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skrivande stund har jag just återvänt från Kirurgveckan i Uppsala
där det fanns många godbitar för en gastrokirurg, men även en del
av intresse för gastroenterologer. På torsdagen organiserades ett välbesökt symposium om IBD som mycket handlade om nivåstrukturering
i en tid av minskande operationsvolymer. Hur ska vi bäst organisera oss
i en tid när färre och sjukare patienter ska opereras och hur ska vi säkra
vidareutbildning av IBD kirurger? Per Myrelid visade med enkel matematik att vi sannolikt behöver centralisera till exempel reservoirkirurgin
till ett fåtal centra i Sverige för att kunna bedriva en vettig utbildning
och även delta i forskning och utveckling. Samtidigt visades i ett material
från Uppsala att den kraftiga nedgång i reservoirkirurgin som skett den
senaste 10-årsperioden åtminstone inte hade åtföljts av sämre resultat.
Andra punkter av intresse var Ihreföreläsningen om intestinal failure (läs
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enterokutana fistlar) som i år framfördes av Caroline Vaizey från St Marks,
som är en så kallad ”specialized unit” för dessa komplicerade patienter.
På fredagen genomfördes ett symposium om laparoskopisk (inbegripen
robot-) kirurgi, som ju med fördel kan appliceras på IBD. Vissa enheter
gör idag majoriteten av IBD-kirurgin laparoskopiskt, vilket innebär att
en del av de nackdelar som kirurgi medför inte längre är obligata. Ett
fylligare referat från kirurgveckan hittar ni på annan plats i detta nummer
av Gastrokuriren.
På Svensk förening för Kolorektal Kirurgis årsmöte informerades om att
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ordföranden har ordet

de separata möten som flera universitetsorter tidigare arrangerat (Uppsala
Colorectal Day, Novembersymposiet i Linköping och Karolinskas Majmöte) från och med 2014 kommer att samordnas till ett årligt möte och
att det första blir i Linköping vecka 15 och kommer att fokusera på IBD.
På kirurgveckan presenterades också den nya satsning som Bengt Ihres
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forskningsfond gör med ”Bengt Ihre research fellowship”, som snart
kommer att utlysas och med sista ansökningsdag 1 februari 2014. Målgruppen är disputerade läkare med påbörjad specialistutbildning inom
gastroenterologisk eller gastrokirurgisk specialitet som under två år kan få
stipendiet. Tanken på sikt är att fellows ska erbjudas en kreativ forskningsmiljö där man vill stärka den svenska gastroenterologiska forskningens
internationella konkurrenskraft.
Det var allt för denna gång och jag vill önska Er alla en fin höst!
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redaktören har ordet

Gastrovänner!

T

idningens nye övertagare av stafettpinnen i egenskap av redaktör
och styrelsemedlem välkomnar er
till ännu ett nummer av Gastrokuriren. Då
denna tidskrift ändå har en stadig upplaga
med spridning bland såväl kirurger som
medicinare utgör den i mina ögon ett riktigt
bra komplement till andra nischade tidskrifter. På det senaste styrelsemötet med SGF

fick jag fria händer som redaktör (nåja) och
uppmanar alla som vill och kan att skicka
bidrag till mig. Det kan handla om nya riktlinjer, något nyligen avhandlat i referatform
eller en redogörelse för något i den kliniska
verksamheten – eller forskning – som ni
särskilt vill puffa för. Tidningen har en god
ekonomi och personligen planerar jag att
låta vår reporter besöka och rapportera

från olika verksamheter såsom kurser och
enskilda kliniker i betydligt högre grad än
förut. Men återigen, skriv gärna till mig om
vad ni vill ha med i tidningen och ligger ni
på något som ni tycker är bra så tveka inte.
Ulrik Lindforss
Redaktör
Ulrik.Lindforss@ki.se

Ny redaktör för Gastrokuriren
Gastrokuriren har fått en ny redaktör –
Ulrik Lindforss som till vardags arbetar
som överläkare och kolorektalkirurg på
Gastrocentrum Karolinska Huddinge.
Vi träffar honom på Kirurgveckan i Uppsala.

U

lrik blev specialist år 1994, och det
var under början av 2000-talet
som han blev kolorektalkirurg.
Idag har han ett särskilt ansvar för IBDkirurgi på Gastrocentrum Huddinge.
Från Södertälje till Huddinge

Vi frågar Ulrik vad det var som en gång
lockade honom till att bli just kirurg.
– Det var arbetsglädjen och kollegorna,
svarar han.
– Som kirurg kan man presentera en lösning på ett problem för en patient som rent
praktiskt kommer att utmynna i en åtgärd.
Ulrik framhåller också att det team han
ingår i, är en positiv upplevelse i sig.
– Det goda humör som kirurger vanligtvis har, smittar ofta av sig på resultatet,
förklarar han.
Han berättar att det var på Södertälje
sjukhus som han lärde sig att ”hålla kniv
och gaffel”, som han uttrycker det.
– Det var en bra skola att börja sin kirurgiska bana på.
Efter ett tag på universitetssjukhus, valde
Ulrik att återvända till Södertälje som teamansvarig för kolorektalcancer.
– Men i takt med krav på nivåstrukturering – som jag vill understryka är något
som jag personligen stöder – samt en saknad
efter den akademiska världen, återvände jag
efter några år till Karolinska.
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Genetisk forskning

Gitarrist

År 2003 disputerade han på genetiska förändringar vid kolorektalcancer. Titeln på
avhandlingen var On the clinical value of
genetic analysis in CRC patients.
– Det är fortfarande mitt huvudintresse
för min forskning: Vad genetiska förändringar betyder, och var någonstans man
i kroppen bäst analyserar dem – är det i
blodbanan, i tumören eller i lymfvägarna?
Mitt intresse har också varit att undersöka
om man kan subklassificera dem prognostiskt – det vore bättre än den ganska
grova prognostiska klassificering som vi
har idag.
Ulrik framhåller att en sådan klassificering behövs för att kunna optimera
behandlingen av patienter med kolorektalcancer.
– Det skulle ha stor betydelse för patienten – men det vore även bra ur en strikt
samhällsekonomisk synvinkel.
Idag är Ulrik kliniskt verksam på heltid,
men han handleder även ett par doktorander.

