBD och cancer.
Dr Järnerot inom ulcerös kolit – samt de
berömda tvillingstudierna, påpekade han.
På sin föreläsningsturné, som företaget
Abbott svarade för, hade Dr Louis förutom
Stockholm även besökt Lund, Malmö och
Göteborg. Men han förklarade att det inte
var första gången som han besökt Sverige.
– Jag var här på en kongress om helicobacter pylori – och redan 1975 var jag här
som deltagare i Gothia Cup! Mitt lag – fotbollsklubben i Liège – lyckades ta sig ända
till semifinalen, avslutar dr Louis stolt.
Per Lundblad
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endoskopi frågan

Endoskopifrågan?
Svaret på endoskopifrågan i nr 3/2011 var ”lymfom”. Det förefaller ha varit en väl svår fråga för få svar har
inkommit till redaktionen denna gång.

Rätt svar inkom endast från Riadh Sadik, Alingsås lasarett/Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Björn Lindkvist, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset.
Rätt svar på endoskopifrågan i nr 2/2011 var som tidigare avslöjats
”bandmask”. Rätt svar inkom ifrån:
Ingrid Blomgren, Haugesund Norge; Hans Strid, Sahlgrenska
Unversitetssjukhuset; Aina Båve, Ersta sjukhus; Birgitta Prost,
Vasa centralsjukhus Finland; Iwona Firek Matejek, Östersund;
Michael Krog, Axmar; Juan Arkani, Ersta sjukhus.

Endoskopifrågan i detta nummer består av bilder tagna från kolon.
Ni får en kort anamnes. Om ni tror att ni har rätt svar så maila till
redaktören (charlotte.hoog@ki.se) och ni får förutom äran att se ert
namn i nästa nummer av Gastrokuriren, vara med i utlottningen
av ett resestipendium till valfritt svenskt eller nordiskt gastromöte.
Vinnaren dras bland inkommande rätt svar under året. Ni är också
välkomna att skicka in egna bidrag till Endoskopifrågan.
Charlotte Höög
Redaktör

Dagens fråga: Kvinna född 1956 med långvarig järnbristanemi. I övrigt
väsentligen frisk. Tar inga läkemedel. Sökt läkare pga. trötthet. I lab ses
förutom järnbristanemi även positiva F-Hb. Gastroskopi var normal.
Man gick vidare med koloskopi och såg denna förändring i cekum.

Vad blev diagnosen?

SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt
– Gastroenterologi, varför har du valt det?
Sedan jag började min ST för ett drygt år sedan har jag fått svara
på den frågan ett stort antal gånger. Många av mina gamla kursare har aldrig riktigt kommit i kontakt med gastroenterologin
och har därför en rätt vag uppfattning om vad vi sysslar med.
Krävande kroniska buksmärtepatienter och steroidberoende
koliter – när man kan ägna sig åt invasiv neuroradiologi, plocka
appar och klura på nya DSM-kriterier?
Hittills har jag alltid skyllt på min forskningsbakgrund inom
övre GI och försökt förklara hur givande det är att dagligen få
träffa de patienter som jag tidigare endast kommit i kontakt med
i jättelika register. Det argumentet har mötts med mummel och
sedan har samtalsämnet snabbt ebbat ut. Härom veckan uppenbarade sig dock ett nytt argument, som istället kan elda igång
vilken långtråkig diskussion som helst. Visste ni att vår tarmflora
påverkar vårt psyke? Ja, det vet ni förstås, men jag menar nu inte
bara indirekt genom att en besvärlig IBS eller IBD kan sänka alla
patienter av och till, utan att det verkar som om skicket på tarmfloran kan påverka såväl problemlösningsförmåga som humör.
Hos möss i alla fall. I en nyligen publicerad artikel i PNAS visas
att möss som fått sin diet berikad med Lactobacillus rhamnosus
(JB-1) inte bara tog sig snabbare fram i labyrinter än mössen som
satts på vanlig kost, de visade också färre tecken till att vilja ge
upp i hopplösa situationer, något som författarna tolkar som
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uttryck för optimism. Vidare, i ett försök att hitta patofysiologiska
förklaringsmodeller till ovanstående, mättes nivån av kortikosteron hos mössen. Som kanske väntat var nivåerna lägre hos
probiotikamössen jämfört med deras omnivora kontroller. Probiotikamössen hade också en klar minskning av mRNA-uttryck
av GABA-receptorer i prefrontala cortex och amygdala, men ett
ökat mRNA-uttryck i hippocampus. GABA-receptorerna spelar
ju en stor roll vad gäller bl.a. stress, affektiva sjukdomar, ångestoch paniksyndrom. Mest spännande är kanske det faktum att
alla ovan beskrivna skillnader försvann när man använde sig
av vagotomerade probiotikamöss, så att effekten ter sig vara
vagusmedierad.
Drar ni samma slutsatser av detta som jag? Ser ni vilka möjligheter som öppnar sig för gastroenterologin?! Fler och fler
diagnoser kommer visa sig bero på hur våra tarmfloror mår och
till slut kommer majoriteten av patienter att kunna skötas av
gastroenterologer!
Referens:
Bravo JA, Forsythe P, Chew MV, et al. Ingestion of
Lactobacillus strain regulates emotional behavior and central GABA receptor expression in a
mouse via the vagus nerve. Proc Natl Acad Sci U
S A 2011. Epub ahead of print, Aug 29.

Helena Nordenstedt, SYG-ordförande
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wilhelm graf ny vice ordförande

Wilhelm Graf

Ny vice ordförande i SGF
SGF har fått en ny vice ordförande –
Wilhelm Graf, kirurg från Uppsala.
Samverkan mellan medicinska gastroenterologer och kirurger är en prioriterad
fråga på hans dagordning.

V

i träffar Wilhelm på hans arbetsplats
Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Här arbetar han som adjungerad
professor och överläkare.
Wilhelm är född i Stockholm, och det
var också där han – efter att ha gjort sin
militärtjänst – läste medicin.
– Jag fick tidigt ett intresse för biologi,
och ville gärna arbeta med människor.
Därför lockades jag av läkarutbildningen,
förklarar han.
Kirurgiintresse väcktes under AT

Efter sin läkarexamen kom Wilhelm till
Ludvika år 1982 för att göra AT.
– På den tiden var det ett fullt utvecklat
sjukhus, med kirurgi, minns han.
Det var där Wilhelms intresse för just
kirurgi väcktes till liv. Efter att ha fullgjort
sin AT, tog därför Wilhelm ett vikariat på
kirurgkliniken i Boden.
– Därefter började jag i januari 1985 ett
FV-block i kirurgi i Köping. Jag var sedan
där under tre år, då jag skulle göra mitt s.k.
kategori 1-år.
Det var ursprungligen planerat att Wilhelm skulle göra detta år i Västerås, men
han berättar att han på ett möte fått kontakt
med Professor Lars Thorén på Akademiska
sjukhuset i Uppsala.
– Jag blev sedan kontaktad, för de
behövde en läkare som kunde komma med
kort varsel – vilket jag kunde göra, fortsätter Wilhelm.
Sommaren 1988 kom han till Akademiska
sjukhuset, och sedan dess har Wilhelm varit
kvar där.
Fekal inkontinens

Sedan 1990 har Wilhelm enbart arbetat med
kolorektalkirurgi.
– Kolorektalcancer utgör en väldigt stor
del av min kliniska vardag – cirka 50% av de
patienter jag träffar har det, förklarar han.
Den andra hälften fördelas mellan
inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), funk-
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Wilhelm Graf, ny vice ordförande i SGF, arbetar som kirurg på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

tionsnedsättningar – inkontinens och förstoppning – samt proktologi.
– På senare år har jag haft ett stort intresse
för analinkontinens. Jag har forskat på tillståndet, och hur man kan behandla det. Jag
och Lars Börjesson i Göteborg planerar en
gemensam studie som ska jämföra behandling med SNS (sakral nervstimulering) med
injektionsbehandling för fekal inkontinens.
Vi börjar tillsammans, men hoppas framöver även få med fler i studien.
Wilhelm har tillsammans med ett forskarlag från EU och USA redan publicerat
en studie i Lancet om injektionsbehandling.
– Den visade en signifikant skillnad för
injektionsbehandling jämfört med placebo,
berättar han.

läkning, och han har sedan dess fortsatt sin
forskning inom cancerområdet och funktionella tarmsjukdomar.
På vår direkta fråga uppskattar Wilhelm
att han har skrivit mellan 80 och 100 publikationer. Han har dessutom varit huvudhandledare för fem doktorander, och varit
bihandledare för ytterligare två.
Den nye vice ordföranden är alltså mer än
väl kvalificerad. Vår fråga blir därför vad han
ser att han kan utveckla i styrelsearbetet?
– Jag ser det både som en möjlighet och
en lockelse att med arbetet i SGF kunna
verka för ett förbättrat samarbete mellan
medicinska gastroenterologer och kirurger
– för patientens bästa, svarar Wilhelm.

Förbättrat samarbete

Wilhelm fortsätter med att peka på att det
finns väldigt många sjukdomsskeenden –
framför allt inom IBD – där kirurgi på ett
på ett bra sätt kompletterar den medicinska
behandlingen.

Men Wilhelm har mer på sin akademiska
meritlista.
År 1992 disputerade han med en avhandling om hur cellgifter påverkar normal cel�-

Gemensam IBD-rond för knäckfall
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– Det gäller till exempel vid akut kolit, eller vid analfistlar vid
Crohn’s sjukdom, säger han.
Här på Akademiska Sjukhuset fungerar detta samarbete bra, enligt
honom.
– Vi har en gemensam IBD-rond, där vi kirurger träffar våra medicinarkollegor och går igenom knäckfall.

Det handlar om att tillsammans med våra kollegor
som är medicinska gastroenterologer verka för en
förbättrad utbildning i både medicinsk och kirurgisk
gastroenterologi! Jag vill också stimulera en utveckling
där vi genomför gemensamma forskningsprojekt och
studier.

Gemensamma studier för att definiera kirurgins roll

Dessutom har han ytterligare en vision för SGF:
– Det handlar om att tillsammans med våra kollegor som är medicinska gastroenterologer verka för en förbättrad utbildning i både
medicinsk och kirurgisk gastroenterologi! Jag vill också stimulera
en utveckling där vi genomför gemensamma forskningsprojekt och
studier.
Ett sådant exempel – som han vill initiera – är en studie om fistlar
för patienter med Crohn’s sjukdom.
– Målet är att definiera vilken plats just kirurgin bör ha för dessa
fistlar. Den bakomliggande sjukdomen – Crohn’s – kan ofta behandlas
medicinskt och med framgång. Men problemet med fistlar – som
ofta är ett långvarigt problem – kan med goda resultat behandlas
kirurgiskt ändå, förklarar Wilhelm.
Därför vill man göra denna studie.
– Den går ut på att kartlägga hur utfallet har blivit med den verksamhet som vi har bedrivit under 2000-talet – för att i bästa fall kunna
dra slutsatser om kirurgins plats vid de här fistlarna.
Konstintresse

Fekal inkontinens är också ett område som Wilhelm nämner där
gastroenterologerna har goda förutsättningar att samarbeta med
kirurgerna.
– Jag tror att de träffar många patienter med anal inkontinens. Då
är det bra att de känner till att det finns kirurgiska alternativ.
Privat uppger Wilhelm att han är mycket idrottsintresserad, själv
utövar han mest skidåkning och löpning.
– Och jag försummar sällan att se på de stora evenemangen, til�lägger han.
Om han har tid till det vill säga – Wilhelm är fortfarande småbarnsförälder, vilket kräver ett stort engagemang.
– Dessutom är jag konstintresserad. Jag tycker om att gå på auktionshusen – dock mest för att titta och förkovra mig.
Favoritkonstnären är Carl Fredrik Hill (1849–1911), en av Sveriges
främsta landskapsmålare. Men priserna på hans oljemålningar ligger
långt bort från vad som är möjligt för en vanlig dödlig att betala.
– Men Hill gjorde också fina teckningar under sin sjukdomsperiod
under början av 1900-talet. De är mer överkomliga. Jag har inte någon
sådan, men vem vet – kanske jag kan skaffa det en dag, avslutar SGF:s
nyvalde vice ordförande.
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nationella riktlinjer crohns sjukdom

Nationella riktlinjer:
Crohns sjukdom med abdominella komplikationer
För svensk Gastroenterologisk Förenings arbetsgrupp*
Johan Dabrosin Söderholm, professor, överläkare och Peter Andersson, överläkare,
båda vid Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
*Arbetsgruppens sammansättning: Johan Söderholm, Linköping (sammankallande).
Stenoserande sjukdom: Jörgen Rutegård (kir, Umeå), Lars Börjesson (kir, Göteborg), Marie Carlson (med, Uppsala), Olof Grip (med, Malmö);
Penetrerande sjukdom: Monika Svanfelt (kir, Stockholm/Huddinge), Sven Almer (med, Linköping), Peter Andersson (kir, Linköping),
Jonas Halfvarson (med, Örebro), Urban Karlbom (kir, Uppsala).

S

vensk Gastroenterologisk Förenings nya nationella riktlinjer för Crohns sjukdom med abdominella komplikationer,
dvs. strikturerande och penetrerande sjukdom är klara
och kommer inom kort att publiceras på hemsidan www.
svenskgastroenterologi.se. Under 2010 har ovanstående grupp av
kolorektalkirurger och medicinska gastroenterologer arbetat med
att ta fram dessa riktlinjer. Riktlinjerna är i samklang med de europeiska guidelines som tagits fram av ECCO (European Crohn’s and
Colitis Organisation), men har anpassats efter svenska förhållanden
och ger mer av praktiska handläggningsråd. Här kommenteras de
nationella riktlinjerna ur ett kirurgiskt perspektiv. Artikeln är även
publicerad i Svensk Kirurgi 2011.
Organisation

Handläggningen av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) har
genom den medicinska utvecklingen blivit allt mer mångfacetterad avseende värdering av immunmodulerande och biologisk
behandling liksom lämplig tidpunkt för kirurgisk intervention.
Idag kommer många patienter till kirurgi först efter att de under
en längre tid stått på tung immunhämmande behandling vilket gör
att det kirurgiska patientklientelet ser annorlunda ut än tidigare.
Patientansvaret för individerna med Crohns sjukdom ligger i
första hand hos medicinska gastroenterologer, men vid komplicerad Crohns sjukdom (penetrerande eller strikturerande sjukdom
enligt Montreal-klassifikationen) behöver den medicinska behandlingen oftast kompletteras med kirurgisk intervention och dessa
individer ska därför skötas i samverkan med kolorektalkirurger.
Detta sker bäst inom multidisciplinära kliniska konferenser för
att på individnivå kunna erbjuda bästa vård. Rent praktiskt bör
det primära patientansvaret ligga hos kolorektalkirurg från det
att beslut om operation tagits på multidisciplinär konferens fram
till det att patienten återhämtat sig efter operation (i normalfallet
4–8 veckor postoperativt).
Sjukdomskartläggning

På grund av skillnad i vatteninnehåll i olika vävnader kan MRT
delvis differentiera mellan aktiv inflammation och fibros. Med
tanke på avsaknad av joniserande strålning bör MRT användas
på gravida och yngre individer. En fördel med CT-enteroklysma
är den kortare undersökningstiden. Både MRT- och CT-enteroklysma kan, förutom att kartlägga tarmväggen, också visualisera
komplikationer till sjukdomen. Sammantaget gör detta att vanlig
tunntarmsröntgen i princip är förlegad (utom som passageröntgen
vid akut tarmhinder och då företrädesvis med vattenlöslig kontrast). För kartläggning av tunntarmen rekommenderas därför i
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första hand magnetresonanstomografi (MRT)- eller datortomografi
(CT)-enteroklysma.
Kapselenteroskopi är en känslig metod för att bedöma tunntarmslesioner och kan vara av värde vid postoperativ uppföljning,
men bör inte användas vid misstanke om strikturerande sjukdom och har därför begränsat värde vid utredning av komplicerad
Crohns sjukdom.
Ultraljud kan vara av stort diagnostiskt värde vid misstanke om
bukabscess. En stor fördel med denna modalitet är att intervention ofta kan göras i samband med diagnostiken (t.ex. dränage
av abscess).
Förloppet av enterocutana fistlar kan tydligare åskådliggöras
via fistulografi där kontrast injiceras i yttre öppningen och sedan
visualiseras antigen med MRT, CT, ultraljud eller röntgen.
Som tidigare är koloskopi det bästa sättet att karlägga inflammationsutbredning i kolon. Kolonstrikturer som inte kan passeras
endoskopiskt kan kartläggas med CT-kolon (virtuell koloskopi).
Preoperativ optimering – akuta tillstånd omvandlas
till elektiv kirurgi

Risken för komplikationer i samband med kirurgi för Crohns
sjukdom är starkt kopplat till det preoperativa tillståndet. I litteraturen beskrivs flera riskfaktorer för postoperativa infektiösa
komplikationer (tabell 1; 1-7). Yamamoto et al beskrev utfallet av
1008 anastomoser vid 566 operationer. Om fyra riskfaktorer förelåg
var risken för infektiös komplikation 50%, vid tre riskfaktorer 29%,
vid två riskfaktorer 14%, vid en riskfaktor 13% och utan riskfaktor
5% (1). I en svensk studie har Myrelid och medarbetare visat att
vid 2–3 riskfaktorer var risken för anastomoskomplikation 24 %,
vid en riskfaktor 13% och utan riskfaktorer 4% (3). Hos patienter
med multipla riskfaktorer kunde antalet riskfaktorer i samband
med konstruktion av anastomos minskas från 3 till 0,2 genom att
lägga upp en delad stomi vid resektionen och sedan göra anastomos
efter optimering (8) (Figur 1).
Tabell 1. Viktiga pre- och peroperativa riskindikatorer för
postoperativa infektiösa komplikationer.
Intra-abdominell infektion preoperativt
Behandling med steroider preoperativt
Hypoalbuminemi <30 g/l
Viktnedgång >5%, 6 mån
Intra-abdominell fistel vid operation
Akut kirurgi