Ulrik blev tillfrågad om han ville ta över
som redaktör, och han tvekade inte att
acceptera uppdraget.
– Jag har personligen alltid tyckt att det
är intressant med artiklar i reportageform
som komplement till vetenskapliga artiklar.
Gastrokuriren har alltid varit bra på det, så
därför tackade jag ja, förklarar han.
Ulrik tillägger också att han inte har
något emot att ge tidningen en ”kirurgisk
slagsida” ett tag.
I Uppsala var Ulrik aktiv som moderator,
men det var långt ifrån första gången han
var aktiv i programmet för denna kongress.
Han är mycket intresserad av musik, och
tycker om att spela gitarr på fritiden.
– Jag började som klassisk gitarrist, men
”förstörde” mitt spelande med rockmusik.
På Kirurgveckan som hölls i Eskilstuna
2002, invigde det bandet som jag var med
i veckan med en konsert, avslutar Ulrik
Lindforss.
Per Lundblad
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laparoskopisk kolorektal kirurgi

Laparoskopisk KR-kirurgi. Mattias Prytz och medarbetare. NU-sjukvården Trollhättan.

Svensk
laparoskopisk kolorektal kirurgi

– en ful ankunge?

Arbetsgruppen för laparoskopisk kolorektal kirurgi i Sverige
Peter Matthiessen, Örebro (ordförande)
Ulf Gustafsson, Stockholm
Eva Angenete, Göteborg
Joakim Folkesson, Uppsala
Mattias Prytz, Trollhättan

Bakgrund

Laparoskopisk kolorektal kirurgi introducerades i början på 1990-talet (1). Trots
en trevande start för den laparoskopiska
kolorektala kirurgin kunde tre stora multicenterstudier startas under 1990-talet,
COLOR (COlon cancer Laparoscopic or
Open Resection, 1248 patienter, kolon,
Europa), COST (Clinical Outcomes of
Surgical Therapy, 872 patienter, kolon, USA
och Canada), och CLASSIC (Conventio-
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Marit Tiefenthal, Stockholm
Olof Hallböök, Linköping
Stefan Skullman, Skövde
Ulf Kressner, Stockholm

nal versus Laparoscopic-ASsisted Surgery
In Colorectal cancer, 794 patienter, kolon
och rektum, Storbritannien), och samtliga
tre studier kunde slutföras i början av 2000talet (3-5). Dessa studier, samt ytterligare
flera randomiserade singelcenterstudier
(6-7), har visat på fördelar i det korta perspektivet för den laparoskopiska kirurgin
såsom mindre behov av analgetika, snabbare
postoperativ mobilisering, kortare vårdtider,
samt i förekommande fall kortare sjukskriv-

ning. Långtidsresultat finns nu publicerade
för koloncancer och nämnda studier visar
att det inte finns någon skillnad mellan
laparoskopiska och öppna operationer vad
gäller onkologiska resultat och långtidsöverlevnad (3-7).
Vad gäller laparoskopisk rektalcancerkirurgi finns långtidsdata från CLASSICstudien (371 patienter) som inte visade
någon skillnad. Korttidsdata från randomiserade multicenterstudier finns förutom
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från CLASSIC även från COREAN (Sydkorea, 340 patienter) (8), och COLOR
II (1103 patienter, Europa, Kanada och
Sydkorea) (9). I den nyligen publicerade
COLOR II-studien, med fem svenska deltagande kliniker, randomiserades patienter
till laparoskopisk eller öppen operation (2:1
randomisering) under åren 2004–2010. För
de lägsta tumörerna hade de laparoskopiskt
opererade en signifikant lägre andel CRM
<2mm, i övrigt sågs inga skillnader vad
gäller utfall baserat på PAD, vilket även
gäller för CLASSIC- och COREAN-studierna. Liksom för kolonkirurgi sågs en
snabbare postoperativ återhämtning hos de
laparoskopiskt opererade. Dock påverkades
dessa resultat generellt av att en stor del av
patienterna fick en stomi (9).
Lägre risk för ärrbråck vid laparoskopisk
kolonkirurgi har nyligen påvisats i en stor
registerstudie från Storbritannien (10), samt
i en randomiserad holländsk multicenterstudie, LAFA (Perioperative strategy in colonic surgery; LAparoscopy and/or FAst track
multimodal management versus standard
care) (11), liksom även för laparoskopisk rektalcancer i observationsstudier (12). Minskad risk för ileus har också i påvisats i den
brittiska registerstudien, i LAFA-studien,
liksom i en stor svensk registerbaserad studie
(10-11,13).
Utvecklingen i Sverige