(ref 1, 2, 3)
(1, 2, 6)
(1, 4)
(2, 5)
(1)
(7)
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Figur 1 visar en ”split stoma” (delad stomi) några dagar postoperativt.
Fördelarna med denna stomityp är att man kan göra resektion för
source control utan att lämna suturrader inne i buken. Vid rekonstruktion i lugnt skede kan man ofta konstruera anastomosen via stomiöppningen och därmed undvika ny laparatomi.
Foto: Pär Myrelid och Peter Andersson

Det finns följaktligen relativt god kunskap om riskfaktorer för
infektiösa komplikationer är vid kirurgi för Mb Crohn. Man bör
således minska antalet riskfaktorer inför kirurgi, genom att korrigera malnutrition, dränera abscesser, trappa ut steroider, etc. Det
är också mycket viktigt att man tar hänsyn till riskfaktorerna när
man planerar att göra anastomos direkt eller stomi med senare
rekonstruktion. Inför kirurgi ska därför patienterna optimeras
medicinskt, nutritionsmässigt, psykologiskt och socialt för att
uppnå bästa möjliga resultat.
Preoperativ nutritionsbehandling rekommenderas till patienter med
viktnedgång och hypoalbuminemi (<30 g/l) till följd av inflammation
och dåligt näringsintag. Allmänna behandlingsprinciper innebär
att infektioner behandlas och att mat kompletteras med näringsdrycker, enteral nutrition eller, i sista hand, parenteral nutrition (se
separata SGF-riktlinjer; www.svenskgastroenterologi.se). Enteral
nutrition kan också med fördel användas för att underlätta nedtrappning av steroider före kirurgi.
Immunmodulerande medicinering i den perioperativa perioden ska
planeras noggrant. Behandling med prednisolon ≥ 20 mg dagligen
under 6 veckor eller mer är förenat med hög risk för infektiösa och
anastomosrelaterade postoperativa komplikationer (6, 9). Därför
ska steroidbehandling sättas ut eller trappas ned till ett minimum
före planerad bukkirurgi. En rimlig bedömning är att man bör
komma ned till <10 mg i dygnsdos.
TNFα är centralt i det immunologiska svaret, varför inhibering
av TNFα teoretiskt sett skulle kunna leda till postoperativa komplikationer. Perioperativa studier har visat motsägelsefulla data. Appau
et al (10) studerade förekomsten av postoperativa komplikationer
30 dagar efter ileokolisk resektion hos patienter som behandlats
med inflximab (IFX) inom 3 månader före kirurgin. Vid multivariatanalys var IFX associerat med ökad förekomst av postoperativa
infektioner och intra-abdominella abscesser. Andra studier har dock
ej kunnat påvisa någon ökad risk för postoperativa komplikationer
efter IFX-behandling (11). Från tillgängligt vetenskapligt underlag
går det således ej att värdera om behandling med TNF-hämmare
medför en ökad risk för postoperativa komplikationer. Vidare går
det ej värdera hur lång minimitid som bör förflyta innan kirurgi
kan utföras efter behandling med TNF-hämmare. Det finns dock
studier som visat en ökad risk för komplikationer i samband med
rekonstruktiv kirurgi för ulcerös kolit om detta genomförs inom
4–6 mån efter avslutad IFX-behandling (12).
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Pågående behandling med azatioprin eller andra purinanaloger
tycks inte öka komplikationsriskerna i samband med kirurgi (9)
även om i en aktuell svensk studie denna behandling var mer
frekvent i den grupp av patienter som fick anastomosläckage (3)
sannolikt pga. att tiopurinbehandling är en markör för allvarligare
sjukdom med ökad komplikationsrisk. Medicinsk behandling med
5-ASA utgör ingen känd riskfaktor utan kan behållas inför kirurgi.
Rökstopp är starkt rekommenderat inför Crohn-kirurgi. En analys
av sex prospektivt randomiserade studier visade att ett intensivt rökstoppsprogram reducerar postoperativa komplikationer i allmänhet
(13). Dessutom har Crohn-patienter som är rökare ungefär dubbelt så
stor risk för postoperativt recidiv än en icke-rökare, med dosberoende
negativa effekter (14). Det förefaller således vara särskilt gynnsamt
för crohnpatienter som behöver kirurgisk behandlig att sluta röka.
Arbetsgruppen har med stöd av det nuvarande evidensläget och
klinisk erfarenhet kommit fram till följande praktiska riktlinjer för
preoperativ optimering för patienter med komplicerad Crohns
sjukdom:

Tabell 2. Praktisk preoperativ optimeringsstrategi
Generellt:
Minimera antalet riskfaktorer
Rökstopp
Trombosprofylax
Antibiotikaprofylax
Specifikt:
Uteslut/behandla intraabdominell abscess
Optimera näringsläget
Planera medicineringen:
Sätt ut eller trappa ned steroider minst 4 veckor före operation (måldos <10 mg)
Planera om möjligt operation 8 v efter senaste infliximab resp 4 v efter adalimumab
Vänta om möjligt med rekonstruktiv kirurgi till 6 mån efter TNF-hämmare
Tiopuriner kan behållas perioperativt om fortsatt medicinering är planerad

Strikturerande sjukdom

Ileocekal Crohn med tydlig inflammatorisk aktivitet bör initialt
behandlas medicinskt, medan tidig primär kirurgi fortfarande
är ett bra behandlingsalternativ hos patienter med obstruktiva
symtom utan påtaglig inflammatorisk aktivitet. Fullt utvecklad
ileus är självklart en absolut operationsindikation. Crohnpatienter har dock inte sällan obturationsattacker som oftast släpper
spontant under upp till ett dygns observation (detta gäller särskilt
patienter som tidigare genomgått tarmresektioner), vilket möjliggör
senare kirurgi i elektivt skede. Vanligaste operationsindikationen
är smärtattacker med subileus pga. fibrotiserande stenosering av
tarmlumen. Indikationerna för kirurgisk behandling är i dessa
fall individbaserade. Det är viktigt att man verifierar obstruktion
objektivt med radiologi, då smärtattacker som inte beror på passagehinder är relativt vanliga hos crohnpatienter och dessa smärtor
förbättras ej av kirurgi.
Endoskopisk behandling
Hos patienter som tidigare har genomgått ileocaekal resektion
och utvecklat recidiv med anastomosstenos, är dilatation av anastomosen med endoskopisk ballongdilatation ett bra alternativ till
kirurgisk resektion (15). Resultaten för milt till måttligt stenoserade
recidiv är goda och upprepade dilatationer skjuter upp behovet
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av kirurgi med i genomsnitt 3 år (16). Perforation kan dock förekomma varför dilatation endast bör ske på sjukhus med tillgång
till kirurgi dygnet runt.
Anastomosteknik
En relativt nyligen publicerad metaanalys inkluderade 8 studier (712
anastomoser på 661 pat), varav två var prospektivt randomiserade
(17). Sammanfattningsvis förefaller sida-till-sida anastomos kunna
ge lägre risk för läckage och andra postoperativa komplikationer
än ända-till-ända-anastomoser. Däremot påverkas inte frekvensen
anastomosrecidiv av hur anastomosen konstrueras. Det är dock
viktigt att komma ihåg att majoriteten av studier i ämnet inte är
randomiserade och risk för selektion av patienter till ena eller andra
anastomostypen kan föreligga.
Strikturoplastik
Crohns sjukdom går inte att bota kirurgiskt; anastomosrecidiv av
svårare eller lättare grad uppstår alltid. Det är därför viktigt att
vid operation bevara tarmlängd och därmed funktion. Strikturoplastik som alternativ eller komplement till tunntarmresektion
vid utbredd sjukdom sparar tarm och minskar risken för korta
tarmens syndrom (18). Det finns dessutom data som talar för
att inflammationen vid strikturoplastiklokalen kan gå i regress.
Den vanligaste strikturoplastiken är longitudinell incision och
transversell sutur enligt Heineke-Mikulicz, vilken är användbar
vid korta strikturer. Under senare år har sida-till-sida isoperistaltisk strikturoplastik enligt Michelassi börjat användas då flera
stenoser ligger i sekvens över 15 cm tarmlängd eller mer (19). En
nackdel med de längre strikturoplastikerna är att vid recidiv kan
hela tarmavsnittet behöva reseceras. Fall av tunntarmscancer i
strikturplastikområden finns publicerade, vilket bör beaktas vid
långtidsuppföljning.
Vid analys av 222 operationer för Crohnkolit hade 5% dysplasi
eller cancer varav enbart en tredjedel av dessa var kända preoperativt (20). Risken finns således för att cancer är orsak till striktur.
Strikturplastik på kolon rekommenderas därför ej.
Laparoskopisk kirurgi
För ileokoliska resektioner vid CD har flera studier visat att laparoskopisk resektion ger betydande fördelar. Två nya meta-analyser
visade lägre postoperativ morbiditet i laparoskopigruppen (21,
22), vilket bekräftades i en registerstudie av 49609 resektioner för
CD (23): färre komplikationer (8% vs 16%) och lägre mortalitet
(0,2% vs 0,9%). Likaså har de senaste randomiserade studierna visat
lägre komplikationsfrekvens men oförändrad recidivfrekvens vid
laparoskopi (24, 25). Laparoskopiska resektioner bör därför finnas
som ett tillgängligt alternativ för primära resektioner vid större
centra för IBD-kirurgi.

den senare behandlingen är kostnadseffektivt och medför högre
livskvalitet (26). Skäl för kirurgiskt dränage är att abscessen inte är
åtkomlig, ofullständigt dränage, eller peritonit (26). Flera författare
beskriver att en del av patienterna som behandlats med dränage
och antibiotika inte behöver kirurgi efteråt (27, 28) medan andra
opererar alla patienter elektivt (26). Gruppens rekommendation är
elektiv resektion efter en abscess, i synnerhet om obstruktion eller
symptomgivande fistel föreligger.
Det är av stor vikt att patienter med penetrerande sjukdom
handläggs enligt konceptet beskrivet ovan (tabell 2), dvs. det akuta
tillståndet omvandlas genom rätt åtgärder och optimering till en
säker elektiv situation, dvs. minimera antalet riskfaktorer, planera
medicinering och optimera tidpunkten för kirurgin. I detta skede
är multidisciplinärt samarbete ett måste.
Likaså måste sjukdomsutbredningen och anatomin kartläggas
noggrant inför kirurgin, särskilt vid reresektioner. Preoperativa
undersökningar MRT/CT tunntarm, koloskopi och fistulografi är
nödvändiga bland annat med hänsyn till risken för stenoser distalt
om tänkt anastomos.
Kirurgisk strategi
Patientens näringstillstånd, medicinering liksom andra eventuella
riskfaktorer som kan kontraindicera primär anastomos ska noggrant värderas preoperativt så att behandlingsplanen och vad som
ska uppnås med kirurgin är tydlig både på kort och längre sikt.
Beredskap ska finnas för att den preoperativt kartlagda sjukdomsutbredningen efter intraoperativ värdering, ofta med enteroskopi,
förändras så att den ursprungliga planen måste revideras. Val av
rekonstruktion med direkt anastomos eller delad stomi, strikturoplastik eller korta resektioner, och andra överväganden kräver stor
erfarenhet och detaljerad kännedom om patientens specifika sjukdom och om Crohns sjukdom i allmänhet. Därför bör kirurgi
för komplicerad Crohns sjukdom göras på centra med stor samlad
erfarenhet och specialintresse för frågeställningarna.

Faktaruta:
Ovanliga specialformer av penetrerande sjukdom
Fri perforation
Drabbar 1–2% av pat med Crohns sjukdom
Utgör absolut operationsindikation
Hög komplikationsfrekvens (anastomosläckage 20%)
Resektion med ”split stoma” rekommenderas
Profus gastrointestinal blödning
Utgör 0,5–1,5% av inläggningsfall för Crohns sjukdom
Blödningskällan oftast lokaliserad till terminala ileum
25–90% fordrar tarmresektion vid första inläggningstillfället
Duodenalsår som blödningskälla måste uteslutas före kirurgi

Penetrerande sjukdom

Aktiv sjukdom med intraabdominell abscess
Intraabdominell abscess vid aktiv inflammation kan dräneras
med hjälp av ultraljud, datortomografi eller vid operation. Som
nämnts ovan är intraabdominell abscess i samband med operation en riskfaktor för infektiösa komplikationer (1). Behandling
med perkutant dränage kan skjuta på operationen så att den kan
göras med färre riskfaktorer. Vid jämförelse mellan patienter som
opereras akut för abscess och de som får perkutant dränage (65%
lyckandefrekvens) med efterföljande operation har man funnit att
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Crohnkolit

Akut svårt inflammatoriskt skov av total Crohnkolit handläggs
enligt samma principer som akut svår ulcerös kolit. Om kirurgi
är indicerad görs kolektomi med ändileostomi och rektum lämnas
stängd (och dränerad via anus) intraabdominellt. Alternativt kan
rektosigmoideum läggas ut som mukös fistel eller förankras försluten i bukväggen.
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Den kirurgiska strategin vid elektiv operation påverkas av ett
flertal faktorer (ex. sjukdomsutbredning, förekomst av komplikationer i form av fistlar och abscesser, patientönskemål). Proktokolektomi med ileostomi och kolektomi med ileostomi medför
den lägsta recidivfrekvensen men innebär stomi (29). Bevarande
av tarmkontinuiteten förutsätter frånvaro av, eller endast mild,
anorektal sjukdom och de kirurgiska alternativen är kolektomi
med ileorektal anastomos (IRA) eller segmentell kolonresektion.
En metaanalys av sex retrospektiva studier (488 patienter) som
jämför resultatet av IRA och segmentell kolonresektion visar inga
skillnader i komplikationsfrekvens, behov av stomi eller recidivfrekvens. Tiden till recidiv var dock kortare för segmentellt opererade
(30). Den enda studien som utvärderar funktionella data visar att
patienter opererade med segmentell resektion har färre symptom,
lägre avföringsfrekvens och bättre anorektal funktion (31). Inom
ramen för en tarmsparande kirurgisk strategi bör därför segmentell
kolonresektion övervägas vid Crohnkolit.
Ett flertal studier visar att resektioner för Crohnkolit kan
genomföras säkert laparoskopiskt med något kortare vårdtider
och snabbare återhämtning av tarmfunktion men med längre
operationstider (32). Vi bedömer därför att kolonresektioner för
Crohnkolit kan genomföras laparoskopiskt om stor erfarenhet av
laporoskopisk kirurgi finns på enheten.
Bäckenreservoar
Bäckenreservoarkirurgi vid Crohns sjukdom har ansetts vara kontraindicerad pga. sämre funktionellt resultat och en hög risk (upp
till 56%) för extirpation av reservoaren (33, 34). Kunskapsläget
är begränsat och inom expertisen råder delade meningar om det
finns en indikation för bäckenreservoar vid känd Crohns sjukdom. Bäckenreservoarkirurgi vid Crohns sjukdom kan utföras i
mycket strikt selekterade undantagsfall. Patienten får inte ha haft
något tunntarmsengagemang eller perianal sjukdom och måste
informeras om den högre komplikationsfrekvens och hög risk för
pouch failure. Kirurgin ska endast ske på centra med mycket stor
erfarenhet av reservoarer och handläggning av dess postoperativa
komplikationer (35).
Postoperativt recidivprofylax
– riskfaktorer och rekommendationer

Den postoperativa recidivfrekvensen är främst studerad vid ileocekal resektion och varierar utifrån hur den definieras: endoskopiskt
recidiv, radiologisk recidiv, kliniskt recidiv, eller som behov av
förnyad resektion (kirurgiskt recidiv). Vid endoskopisk uppföljning
recidiverar 65–90% inom 12 månader och 80–100% inom 3 år efter
ileocekalresektion och svårighetsgraden av endoskopiskt recidiv
förebådar risken för kliniskt återfall. Kliniska återfallsfrekvensen
kan uppskattas till 20–25%, efter ett år.
Efter resektion ska varje patient värderas avseende förekomst av
riskfaktorer (Tabell 3) för postoperativt recidiv. Patienter med en
eller flera riskfaktorer rekommenderas medicinskt profylax efter
tunntarmsresektion. Profylaktisk behandling insätts då lämpligen
inom två veckor efter kirurgi och bör fortgå i två år. Tiopuriner är
den effektivaste behandlingen och rekommenderas i första hand,
med 5-ASA eller metronidazol som alternativ (36). Det finns ännu
inte tillräckligt med evidens för att rekommendera profylaktisk
behandling med biologiska läkemedel.
Saknas riskfaktorer rekommenderas postoperativ uppföljning
med ileokolonoskopi 6–12 mån efter kirurgi för värdering av reci-
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divbenägenhet (37). Graden av endoskopiskt recidiv utgör underlag
vid beslut om medicinskt recidivprofylax.