Den laparoskopiska kolorektala kirurgin
i Sverige har gått trögt under 2000-talets
första decennium. Emellertid ökade andelen
laparoskopiska kolonresektioner för cancer
som utfördes laparoskopiskt under åren
2009–2011 från knappt 5% till 9%, medan
andelen för rektalcancer ökade från 5 till
8%. Detta motsvarar en relativ ökning på
50% respektive 44% (14), Tabell 1 och Figur
1. I Sverige var för både 2010 och 2011 medianvårdtiden, obeaktat viss möjlig selektion,
för laparoskopisk kolonresektion 5 dagar
jämfört med 7 dagar för öppen resektion,
och för rektumresektion 8 respektive 10
dagar (14).
Det råder i praktiken konsensus om att
laparoskopisk kolorektal resektionskirurgi
endast bör utföras elektivt. Majoriteten av
all laparoskopi som utförs är konventionell
multiport laparoskopi, men de senaste åren
har även utförts laparoskopiska operationer
med robot. Arbetsgruppen menar att dessa
två metoder är olika sätt att i grunden utföra
samma slags laparoskopiska operation med
multiportteknik och därför används i fortsättningen benämningarna konventionell
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Patient som opererats med laparoskopisk sigmoideumresektion vid postoperativ kontroll 3
veckor efter operationen. Operationsärren utgörs av tre porthål i navelplanet , ett i höger fossa
samt ett nedre tvärsnitt (pfannenstiehl-snitt). Foto: Universitetssjukhuset Örebro

laparoskopi respektive robotlaparoskopi,
och de båda redovisas utan åtskillnad.
Andra varianter på laparoskopisk kirurgi är
hand-assisterad laparoskopi (hand assisted
laparoscopic surgery; HALS), singel-port
laparoskopi (singel port laparoscopic surgery; SILS) och natural orifice transluminal endoscopic surgery (NOTES). Så vitt
Arbetsgruppen känner till används ingen
av de tre senare metoderna för kolorektal
cancer i Sverige.

dominerande och utförde 2011 hela 22%
av all rektalcancerkirurgi laparoskopiskt.
Uppsala-Örebro, Stockholm-Gotland och
Sydöstra låg däremot 2011 kring 6–7%. Det
kan här noteras att en betydande andel av
operationerna i Sydöstra regionen, framför
allt i Linköping, utförts med robotlaparoskopi, något som nu börjar tas i bruk på
flera kliniker.

Regionalt och lokalt perspektiv

Arbetsgruppen för laparoskopisk kolorektal kirurgi i Sverige bildades 2009 på
uppdrag av Svensk Förening för Kolorektal
Kirurgi (SFKRK) för att befrämja införandet av laparoskopisk kolorektal kirurgi
och bidra till en konstruktiv dialog mellan
olika vårdgivare. Arbetsgruppen har tidigare i en översiktsartikel i Svensk Kirurgi
beskrivit utvecklingen för laparoskopisk
kolorektal cancerkirurgi för åren 2007–
2009 (15). Den låga andel laparoskopi
för både kolon och rektum under denna
period föranledde Arbetsgruppen att
2009 formulera målsättningen att andelen
laparoskopisk kolonresektion för cancer
år 2011 skulle utgöra minst 10% av samtliga elektiva operationer. I denna översikt
beskriver vi med data från Kolorektalcancerregistret (14) utvecklingen i Sverige, i
våra sjukvårdsregioner samt på sjukhusnivå
under perioden 2009–2011.

Alltsedan laparoskopin kom igång i Sverige har regionala skillnader funnits. Västra
Götaland, Stockholm-Gotland och Uppsala-Örebro utför för närvarande den största
andelen laparoskopisk kirurgi för kolon, och
dessa regioner har en andel på 11–14% av det
totala antalet operationer. Den region som
ökade sin andel mest mellan 2010 och 2011
var Sydöstra som nu ligger på 8%, medan
Södra och Norra regionerna endast utför
en liten andel laparoskopi. Under perioden
2009–2011 har den kolorektala laparoskopin etablerat sig vid ett flertal sjukhus. Vi
redovisar här med data från kolorektalcancerregistret de 16 sjukhus som under
denna period haft en andel laparoskopi vid
resektion av koloncancer på minst 5% (14),
Tabell 2.
Vad gäller laparoskopisk rektalcancerkirurgi har Västra Götaland länge varit

Arbetsgruppen för laparoskopisk
kolorektal kirurgi i Sverige
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Figur 1. Andel laparoskopiska operationer inklusive konverteringar vid elektiv
resektionskirurgi för cancer i kolon och rektum i Sverige 2009–2011.
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Tabell 1. Andel laparosopiska resektionsoperationer för kolon och rektum i Sverige 2009–2011
samt andel som konverterats till öppen operation.

andel lap.
kolon

konverterade

andel lap.
rektum

konverterade

2009

4,8%

22%

5,3%

25%

2010

6,0%

17%

5,5%

17%

2011

9,0%

21%

7,9%

22%

År

Tabell 2. Andel elektiv kolonresektion för cancer per sjukhus 2009–2011 i Sverige som utfört
minst 5% laparoskopi av det totala antalet operationer. Totalt antal elektiva kolonresektioner
för cancer i medelvärde per år under perioden 2009-2011 (n) samt andel laparoskopisk kirurgi i
genomsnitt under 2009–2011 (%).

Sjukus

Antal operationer 2009-2011
(genomsnitt per år)

Andel laparoskopi 2009-2011
(av totala antalet operationer)

n

%

Hudiksvall

33

41

Ersta

108

25

Danderyd

97

24

Örebro

51

19

Mora

30

19

Östra

158

17

Skövde

59

13

NU-sjukvården

100

13

Torsby

13

13

St Göran

58

12

Linköping

49

10

Uppsala

80

9

Gävle

54

7

Norrköping

65

7

Karlstad

54

6

Lidköping

28

5
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Arbetsgruppens målsättning

Arbetsgruppen önskar stödja de kliniker
som har ambitionen att bedriva laparoskopisk kolorektal kirurgi. Sedan många
år har framför allt två av Arbetsgruppens
medlemmar, Ulf Kressner och Stefan Skullman, gjort betydande insatser genom att ta
emot besök på sina egna kliniker. Kurser
och möten har anordnats och ett betydande antal demonstrationsoperationer
på kliniker som befunnit sig i en startfas
har utförts. För att detta åtagande inte ska
bli för omfattande för dessa individer vill
Arbetsgruppen utvidga antalet lärare som
kan ta emot besök vid hemmakliniken respektive utföra demonstrationsoperationer.
Vi ber därför kliniker med intresse att införa
laparoskopi vända sig till Ulf Kressner (ulf.
kressner@ds.se), som samordnar utbildningsinsatserna tillsammans med Arbetsgruppen. Vidare har ett dokument lagts ut
på SFKRK:s hemsida med förslag på hur vi
rekommenderar att laparoskopi ska startas
upp (www.sfkrk.se/om-sfkrk/arbetsgrupper/
laparoskopisk-kolorektal-kirurgi).
Diskussion