Tabell 3. Riskfaktorer för postoperativt recidiv vid Crohns sjukdom
Fortsatt rökning (14, 38)
Extensiv tunntarmssjukdon (39, 40)
Avsaknad av recidivförebyggande behandling (40)
”Plexit” (mikroskopisk inflammation i enteriska ganglier) i resektionsmarginal (41, 42)
Penetrerande sjukdom? (38)
Perianal sjukdom? (39)

Sammanfattningsvis har de senaste årens medicinska utveckling,
med effektiv immunmodulerande behandling men samtidigt en
ännu så länge oförändrad frekvens tarmresektioner, gjort att vi som
kolorektalkirurger ställs inför mer komplexa problem. Crohnpatienterna kommer senare och tyngre medicinerade till kirurgi vilket
ställer större krav på multidisciplinär samverkan och planering för
att kunna optimera patienterna och minska riskfaktorerna inför
kirurgi. Samtidigt gör utvecklingen inom imaging-teknikerna att vi
har lättare att diagnosticera komplikationer och utbredning. Med
den pågående snabba utvecklingen inom olika typer av sjukdomsmarkörer kan vi förhoppningsvis också snart prediktera förloppet
och behandlingssvar för olika individer med Crohns sjukdom.
Mycket av den kliniska utvecklingen ligger dock som tidigare i
välgenomförda randomiserade studier kring olika kliniska problem
och (register-) uppföljning av stora kohorter. Samtidigt är det
väldigt viktigt för våra patienter att vi lägger ner arbete på att föra
ut kunskap från relevant forskning till den kliniska vardagen. De
riktlinjer för Crohns sjukdom som nu finns på SGF:s hemsida är
förhoppningsvis ett steg i denna utveckling.
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Rättelse och förtydligande i artikel om ”Behandling av kronisk heptitit C” i Gastrokuriren nr 3/2011
I texten framgick att behandlingstiden med Boceprevir hos behandlingserfarna patienter är 36–48 veckor. Det helt korrekta är att SOC
(standard-of-care behandling) ges som ”lead-in”-behandling under 4 veckor. Därefter ges SOC+Boceprevir under 32–44 veckor. Den
sammantagna behandlingstiden blir då 36–48 veckor. I tabell 1 hade det smugits sig in ett par felaktigheter. En korrekt tabell publiceras
nedan. Gastrokurirens redaktion beklagar det inträffade och tackar författaren Ola Weiland för hjälp med rättelsen.
Tabell 1. Rapid viral response (RVR), extended RVR (eRVR) och sustained viral response (SVR) med Telaprevir (TVR) och Boceprevir (BOC) i
kombination med peg-IFN och ribavirin i olika patientgrupper med kronisk HCV (källa ref 17, 18, samt Jacobson et al NEJM 2011).
Patientgrupp
Naiva

TVR + SOC_________ ___
BOC + SOC__________________
RVR*
eRVR
SVR____ RVR**
eRVR
SVR______
68 %
58 %
84 % a
59 %
47%
89-91 % b
56 % c
37-43 % d

Relapsers
Partial non responders
Null responders

86 %
57 %
33 %

69-75 %
40-52 %
ej prövat

* vecka 4 ; ** vecka 8 efter 4 veckor föregående SOC s.k. lead in
a) hos patienter med RVR (vecka 4 utan föregående SOC s.k. lead in)          b) hos patienter med RVR (vecka 8 efter 4 veckor föregående SOC s.k. lead in)
c) hos patienter utan RVR (vecka 4 utan föregående SOC s.k. lead in)          d) hos patienter utan RVR (vecka 8 efter 4 veckor föregående SOC s.k. lead in)
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Bakgrund

Pringles manöver (PM) kan användas för
att minska blödningen vid leverresektioner. Den del av levern som skall vara kvar
efter operationen drabbas då av ischemi och
reperfusionsskada (IRI). Om patienten har
en kronisk leversjukdom eller endast en
mindre del av levern lämnas kvar, kan IRI
bidra till postoperativ livshotande leversvikt.
Bristen på syre medför anaerob glukosmetabolism med sänkta ATP-nivåer som
följd. Vid reperfusionen bildas också fria
radikaler som med hög affinitet binder till
bland annat lipider, proteiner och DNA
med struktur- och funktionsförändringar
som följd.
Levern kan skyddas från IRI genom att
PM utförs intermittent enligt principen
15 minuter ischemi och 5 minuter reperfusion (15/5). Man har också studerat så
kallad ischemisk prekonditionering (IP),
vilket innebär 5–10 minuters ischemi följt
av 10–15 minuters reperfusion innan kontinuerlig PM. Därutöver har också farmakologisk prekonditionering med antioxidanter
(”radical scavengers”) visat intressanta resultat i djurexperimentella modeller. ASAT och
ALAT i serum har använts som mått på IRI,
men detta enzymläckage speglar endast en
del av de cellulära processerna. Det förefaller
logiskt att en välbevarad energimetabolism
skulle skydda cellerna mot IRI, men det är
föga känt hur IRI påverkar cellernas metabolism.
Den lokala glukosmetabolismen har
tidigare varit svårstuderad, men med mikrodialysteknik kan denna kontinuerligt
analyseras. Mikrodialystekniken kan liknas
vid diffusionen som sker över kapillärväggen i all vävnad. En 0,9 mm tunn mikrodialyskateter förs in i det parenkym man
vill studera och dess yttre kanal perfunderas
med en lösning som är isoton med kroppens
interstitialvätska. I kateterns spets finns ett
semipermeabelt membran där mindre mole-
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Figur 1. Modell för segmentell IRI i gris lever. En eller två mikrodialys (µD)
katetrar lades in segment 4 och 5. Cirkulationen stängdes till segment 4
under 80 minuter. Biopsier togs varje timme.

kyler kan diffundera drivna av osmotiska
gradienter. Dialysatet återhämtas i den inre
kanalen, varefter det uppsamlas i en 60 µl
mikrovial och analyseras bed-side.
Det finns inga tillförlitliga metoder att
kliniskt studera perfusionen i levern. Vid
förändringar av de metabola ischemimarkörerna (glukos, laktat, glycerol och pyruvat) är det inte säkert att dessa förändringar
beror på en försämrad vävnadsperfusion.
En flödesmarkör vore därför önskvärd som
kontroll av perfusionen visavi metabolismen. Om en molekyl tillsätts i mikrodialysperfusatet kommer den att diffundera till
interstitialvätskan beroende av koncentrationsgradienten. Om genomblödningen i
organet är god, minskar koncentrationsgradienten på grund av att ämnet transporteras
bort av lokalt blodflöde. Låg vävnadsperfusion innebär således minskad diffusion
och ett högt återtag i dialysatet. Etanol har
tidigare använts men är metabolt aktivt.
Mål

• Att utveckla en experimentell grismodell
för studier av segmentell hepatisk IRI.

• Att undersöka effekterna av IRI på leverns
glukosmetabolism med hjälp av mikrodialysteknik.
Metod

Arbete I–III:
En ny modell för segmentell hepatisk
ischemi och reperfusion i gris utvecklades.
Kärlförsörjningen till segment 4 stängdes
efter 60 minuter, dvs. när ett metabolt
”steady state” var uppnått. Segment 4 var
ischemiskt under 80 minuter, medan de
övriga leversegmenten förblev perfunderade. Reperfusionen följdes sedan i 4 (arbete
I och II) respektive 6 timmar (arbete III).
Ischemin verifierades med laser Doppler
flödesmetri. Blod- och vävnadsprover togs
en gång i timmen. En eller två mikrodialyskatetrar med 30 mm långa membran och
20 kDalton porstorlek infördes centralt i
segment 4 respektive segment 5 samt subkutant. Mikrodialysat samlades var 20:e minut
och perfusionshastigheten var 1.0 µl/minut.
Arbete II:
En av mikrodialyskatetrarna i segment 4
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Figur 2. CONSORT-diagram. Studiepopulationen
bestod av 32 individer och när beslut tagits om resektionens storlek randomiserades patienterna (IP eller
ingen IP).

Figur 4. Mikrodialyskatetrarnas position i leverparenkymet
och mikropumparna i midjebältet.

perfunderades med etanol (5 mM) och urea
(20 mM) med perfusionshastigheten 2,0 µl/
minut. Syftet var att värdera om de metabola förändringarna som detekteras under
ischemi och reperfusion är flödesbetingade.
Arbete III:
N-Acetylcystein (NAC) är en antioxidant
som kan binda fria syre- och kväveradikaler.
Nutritionella studier har dessutom visat att
NAC förbättrar glukosmetabolismen och
glykogeninlagringen i levern. Hälften av
djuren (n=8) behandlades med NAC intravenöst.
Arbete IV:
Denna randomiserade singel-blindade
kontrollerade kliniska studie inkluderade
patienter som planerades för resektion av
två eller fler leversegment. Patienterna stratifierades efter resektionens storlek (2–3 seg-
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Figur 3. Studieprotokoll i arbete IV. Mikrodialysat analyserades varje halvtimme perioperativt (på IVA varje time och på avdelning var fjärde timme). Baselinjedata analyserades efter
20 minuters insamlande av mikrodialysat (efter 10 minuters steady state). Episoder med
Pringles manöver visas som svarta band. IP = ischemisk prekonditionering, µD = mikrodialys

Figur 5. Relativa förändringar I nivåerna av etanol (trianglar) och urea (fyrkanter)
I mikrodialysat jämfört perfusat. Den ischemiska fasen indikeras med den svarta
linjen. Medel (SEM).

ment respektive > 3 segment). Hälften av
patienterna i varje stratum randomiserades
till IP (figur 2).
Under operationen genomgick alla
patienter intermittent PM enligt 15/5 och
IP-gruppen genomgick dessutom prekonditionering 10/10 före detta (figur 3).
Blodprover (laktat, ASAT, ALAT, Bilirubin, PK-INR, albumin, Hb och LPK) togs
dagligen och blodglukos kontrollerades var
fjärde timme.
Mikrodialyskatetrarna fördes in i den
förväntat kvarvarande leverresten och katetrarna suturerades till Glissons kapsel med
4/0 absorberbar sutur. Katetrarna fästes
sedan i hudplanet med tejp och mikropumparna förvarades i ett mjukt midjebälte
(figur 4).
Mikrodialysat insamlades var 30:e minut
under operation och var fjärde timme på
avdelningen. Dialysatet analyserades ome-

delbart bed-side avseende nivåerna av laktat,
glukos, glycerol och pyruvat. Katetrarna
drogs på den fjärde postoperativa dagen
(POD) 4.
Statistiska metoder:
Mikrodialysat och blodprover grupperades
i faser (arbete II-IV), och analyserades med
ANOVA inklusive post Hoc-analyser om
statistiskt signifikanta skillnader hittades.
Resultat

Arbete I:
Glukosnivån steg 4-falt (p<0,01), laktat
steg 3-falt, (p<0,001) och glycerol 4-falt
(p<0,001), medan pyruvat föll till en tiondel av den preischemiska nivån (p<0,001) i
det ischemiska segmentet under den ischemiska fasen. Inga sådana förändringar sågs
i blodet, subkutant eller i det perfunderade
segment 5.
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Efter 4 timmars reperfusion hade infiltrationen av neutrofila granulocyter ökat i
både det ischemiska och i det perfunderade
segmentet.
Arbete II:
Under den ischemiska fasen steg nivåerna av
både etanol och urea i mikrodialysatet och
återvände sedan till nivåer likvärdiga med
basalnivån under reperfusionen (figur 5).
Etanol- and ureakoncentrationerna i mikrodisalysatet korrelerade med varandra
under alla faserna (r=0,77).
Arbete III:
Det sågs inga skillnader mellan grupperna
avseende cirkulationsfysiologi (medelartär
och centralvenöst tryck, puls, syrgasmättnad
eller hemoglobinnivåer) eller de traditionella systemiska markörerna för ischemi och
reperfusionsskada (ALAT, PK-INR, LDH
och bilirubin) vid någon tidpunkt. Däremot
vara ASAT lägre under reperfusionsfasen i
NAC-gruppen (p=0,0099).
Nitrit- och nitratnivåerna var lägre i
NAC- jämfört IR-gruppen. Detta fynd
förklarades av att NAC bundit den fria kväveradikalen NO, vilket verifierades in vitro.
NAC förbättrade glukosmetabolismen
i levern under reperfusionen med bland
annat minskade laktatnivåer (figur 6) i det
ischemiska segmentet och förhöjda ATPnivåer i det perfunderade segmentet jämfört
IR-gruppen. Efter ischemin var levercellernas inlagring av glykogen ökad i både det
perfunderade och ischemiska segmentet
(figur 7).
Glukos- och glycerolnivåerna steg under
ischemin men det var ingen skillnad mellan
grupperna.
Arbete IV:
Alla randomiserade patienter fullföljde studien enligt “intention to treat” och det var
ingen mortalitet inom studien. Det fans
inga skillnader mellan IP gruppen (n=16)
och kontrollerna (n=16) eller mellan strata
(2–3, respektive >3 segment) avseende demografiska data eller blodprover. De patienter
som genomgått stora resektioner hade dock
blödit mer under transektionen, hade högre
laktat i serum, PK-INR, längre operationstid och sjukhusvistelse. Komplikationer
tillstötte hos 12 patienter (37,5%) och dessa
skattades enligt Dindo-Clavien , men inga
skillnader sågs mellan grupperna.
Efter operationen och till och med postoperativ dag 1 var nivåerna av glukos, pyruvat
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Figur 6. Nivåer av laktat (A) och pyruvat (B) i mikrodialysat. Skuggningen representerar den
ischemiska fasen. Analys är gjord var 20:e minut. ANOVA. Medel (SEM). *=p<0,05, ***=p<0,001.

Figur 7. Glykogennivåerna i det ischemiska (A) och det perfunderade (B) segmentet. Åtta grisar
behandlades med NAC och 8 hölls som kontroller (IR). ANOVA. Medel (SEM). ***= p<0,001.

och laktat lägre i mikrodialysatet hos de prekonditionerade patienterna (n=16) jämfört
med kontrollgruppen (n=16). Dessa skillnader försvann när man jämförde endast de som
genomgått små resektioner, men persisterade
när man jämförde IP-gruppen (n=8) med
kontrollerna (n=8) efter stora resektioner.
Inga skillnader mellan grupperna kunde
identifieras avseende glycerol i mikrodialysat. Vi jämförde också alla patienter som
genomgått stora resektioner (n=16) med
dem som genomgått mindre (2–3 segment,
n=16), men kunde inte finna några skillnader avseende glukosmetabolismen.
Konklusioner

De huvudsakliga fynden i denna avhandling är:
• Mikrodialys kan enkelt användas för att
studera glukosmetabolismen i levern in
vivo, både experimentellt och kliniskt.
• Glukosmetabolismen i en perfunderade
del av levern påverkas ej av ischemi i en
intilliggande ischemiskt segment, och kan
fungera som kontroll vid djurexperimentella IRI-modeller.
• Urea (tillsatt i perfusatet vid mikrodialys)
kan användas som flödesmarkör i levern.
• NAC förbättrar glykogenesen och minskar laktatnivåerna i levern efter IRI.

• Ischemisk prekonditionering minskar
de postoperative laktatnivåerna i levern
efter större leverresektioner utförda med
intermittent Pringles manöver.
• Under reperfusion i levern blir både perfunderade och ischemiska delar av levern
infiltrerade av polymorfnukleära granulocyter.
Delarbeten:
1. Winbladh A, Sandstrom P, Olsson H, Svanvik
J, Gullstrand P. Segmental ischemia of the
liver - microdialysis in a novel porcine model.
Eur Surg Res. 2009;43(3):276-85.
2. Farnebo S, Winbladh A, Zettersten EK, Sandstrom P, Gullstrand P, Samuelsson A, et al.
Urea clearance: a new technique based on
microdialysis to assess liver blood flow studied
in a pig model of ischemia/reperfusion. Eur
Surg Res.45(2):105-12.
3. Winbladh A, Bjornsson B, Trulsson L, Bojmar
L, Sundqvist T, Gullstrand P, Sandstrom P.
N-Acetylcysteine Improves Glycogenesis after
Segmental Liver Ischemia and Reperfusion
Injury in Pigs. Submitted to Scandinavian
Journal of Gastroenterology.
4. Winbladh A, Bjornsson B, Trulsson L, Offenbartl K, Gullstrand P, Sandstrom P. Ischemic
preconditioning prior to intermittent Pringle
maneuver in liver resections. J Hepatobiliary
Pancreat Sci. Jun 7. (published online)
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Bästa medlemmar
Nu har vi njutit av en härlig sommar och
befinner oss nu mitt i en färggrann, vacker
höst.

M

ycket har hänt inom vårt gastroenterologiska område. FSGS
har tillsammans med SEGP
och Tillott haft vår gemensamma utbildning i Linköping – ”När det krånglar för
IBD-patienten”. En utbildning som lockade
många åhörare vilket gladde oss mycket.
Utbildningen erbjöd en härlig blandning
av föreläsning kontra diskussioner. Vi
hoppas på att kunna erbjuda denna även
nästa år. I skrivande stund är vi många som
laddar för fullt inför UEGW som i år hålls
i Stockholm. Programmet är som vanligt
fullspäckat med massor av högintressanta
föreläsningar och jag hoppas att många av
er får möjlighet att åka.

I FSGS går vi nu igenom de ansökningar
som kommit in till vårt omvårdnadsstipendium som vi har tillsammans med Otsuka.
Detta kommer att delas ut under UEGW.
Det är som alltid väldigt spännande att läsa
om de projekt som alla ni sjuksköterskor
jobbar med ute i landet.
Vi fortsätter att bevaka Utbildningsdeparte-

mentets utredning gällande specialistsjuksköterskeutbildningarna i Sverige. I och
med att vi är en undersektion till Svensk
sjuksköterskeförening har vi en bra inblick
i denna utredning.
FSGS är också med i planeringen av
kommande Svenska Gastrodagarna som
2012 hålls i Malmö. Programmet har
kommit långt och jag kan lova ett väldigt
spännande program som kommer att locka
många.

Vi fortsätter också vårt givande samarbete
med vår komplementära förening, SEGP.
Vi kommer att fortsätta erbjuda er vår
gemensamma almanacka för att ni lättare
ska kunna planera årets utbildningar, kongresser, föreläsningar etc. Denna almanacka
kan ni hitta på båda föreningars hemsida
samt i årets sista nummer av Gastrokuriren.
I detta nummer av Gastrokuriren kan ni
läsa om IBD och nutrition. Mycket nöje!