Efter att andelen laparoskopisk kolorektal
kirurgi i Sverige under andra halvan av
2000-talet legat i det närmaste oförändrat
lågt har det skett en påtaglig ökning mellan
2010 och 2011 både vad gäller kolon- och
rektumoperationer. Den relativa ökningen
för kolon var 50% och för rektum 44%.
Arbetsgruppens målsättning på andelen
10% laparoskopisk kolonkirurgi uppnåddes således inte för Sverige som helhet, men
väl i tre av sex sjukvårdsregioner. Vidare kan
konstateras att 11 sjukhus under perioden
2009–2011 hade en andel laparoskopisk
resektionskirurgi för koloncancer på 10%
eller mer. Det finns dock fortfarande i Sverige ett stort antal sjukhus som endast i liten
omfattning, eller inte alls, utför laparoskopiska kolonresektioner.
Det aktuella evidensläget baserat på stora
internationella randomiserade multicenterstudier visar tydligt att laparoskopin har fördelar i det korta perspektivet med ett mer
komfortabelt postoperativt förlopp, mindre
behov av analgetika, tidigare återgång till
normalt födointag, och kortare vårdtider
efter kirurgi (3,4). I Sverige avspeglar sig
detta i en vårdtid som är median två dagar
kortare för både laparoskopiska kolon- och
rektumresektioner (14).
Vad gäller de onkologiska långtidsresultaten finns det inga skillnader mellan laparoskopisk och öppen kirurgi. Avseende risken
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Arbetsgruppen menar att det år 2013 är dags att å patienternas, och tillika
skattebetalarnas, vägnar kunna begära att varje landsting kan erbjuda
åtminstone ett sjukhus som utför laparoskopisk kolonkirurgi av god kvalitet.

Laparoskopisk kolektomi. Demonstrationsoperation i Örebro. Ulf Kressner, Rickard Lindgren.

att utveckla ärrbråck har evidensen hittills
varit svag men nyligen presenterade data
indikerar att laparoskopi minskar risken
även då konverterade operationer räknas
med i laparoskopigruppen (10-12). Likaså
vad gäller risken för postoperativ ileus på
basen av adherenser inklusive risken för
oplanerad reoperation, finns nu data som
talar till laparoskopins fördel (10-11,13).
Det är ett faktum att Sverige sedan länge
ligger långt efter ett flertal kontinentala
länder vad gäller kolorektal laparoskopisk
kirurgi, men på senare tid har vi även blivit
rejält omkörda av Storbritannien och Danmark som nu utför närmare 40–50% laparoskopisk kolonkirurgi. Det är svårt att se
någon uppenbar förklaring till detta men
det kan spela roll att koloncancerkirurgin
är i Sverige fortfarande fördelad på ett drygt
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50-tal sjukhus. Av de sjukhus som utför
största andelen kolorektal laparoskopi har
flera betydande upptagningsområden, vilket
varit en god förutsättning för att komma
igång och härefter upprätthålla verksamheten. Dock finns det också många sjukhus
med stora volymer som utför laparoskopi i
liten omfattning eller inte alls.
Arbetsgruppen menar att det år 2013 är
dags att å patienternas, och tillika skattebetalarnas, vägnar kunna begära att varje
landsting kan erbjuda åtminstone ett sjukhus som utför laparoskopisk kolonkirurgi
av god kvalitet. Om så inte är fallet bör
patienterna ha rätt att få välja ett alternativt landsting där laparoskopi kan erbjudas.
Arbetsgruppen menar att den laparoskopiska kolorektala kirurgin som nu utförs i
Sverige är av god kvalitet, och det finns stor

anledning att stödja en fortsatt utveckling
av metoden. Vad gäller laparoskopisk rektalcancerkirurgi är denna av mer komplex
natur och evidensläget inte riktigt lika tydligt. De nyligen publicerade korttidsresultaten för rektalcancer från den internationella
multicenterstudien, COLOR II, påvisade
inget som talar emot laparoskopi (9), och
långtidsdata väntas komma under 2014.
Arbetsgruppen anser därför att kliniker med
tillräcklig kompetens bör operera rektalcancer laparoskopiskt. Detta är ett synsätt som
delas av de av Socialstyrelsen nyligen framlagda nationella riktlinjerna i vilka rekommendationsgraden för laparoskopi vid både
koloncancer- och rektalcancerkirurgi är
rekommendationsgrad 2 av 10, således en
stark rekommendation att framöver utföra
laparoskopisk kolorektal kirurgi.
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Avslutningsvis har Arbetsgruppen satt
upp en ny målsättning, nämligen att minst
30% av all resektionskirurgi för koloncancer ska utföras laparoskopiskt år 2014. Om
denna målsättning kan uppfyllas skulle den
svenska kolorektala laparoskopiska kirurgin
inte längre räknas som eftersatt och den fula
ankungen äntligen ha blivit en svan (16).
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6.

7.

8.

Peter Matthiessen
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Kirurgveckan 2013 i Uppsala
2013 års Kirurgvecka var den 18:e i ordningen, och den genomfördes i Uppsala.

E

ftersom det var Verksamhetsområde
kirurgi vid Akademiska Sjukhuset i
staden som stod som lokal värd, var
årets tema ”en sanslöst akademisk vecka”.
1550 registrerade deltagare – samt 260
från industrin och 70 utställare – kom till
Uppsala Konsert & Kongress lokaler vid
Vaksala torg.
Gastrokuriren var på plats under några
dagar för att följa med i kolorektalprogrammet.
Tre typer av patienter med tarmsvikt

2013 års Bengt Ihre-föreläsning på Kirurgveckan hölls av Miss Carolynne Vaisey från
St Marks Hospital i London – ett sjukhus
som hon inledningsvis visade en bild på
och utnämnde till ”det fulaste sjukhuset i
världen”.
Rubriken för hennes föreläsning var
Enterokutan fistel och betydelsen av specialistenheten för tarmsvikt (intestinal failure).
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Det finns tre typer av patienter att identifiera under begreppet tarmsvikt – de som
förekommer naturligt postoperativt efter
större kirurgi och som vanligtvis är övergående, de som tidigare genomgått större
resektioner av tarm och därmed svikt med
nutritionssvårigheter och – som Vaisey kom
att koncentrera sin föreläsning kring – de
som efter kirurgiska haverier hamnar i en
nedåtgående spiral av sepsis och metabola
katastrofer.
De senare kräver multidisciplinär intervention med metabolisk och nutritionell
support där man förstår att gå vidare med
kirurgi i ett skede där patienten klarar av
det och har möjlighet att läka.
Vänta med reoperation

Hon beskrev ett misslyckat patientfall där
patienten initialt vägde 190 kg och i sådant
skick att påföljande reoperation – enligt
henne – var dömd att misslyckas. Operationen ledde i stället till att försätta patienten i ett än svårare tillstånd av katabolism
och sepsis.

– Avstå från reoperation fr.o.m. 8 dagar
fram till 6 månader efter stor intraabdominell kirurgi! Använd inte heller icke-absorberande mesh, Permacol eller vakuumpump
för att försluta abdominella sår.
Miss Vaisey presenterade en studie från
2008 på utfallet av rekonstruktiv kirurgi
för intestinal fistel i öppen abdomen. Förslutning med sutur gav 0% fistlar – ickeabsorberande mesh gav 24,1% fistlar och
Permacol 41,7% .
Tarmsviktsenheten vid St Marks består
av 24 sängplatser, och hon fortsatte med att
ge en generell beskrivning av de patienter
som vårdas där.
– De flesta av dem har vårdats på sjukhus
i månader efter ett flertal laparotomier. De
ihärdiga försöken till reparation av fistlar
och tarmöppningar hos en katabol patient
lyckas nästan aldrig utan leder till försämring.
Många av patienterna är också ordinerade tarmvila med parenteral nutrition –
vilket Miss Vaisey underströk är en felaktig
behandling.
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Carolynne Vaisey

Anders Rönnblom

– Patienterna är ofta sängbundna, har ett
flertal, svårbandagerade stomier och enterokutana fistlar, är deprimerade, har onormala
levervärden, återkommande infektioner och
odränerade abcesser.
Tid till att optimera patienten

Vad gör de då på tarmsviktsenheten med
dessa svårt sjuka patienter?
– Till att börja med ser vi till att de får
dricka och äta – och få dem ur sängen,
berättade Miss Vaisey.
Man ger dem bl.a. psykologisk support och antidepressiva läkemedel, ser till
att dränera alla abscesshålor samt sätter in
omeprazole, alternativt loperamide eller
kodeinfosfat.
– Sedan lär vi upp dem så att de kan klara
att hantera sin nutrition i hemmet, i flera
fall parenteral sådan – och så skickar vi hem
dem, fortsatte hon.
Sedan väntar man tålmodigt in tidpunkten, ibland upp till ett år och aldrig mindre
än sex månader– när man anser att man kan
gå vidare med korrigerande kirurgi.
– Då har vi tid till att optimera nutritionen och att mobilisera patienten – dvs.
att optimera denne inför operationen. Vi
optimerar även handläggningen av patientens smärta – om inte det sker, kommer
den post-operativa smärthandläggningen
att utvecklas till en mardröm.
Det handlar också om att ändra patientens beteendemönster i vissa avseenden,
samt att kontrollera patientens tandstatus.
– Vi vill inte att vår anastomos ska bli
förstörd av dåligt tuggad mat!
Bilddiagnostik är av vikt – med en dedicerad radiolog kan man med ett flertal
tekniker kartlägga anatomin så långt det är
möjligt.
När väl allt detta är genomfört, skickar de
alltså hem patienten i väntan på att denne
ska genomgå sin operation.
Ingen mortalitet

Trots alla förberedelser, förväntar man sig
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Ulf Kressner

Jörgen Rutgård

ändå att överraskningar ska dyka upp vid
operationstillfället.
– Därför ser vi till att planera så vi har god
tid på oss under själva operationen. Varar
den länge, tar vi en paus halvvägs eller så
tar vi in en ny kirurg. Vi drar oss heller inte
för att förändra operationsplanen vid behov.
Anastomoser undviks om minsta misstanke om dålig kärlförsörjning föreligger
eller om man stöter på tecken till kvarvarande infektion (abscesshålor).
Miss Vaisey påpekade även att för de
patienter som får korttarmssyndrom så har
det skett framsteg. Hon beskrev två olika
tekniker för att förlänga tarmen – Bianchitekniken och Serial Transverse Enteroplasty
(STEP). Det finns även intestinala tillväxtfaktorer man kan sätta in samt möjlighet till
tarmtransplantation.
– Säkerheten för enterokutan fistelkirurgi
hos oss är god: Under de sista åtta åren har
mortaliteten varit 0, avslutade hon.
Stora regionala skillnader för kolektomi

Urban Karlbom och Ulrik Lindforss var
moderatorer för ett IBD-symposium med
sju programpunkter.
Förste talare var Anders Rönnblom, gastroenterolog från Uppsala, som talade om
akut svår ulcerös kolit (UC). Anders inledde
med att ställa två frågor:
– Hur länge kan – eller bör – den medicinska behandlingen pågå innan det är dags
för kirurgi? Och är det skadligt för patienten
att vänta med kirurgi?
Han fortsatte med att påpeka att det finns
en fara med att använda formler – som förloppet av CRP och antal tarmtömningar
per dag efter tre dagars behandling – som
hjälp i ett beslut huruvida en patient ska
kolektomeras eller inte.
– Sådana kan lätt bli självuppfyllande,
och leda till kolektomi därför att kriterierna i formeln uppfylls – när operationen i
själva verket kunde ha undvikits, sa Anders
och hänvisade till en artikel publicerad i
Gut 2011.