Susanna Jäghult
Ordförande i FSGS

IBD och nutrition – områden som hör ihop
Kostråd, matlagningsprogram, reklam
för näringstillskott, nya dieter... Massmedia öser information över oss och det
är inte lätt att veta vad man skall tro på.
För patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) kan kost och näring ha stor
betydelse för välmående och livskvalitet.
På Ersta sjukhus medicinsk dagvårdsavdelning försöker vi hjälpa dem.

människor ofta umgås över en måltid och
att mat och umgänge därför är nära förknippat. Svårigheter att tillgodose näringsbehovet påverkar individen såväl fysiskt som
psykiskt, socialt och existentiellt. Aptit och
förmåga att äta har beskrivits som några
av de viktigaste aspekterna för patienters
livskvalitet.

L

Erfarenhetsmässigt vet vi att människor

ivssituationen påverkas för en person
med kronisk sjukdom såsom IBD.
Adekvat näringsintag är av betydelse
för det fysiska välbefinnandet. Litteraturgenomgång visar att vad vi äter påverkar också
livskvalitet i social, kulturell och psykologisk
bemärkelse. Flera sinnen är inblandade vid
måltider. Ljud av matlagning kan påminna
om matupplevelser. Doft, syn och smak är
inblandade då maten ska intas och även
dessa intryck väcker minnen. Vi firar högtider med mat och mat har en symbolisk
koppling till kultur och religion såväl som
minnen från människans liv. Smaksinnet
har ibland kallats det sociala sinnet eftersom

36

med kronisk sjukdom i magtarmkanalen
funderar en hel del kring vad de äter och om
de kan göra något själva för att må bättre.
I denna artikel vill vi belysa hur det kan
vara till godo för patienten att vi samarbetar
kring patienter med IBD då de har problem
att tillgodose näringsintaget.
På Ersta sjukhus medicinsk dagvårdsavdelning deltar i IBD-teamet; läkare, sjuksköterskor och dietist i nutritionsarbetet.
Sjuksköterskorna är specialistkompetenta i
IBD respektive nutrition.
Sjuksköterskor har ett omvårdnadsansvar
för nutritionsområdet. Det är av betydelse
att alla yrkesspecialiteter beaktar området

nutrition och är observanta på viktförändringar och tecken till malnutrition. Att hitta
malnutrition på ett tidigt stadium förhindrar att patienten tappar onödig muskelmassa. Om patienten skulle bli aktuell för
operation har patienter med sämre nutritionsstatus ökad risk för komplikationer och
långsammare återhämtning. Riskerna vid
biologisk behandling är förhöjda vid malnutrition. En alert sjuksköterska eller läkare
slår larm till dietist om risk för malnutrition
föreligger.
På vår dagvårdsavdelning har vi har förbätt-

rat rutinerna så att patienten har möjlighet
att träffa dietist samma dag som nutritionsproblemet uppmärksammas. Vi har
en Bioimpedensanalysator, dvs. en särskild
våg som förutom totalvikten visar totalt
kroppsvatten och fettvikt. Muskelmassa
kan beräknas och ge en kompletterande
bit i det pussel det innebär att se patientens hela situation. Det kan dessutom vara
intressant och motiverande för patienter att
se förändringar i återuppbyggnadsskedet.
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Monica Wåhlin (vice ordf.)
Magtarmmottagningen
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Ann-Christin Jaensson (kassör)
Mag-tarmmottagningen
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Viktoria Wallin och Carina Andersson

Många kan bättre ta till sig förklaringar om
vätskebalans, näring med mera när de får
denna ytterligare information som kvittot
på viktfördelning utgör. För patienter med
stora avföringsflöden, där vi inte ser några
förändringar på blodproverna, kan bioimpedansvågen ibland visa förändringar på vätskenivå i kroppen vilket kan ge en bekräftelse
att patienten upplever sig ”bli trodd” och
”då var det inte inbillning”.
En ordentlig kostanamnes jämte vikt är ett

första viktigt steg för att bedöma nutritionsstatus. I samtalet tas patientens funderingar
på allvar, det är en viktig komponent i kontakten mellan vårdare och patient, tror vi.
Att följa en viktkurva vid varje kontakt med
vården är att synliggöra viktförändringar för
patienten och eventuellt motivera näringsdrycker eller annan kosthållning. Vid ett
aktivt skov av IBD är det i första hand dietisten som skall konsulteras angående näring,
men det är sjuksköterskor och läkare som
kan notera att behovet finns. IBD sjuksköterska skall ha basal kunskap om kostrådgivning till patienter med IBD. Patienten
har ofta en önskan att kunna påverka själv.
Att diskutera dagliga matvanor är en bra
utgångspunkt. Alla mår vi bättre av att äta
ofta. Små måltider, ca 5 gånger per dag är en
bra måltidsordning. Att inte äta på gående
fot, att äta långsamt och tugga ordentligt är
enkla bra tips. Våra patienter med skov av
ulcerös colit skall tänka ”onyttigt” när de
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äter, för att få energi. Den inflammerade
tarmen orkar inte med fibrer från grovt bröd
och grönsaker. Detta gäller dock enbart när
de har ett aktivt skov. Är aptiten dålig kan
sval mat som inte doftar vara lättare att äta.
Soppor kan vara lämpligt vid strikturer i
tunntarmen. Kokt mat, t.ex. kokta grönsaker, är mer lättsmält än grillade eller råa.
Vi tror att det är viktigt att vi i arbetsgrup-

pen med våra olika specialiteter resonerar
kring nutrition så att vi förmedlar samma
budskap kring till patienterna vi vårdar.
Ett prestigelöst samarbete mellan enhetens
yrkeskategorier ger våra patienter extra
trygghet. I en amerikansk studie har man
visat att ett gott samarbete och bra kommunikation mellan vårdpersonal är viktigt
för patientsäkerheten.
Att möta patienterna kring deras frågor
om kost och näring är ett sätt att skapa delaktighet och tillit. Kost och näring är vardagsfrågor för patienterna, där goda råd och
bra behandling har stor betydelse för såväl
medicinska resultat som välbefinnande. På
Ersta sjukhus medicinsk dagvårdsavdelning
är vi övertygade om att ett ökat fokus på
nutrition kan ge bättre livskvalitet vid IBD.
Viktoria Wallin
viktoria.wallin@erstadiakoni.se

Carin Hansson (sekreterare)
Medmottagningen 1 Gastro
SU/Ö
416 85 Göteborg
karin.e.hansson@vgregion.se

Anette Persson (ledamot)
Magtarmmottagningen,
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
anette.persson@lj.se

Carina Andersson (ledamot)
Mag-tarmcentrum
Ersta Sjukhus
Box 4622, 116 91 Stockholm
carina.andersson@erstadiakoni.se

Eva Blackås (ledamot)
Medmottagning 2 magtarm
mott, Blå Stråket 5
Sahlgrenska sjukhuset
413 45 Göteborg
eva.m.blackas@vgregion.se

Ann Tornberg (suppleant)
VO Gastroenterologi
Universitetssjukhuset i Lund
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segps styrelse 2011

Bästa medlem!
Hoppas sommaren varit bra och att alla
fått en skön ledighet. Höstterminen är i
full gång, gulnande löv och kyliga morgnar.

D

en nya styrelsen hade ett möte på
SÖS innan vårt ”sommarlov” där
vi fördelade våra arbetsuppgifter
och planerade det kommande årets arbete.
Mycket av styrelsens jobb har fokuserats
på UEGW-mötet, där vi har varit med i
planeringen vad gäller lokaler, föreläsare,
information på SEGP:s hemsida, med
översättning från svenska till engelska, för
att nämna något. Parallellt med detta så
har planeringen för nästa års Gastrodagar
påbörjats. Så det finns att göra, men det är
också ett roligt arbete.

Det vi kan se fram emot nästa år 2012 är

Ordförande:
Ingrid Karström
Endoskopi
Kirmott 1
Centralsjukhuset
291 85 Kristianstad
Tel: 044-309 12 31
Ingrid.m.karstrom@skane.se

SADE- och ECCO-mötet.
SADE-mötet 2012 hålls i Oslo, 16–18
januari (praktiska delen) och 19–20
januari (teoretiska delen).
ECCO-mötet, Inflammatory Bowel
Diseases, hålls i Barcelona 16–18 februari.
På SEGP:s hemsida finns mer information
om program för respektive möte.

Vice ordförande:
Ruth Svedlund
Endoskopimottagningen
Kirurgkliniken, Gävle sjukhus
801 87 Gävle
Tel: 026-15 40 55
Fax: 026-15 55 82
ruth.svedlund@lg.se

Men i år är det UEGW och det stora sköterskemötet som jag ser fram emot, det ska bli
spännande och intressant. Det är ett mycket
bra program med många bra föreläsningar,
workshops och hands-on-träningar. Vi
hoppas att det är många som anmält sig
till dessa dagar.

Det var väldigt få sökande av stipendiet till

Getinges utbildningsdagar i hygien som
startade i september, och tyvärr var ingen
behörig att bli tilldelad detta. Vad det beror
på är svårt att säga.
I det här numret har vi med Veronica
Frondas reseberättelse från hennes besök i
Italien. Veronica fick Olympus resestipendium 2010, och hon kunde inte komma till
Umeå och berätta om sin resa.

TACK!