Pär Myrelid

ICURE-studien (IBD Cohort Uppsala
Region) har undersökt incidenta fall i regionen under åren 2005–2009. Det rörde sig
om 526 fall av UC, och man fann stora
skillnader inom regionen när det gällde
kolektomifrekvensen vid akut svår UC.
– I Uppsala län var det 3 av 40 (7,5%)
som opererades inom 90 dagar. I övriga
delar av regionen var det 11 av 29 – dvs.
41% – som opererades inom 90 dagar.
Man bör behandla en längre tidsperiod

Fanns det då några skillnader i behandlingen
mellan Uppsala län och övriga regionen?
– Vi fann att operationsbeslutet togs
mycket tidigare i regionen. Det kan vara så
att vi i Uppsala har gett läkemedlen längre
tid att verka, fortsatte Anders.
Studien visar att genom att vänta med
operationen kan många behålla tarmen.
Frågan då är om komplikationsrisken påverkas – och hur det går för patienterna på sikt.
Anders presenterade data som visade att de
medicinskt behandlade patienterna hade
färre komplikationer efter 90 dagar. Under
nästa år kommer man att få klart 5-årsdata,
men han berättade att så här långt i arbetet
såg även dessa bra ut.
– Den medicinska behandlingen av svåra
skov av UC bör drivas längre än vad vi vanligtvis tror. Detta ökar inte komplikationerna, och sannolikt kvarstår nyttan även
långsiktigt, summerade Anders.
Laparoskopisk kirurgi kräver expertis

Ulf Kressner, Stockholm, talade därefter om
laparoskopisk kirurgi för IBD.
– Argumenten mot laparoskopi är bl.a. att
det är tekniskt svårt och att det tar för lång
tid. Argument för är att det är unga motiverade patienter som efterfrågar metoden,
framför allt av kosmetiska skäl.
Mycket tyder också på en snabbare återhämtning och kortare vårdtider för denna
patientgrupp.
Ulf fortsatte med att visa filmer från
laparoskopiska operationer och hur de på
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Danderyds sjukhus placerar portarna på
patienten.
– Under åren 2007–2010 gjorde vi 36
laparoskopiska kolektomier, fortsatte han.
Bland fördelarna med laparaskopi är att
patienten återhämtar sig snabbare och att
vårdtiden är kortare.
– Om man ska lyckas måste man standardisera operationerna hårt. Komplikationerna är i stort sett samma som vid öppna
operationer, konstaterade Ulf.
Han underströk också att tekniken är
svår. Det krävs ett expertmässigt kunnande
av de laparaskopiska teknikerna för att på
ett säkert sätt kunna utföra operationen i
sin helhet.
– Man måste vara väl förberedd och man
bör ha börjat med renodlade höger- och
vänstersidiga laparaskopiska kolektomier
innan, summerade han.
Minskning av
antalet reservoaroperationer

Kan kvaliteten bibehållas med minskade
volymer reservoarkirurgi? Frågan utgjorde
rubriken för moderator Urban Karlboms
föredrag.
Bakgrunden är att det idag på specialiserade centra sker allt färre reservoaroperationer. Det i sin tur beror på att länssjukhusen
har tagit hem flera av dem, samt att immunmodulerande behandling och biologiska
läkemedel har inneburit att antalet har gått
ned.
– Kan man behålla kvaliteten när man
utför färre operationer, frågade Urban och
presenterade en retrospektiv journalgenomgång de gjort på Akademiska Sjukhuset i
Uppsala. De hade jämfört resultaten med

en tidigare kohortstudie som genomfördes
för åren 1985–96.
– Totalt sett förelåg inga större skillnader i
komplikationsfrekvens, symptombörda eller
funktionellt resultat mellan tidsperioderna.
Den minskade operationsfrekvensen har i
nuläget inte inneburit några försämringar
för patienten, sa Urban.
I den efterföljande diskussionen var det
en av åhörarna som frågade hur man ska
sköta utbildningen av reservoarkirurgi för
nästa generations kirurger, när det är så få
operationer som sker på varje enhet.
– Det blir svårt, svarade Urban.
Kirurgen ska vara med från början

Pär Myrelid, Linköping, återkom till denna
fråga i sitt föredrag om nivåstrukturering
och centralisering. Hur ska IBD-kirurgin i
Sverige bedrivas i framtiden?

Han inledde dock med att presentera
ECCOs guidelines och hur dessa betonar
vikten av att det är ett multidisciplinärt
team som tar fram behandlingsstrategin
för patienten.
– Där ska gastroenterolog, kolorektalkirurg, pediatriker, dietist och specialistsjuksköterska ingå – eventuellt också radiolog
och patolog, sa Pär.
Behandlingen av IBD blir alltmer komplex, och i sina guidelines lyfter även ECCO
fram risken med att ”allt” prövas innan
kirurgi lyfts fram som alternativ – som den
sista lösningen.
– Det ska finnas en kirurg med från
början – som förklarar för patienten att du
får den här operationen om den medicinska
behandlingen inte fungerar, fortsatte Pär.
En sambedömning mellan gastroenterolog och kirurg bör ske om huruvida man
vid akut skov ska utföra kolektomi eller ej,
enligt samma guidelines.
– Laparoskopi bör finnas med i terapiarsenalen, och ECCO slår fast att det är en
säker metod, såväl akut som elektivt.
Bättre resultat vid högvolymsenheter

En studie från USA (cirka 8 miljoner vårdtillfällen under 2004 vid 994 sjukhus) visar
att mortaliteten vid IBD-kirurgi sjunker ju
större erfarenhet det finns på den behandlande enheten.
När det gäller mortaliteten vid kirurgi
för Crohns sjukdom är det en signifikant
skillnad – till högvolymenheternas fördel.
Resultaten är desamma för UC, sa Pär.
När det gäller ileal pouch-anal anastomos (IPAA) visar en engelsk studie ett bättre
utfall för högvolymsenheter.
– Även här finns det liknande erfarenheter från USA. Risken för reoperationer
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Eva Angenete

Bodil Gessler

ökar när lågvolymsenheter utför operationen. Även risken för läckage minskar med
en mer erfaren kirurg.
Pär fortsatte med att beskriva verksamheten i Linköping. När det gäller Crohns
sjukdom utför de cirka 765 ingrepp per år
(varav 2,2% är laparoskopiska). För UCrelaterad kirurgi utför de cirka 465 kolektomier (2,6% laparoskopiska) och cirka 223
rekonstruktioner årligen.
Många goda skäl att koncentrera
kirurgin

Med hjälp av Patientregistret kunde Pär
berätta att alla landsting har utfört rekonstruktioner under tidsperioden 2000–2011.
– 14% av landsting/regionerna gör mellan
0 och 2 IPAA-operationer per år. 3 landsting/regioner utför mellan 3 och 5 – och 4
landsting/regioner gör fler än 5.
Han underströk att data är på landstingsnivå – hur många enheter som utför dem
kan man inte svara på.
Därmed var han framme vid den utbildningsproblematik som dessa siffror medför.
– Om en enhet gör 1–2 IPAA per år, så
innebär det att man kan utbilda en IPAAkirurg på 10–20 år – om han eller hon är
med på alla staplade IPAA! Handsydda
IPAA kan man fråga sig om det över huvud
taget är möjligt att utbilda på…
Om man däremot räknar på ett nationellt
center – som skulle utföra cirka 80 IPAA
per år – så skulle man där kunna utbilda
2–3 nya kirurger per år. Där skulle man
även kunna få en rimlig chans att bli bra
på handsydd anastomos.
– Utbildning och återväxt är bara en
orsak till att koncentrera kirurgin. Det
finns många fler skäl – utveckling, forskning. resultat samt stomi- och sårvård är
bara några av dessa – det handlar om mycket
mer än bara en operation, summerade Pär.
Han fick också medhåll i den efterföljande diskussionen.
– Patienten ska leva i 40–50 år med det
vi gör, påpekade en av åhörarna.
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Risken för cancer vid UC

Jörgen Rutgård talade om ulcerös kolit –
prognos, cancerrisk och övervakning i en
oselekterad patientpopulation. Den bestod
av alla patienter med sjukdomen inom Örnsköldsviks upptagningsområde under åren
1977–2010.
– Det var totalt 256 patienter – varav 176
med totalkolit, sa Jörgen.
Dessa hade följts med koloskopi med
biopsier vart till vartannat år efter 6–10
års sjukdomsduration. Man hade data från
totalt 1323 koloskopier.
Den kumulativa cancerincidensen i detta
material visade sig ligga på 2,1% vid 20 års
sjukdomsduration.
– Det är inte en hög incidens. Man hör
ofta siffran 5% nämnas i andra studier,
påpekade Jörgen.
Konklusionen i studien var att cancerrisken är låg, men påtaglig hos yngre patienter
med lång sjukdomsduration.
– Uppföljningsprogrammet var genomförbart med god följsamhet. Patienten behöver vara motiverad – vilket dessa patienter
är! Programmet synes minska risken för död
i kolorektal cancer, sa Jörgen.
Håll ögonen på yngre patienter med
tidig debut av extensiv kolit, uppmanade
han avslutningsvis.
Betydande morbiditet för IBD-patienter
vid loopileostomi

En studie om morbiditet och tid till nedläggning av avlastande loopileostomier efter
kolorektal kirurgi vid IBD, presenterades av
Eva Angenete, Göteborg.
Bakgrunden till studien var att vid avlastande loopileostomier är dehydrering vanligt, en hög andel av patienterna är äldre
cancerpatienter och att tiden till nedläggningen ofta är 5–6 månader.
47 patienter hade ingått i studien, och
resultatet visade att 18 (38%) av dessa hade
en postoperativ komplikation till primäroperationen. 17 (36%) hade stomirelaterade
problem.
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4 patienter fick inte sin stomi nedlagd,
och av de 43 övriga så var det 12 (29%) som
hade en komplikation till nedläggningen.
– En loopileostomi hos våra IBD-patienter innebar en betydande morbiditet, med
framför allt hudproblematik, sammanfattade Eva.
Komplikationer vid nedläggning var vanliga, så hon avslutade med en öppen fråga
att arbeta vidare med:
– Vad är det som kan vi förbättra?
Symposiet avslutades med att Pär Myrelid
berättade om arbetet med SWIBREG (läs
mer om det i Gastrokuriren 3/12, reds anm).

torer för nedsatt njurfunktion vid dessa. Det
är en retrospektiv studie från fyra sjukhus i
VG-regionen, och medelåldern för patienterna var 64 år.
– 43% hade en eller flera komplikationer. Mediantiden till nedläggningen var 23
veckor, berättade Bodil.
Konklusionen var att njurarnas filtrationshastighet kan påverkas av en loopileostomi.
– Det gick inte att associera höga flöden
till en sänkning av eFGR (estimerad glomerulär filtrationshastighet). Patienter med
hög ålder och hypertoni bör därför följas
upp tätare.