SEGP tackar er varmt för ert generösa bidrag till
ESGENA-mötet i Stockholm.
Styrelsen i SEGP

Iris Posserud

Ha det gott!
Styrelsen i SEGP
Mona Olofsson

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

Kassör:
Agneta Schedin
Gastromottagningen
GastroCentrum Omvårdnad
Karolinska Universitetssjh, Solna
171 76 Stockholm
Tel: 08-517 730 78
Fax: 08-517 738 68
agneta.schedin@karolinska.se

Ledamot:
Susanne Lord
Kirurgoperation
Södersjukhuset
118 83 Stockholm
tel: 08-6162374
Fax: 08-6162460
suzanne.lord@sodersjukhuset.se

Ledamot:
Eleonor Johnson
Endoskopienheten
Ersta sjukhus
Box 4622, 116 91 Stockholm
Tel: 08-714 6309
Fax: 08-714 6668
eleonor.johnson@erstadiakoni.se

Ledamot
Gunilla Strand
Gastromott. Ersta sjukhus
Box 4622, 116 91 Stockholm
Tel. 08-714 65 14
Fax. 08-714 66 80
gunilla.strand@erstadiakoni.se
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ANNONS

Reseberättelse Olympus Resestipendium 2010
Mitt namn är Veronica Fronda och jag
arbetar som undersköterska på KirurgTransplantoperation på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

J

ag är områdesansvarig för endoskopiverksamheten på operationsavdelningen. Vi har ERCP-verksamhet en
dag i veckan på en sal samt intraoperativ
ERCP under laparaskopiska cholecystectomier fem dagar i veckan. Övrig ERCPverksamhet bedrivs måndag till fredag på
röntgenavdelningen.
Med Olympus resestipendium blev det
möjligt för mig och min arbetskamrat,
operationssjuksköterskan Åsa AppelgrenSvärd, att resa till norra Italien och besöka
två sjukhus för att se hur deras endoskopiverksamhet bedrivs.
Sjukhusen vi besökte var Nuovo Ospedale Civile St. Agustino Estense i Modena
och Arcispedale St. Maria Nuova i Reggio
Emilia.
I Modena blev vi rundvisade på endoskopienheten av Dr. Raffaele Manta. Han berättade att sjukhuset var cirka tio år gammalt
och ett av de nyaste sjukhusen i Italien.
Sjukhuset var väldigt fräscht och nytt med
ljusa lokaler och gott om utrymmen.
Endoskopiavdelningen drevs av chefsläkare ”Direttore” Rita Conigliaro. Där arbetade fem endoskopister varav en var under
upplärning, en chefssjuksköterska och 15
sjuksköterskor samt sex personer som skötte
diskningen av endoskopen.
Det fanns fyra rum för diagnostiska
undersökningar som gastroskopier och koloskopier samt ett rum för ERCP och andra
endoskopiska ingrepp. I anslutning till det
rummet fanns två uppvakningsplatser för
ERCP-patienter. Två mobila C-bågar, som
var av nyare modell, fanns på enheten.
Det fanns ett större uppvakningsrum
med sju platser och på grund av det höga
arbetstempot fick patienterna ligga där tills
sederingen någorlunda hade släppt. Alla
patienter fick någon form av sedering och
bara ett fåtal ERCP-patienter intuberades.
Enheten gjorde cirka 60 undersökningar/
ingrepp per dag.
Sjuksköterskorna arbetar i tvåskift med för-

middags- eller eftermiddagspass, måltidsraster ingår inte i arbetstiden. Man arbetar
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Reggio Emilia
Modena

till klockan åtta på kvällen eller tills alla
patienter är undersökta.
På gastro- och koloskopirummen arbetar en läkare och en sjuksköterska. Sjuksköterskan förbereder allt, sederar patienten,
assisterar läkaren samt avvecklar. Läkaren
kommer in på rummet och gör undersökningen som tar cirka tio minuter och går
sedan för att träffa patienter som sitter och
väntar för inskrivningssamtal eller avslutningssamtal.
Vi upplevde att patientintegriteten inte
alls var densamma som i Sverige. De såg inga
problem med att vi under vår rundvandring
fick titta och komma in i undersökningsrummen där det pågick undersökningar. Vi
fick gärna fotografera allt och alla inklusive
patienten som var sederad! Det kändes fel
och vi avböjde bestämt.
Hygienrutinerna var bristande på många

sätt. Inga skyddsrockar bars under undersökningarna. Handskar användes men
handsprit fanns inte.
Alla undersökningsrum hade egna
omklädningsrum och toalett för patienten.
De hade ett stort diskrum för endoskopen med fyra diskmaskiner och tre enormt

stora skåp att hänga endoskopen i. De hade
cirka 40 endoskop!
Vi avslutade rundvandringen med att
titta i deras förrådsutrymmen. De var gigantiska med allt noga sorterat och uppmärkt
på hyllor och i stora skåp.
Det var ett intressant besök på det här
nya fina sjukhuset.
Dagen efter gick turen till Reggio Emilia

och Arcispedale St. Maria Nuova, ett äldre
sjukhus som delvis var slitet och trångt.
Där hade man på endoskopienheten två
undersökningsrum och en ERCP-sal. Trots
att det fanns färre undersökningsrum än i
Modena, så gjorde man nästan lika många
diagnostiska och behandlande ingrepp,
cirka 55 stycken per dag.
Där arbetade åtta läkare varav fyra var
under utbildning, tretton sjuksköterskor
och fyra personer som var anställda för
rengöring av endoskopen.
Chef för endoskopienheten var Dr. Giuliano Bedogni. En aktningsvärd man som
hade en månad kvar till pension och hade
utbildat och lärt upp flera endoskopister
verksamma i Italien och i övriga Europa.
Denna trevliga läkare gick runt och visade
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oss avdelningen tillsammans med chefssjuksköterskan Elena Fontana.
De berättade att avdelningen hade 50
endoskop och åtta diskmaskiner. Man var
på gång att bygga en helt ny endoskopiavdelning som skulle bli större och kunna ta
emot ännu flera patienter.
Chefssjuksköterskan Elena Fontana
berättade för oss att man arbetade två sjuksköterskor på varje rum, en assisterade doktorn och en sederade patienten.
Även på det här sjukhuset arbetade man två-

skift fram till klockan åtta på kvällen. På
lördagen arbetade man från klockan åtta till
två och sedan hade en sjuksköterska beredskap i hemmet fram till klockan åtta på
måndag morgon. Det ingick i grundlönen
och man erhöll ingen beredskapsersättning.
Blev man inringd under beredskapstid så
utgick ingen ersättning för arbete under den
första timmen.
Lönen för en sjuksköterska på endoskopienheten låg på cirka 18 000 kr och man
hade 36 dagar betald semester per år (lika
för hela Italien), hade man röntgenverksamhet, vilket förekom på avdelningen, så var
man berättigad till ytterligare 15 dagar per
år. Däremot fick man inte ta ut mer än två
veckor på sommaren, så sjuksköterskorna
hade enorma mängder sparade semesterdagar eftersom man fick spara dem år efter år.
Det finns inga specialistutbildningar för
sjuksköterskor i Italien utan alla lär upp sig
på respektive arbetsplats. Anestesisjuksköterskor finns överhuvudtaget inte i Italien,
krävs det narkos med intubering så är det
alltid en narkosläkare där med lite assistans
av en sjuksköterska som arbetar på endoskopiavdelningen.

Sjuksköterskorna städar rummen mellan
undersökningarna/ingreppen, torkar ytor
med sprit och torkar även golven på ERCPsalen mellan patienterna.
Här använde man handesinfektionsmedel
som fanns på varje rum! Under undersökningar/ingrepp användes inga skyddsrockar.
I Italien finns också möjligheten för läkarna

att ta emot privatpatienter på sina kontor.
Privatpatienterna väljer att göra undersökningarna på läkarnas privatmottagningar
eller på sjukhusen, det medför att läkare i
Italien kan tjäna enormt mycket pengar på
de privata patienterna.
Utförs undersökningen i sjukhusets lokaler så får läkaren betala en liten del till sjukhuset. Även de assisterande sjuksköterskorna
får en del av summan men de har valt att
avstå på grund av att skatten blir för hög.

Studiebesöket avslutades med att vi blev
bjudna på en god bit parmesanost och en
vällagrad balsamvinäger.
Studiebesöken blev som vi förväntat oss,
det var en stor skillnad på deras och våra
hygien- och arbetsrutiner, utrustning och
personal mot hur vi är vana att arbeta på
i Sverige.
Den här resan blev, förutom våra intressanta studiebesök, fylld av god mat, fantastisk väder och vyer från ett oerhört vackert
landskap.
Vi vill tacka Olympus och ledningen i
SEGP som gav oss möjlighet att göra denna
fantastiska resa.
Veronica Fronda
Åsa Appelgren-Svärd
Kirurg-Transplantoperation,
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Alla vinner!

I Cancerfondens Rikslotteri är alla vinnare. Du kan vinna en miljon kronor,
drömresor eller mat. Vi kan vinna kampen mot cancer.
Ring 020-78 11 79 eller gå in på cancerfonden.se
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