Loopileostomi kan påverka njurarnas
filtrationshastighet

Utfall analyserade

I kolorektalprogrammet ingick även flera
symposier med fria föredrag. Under ett av
dessa presenterade Bodil Gessler en studie
om försämring av njurarnas filtrationshastighet med temporär loopileostomi.
Syftet med denna studie var att kartlägga
njurfunktionens påverkan av en loopileostomi, samt undersöka om det finns riskfak-

Rekonstruktion av bäckenbotten med acellulär grisdermis efter utvidgad abdominoperineal resektion (EAPR) var namnet på en
studie som presenterades av Per Schedvins,
Skåne.
Syftet med denna studie var att analysera
utfallet av bäckenbottensrekonstruktioner
med Permicol/Pelvicol avseende perienala
sårkomplikationer och bråck.

– Frekvensen perienala sårkomplikationer
var hög – men de flesta var av lindrig art. I
vårt material var det vanligare med perienal
sårkomplikation efter strålbehandling, summerade Per.
Eva Carlsson, Göteborg, presenterade
prevalensen av stomirelaterade komplikationer ett år efter stomioperation.
– Vi ville titta på hur det gick för våra
stomipatienter, förklarade hon.
Studien visade att det var en god klinisk
överensstämmelse mellan stomiterapeut och
kirurg i diagnostiseringen av stomibråck.
– 20% av 207 patienter hade kolostomibråck efter 1 år. 11% hade peristomala
hudkomplikationer.
En kontinuerlig evaluering av förekomsten av stomikomplikationer är viktig för
att förbättra vården av den stomiopererade
patienten, sammanfattade Eva.
Per Lundblad

SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt
Bästa SYG-medlem!
Först och främst vill jag be om ursäkt för den uteblivna
krönikan i förra Gastrokuriren. Anledningen var att vi vid
pressläggningen hade en oklar situation vad gällde styrelsesammansättningen.
Efter denna ursäkt vill jag tacka alla medlemmar som var med
på ST-lunchen och det efterföljande årsmötet under Gastrodagarna i Örebro. Det är alltid lika roligt att träffa unga kollegor från
andra delar av gastrosverige och ta del av tankar och funderingar
kring arbets- och utbildningssituationerna runt om i landet.
Styrelsesammansättningen har nu klarnat och som det ser
ut nu kommer jag att sitta kvar ytterligare ett år som ordförande
med hjälp av Calle Eriksson, sekreterare, Erik von Seth, kassör
och Valeria Castro Tejera, Malin Sirén samt Hannes Hagström
som ledamöter. Det är glädjande att styrelsen fått en vidare
geografisk spridning än tidigare och vi hoppas att detta kommer
att vara gynnsamt för föreningens utveckling.
Valeria deltog i början av september i SGFs årliga internat som
detta år var förlagt till Järvsöbaden. Vid detta internat samlas
SGFs styrelse för att lägga upp årets verksamhet. Ur utbildningssynpunkt så fortsätter det juridiska maskineriet kring nya ST och
man har som målsättning att vara klar med detta till årsskiftet.
Socialstyrelsen planerar att nya ST skall kunna sjösättas den 1
januari 2015. Fram tills dess kommer man att ha ytterligare hearings med de olika specialitetsföreningarna för att bl.a. utreda
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behovet av kursämnen till SK-kurser för de nya specialiteterna.
Gastroskolan 2014 har även börjat ta form och programmet
kommer att släppas senare under hösten. Det ser även ut som
att det kommer att skapas en europeisk specialistexamen i gastroenterologi och vi återkommer om detta när allt är klart.
Vad gäller SYGs egen verksamhet under året hoppas vi kunna
genomföra kursen i avancerad endoskopisk diagnostik igen
samt även än en gång ge kursen i lever PAD. Vi planerar att
genomföra en utredning av antalet ST-block i Gastroenterologi
i landet då ingen i dagsläget känner till denna, för vår framtid,
viktiga information. Hemsidan kommer förhoppningsvis inom
kort kunna integreras i Svensk Gastroenterologisk Förenings
hemsida på ett bra sätt då vår aktuella plattform är utdömd
som omodern. Vi tar med stor tacksamhet emot synpunkter
från er medlemmar på hur ni önskar at hemsidan skall vara och
fungera. Som vi i styrelsen ser det kan det
bara bli bättre. Vi kommer även fortsättningsvis till stor del att kommunicera via
vår medlemsmaillista och ser gärna att
ni återkopplar till oss vad ni vill att föreningen skall ägna sig åt.

På återseende!
Adam Carstens
Ordförande SYG
info@syg.se
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fettlever sjukdom

Klinisk och histopatologisk långtidsuppföljning av
patienter med icke alkoholorsakad fettleversjukdom
Vid gastrodagarna i Örebro tilldelades
projektet ”Klinisk och histopatologisk
långtidsuppföljning av patienter med icke
alkoholorsakad fettleversjukdom” 200 000
kronor i stipendium från Mag-tarmfonden.

S

tudien är ett samarbete mellan universitetssjukhusen i Linköping och Stockholm, samt sjukhuset i Oskarshamn,
och baseras på två kohorter av patienter med
förhöjda leverblodprover som genomgick
leverbiopsi under 80-talet och början av
90-talet [1,2]. De patienter som bedömdes
ha icke-alkoholorsakad fettleversjukdom
inkluderas i studien.
Alla fettleverpatienter som fortfarande

lever och som accepterar deltagande i uppföljningsstudien kommer kallas till ett mottagningsbesök för klinisk bedömning samt
blodprovstagning. Patienter som inte har
utvecklat diabetes kommer att genomgå
en glukosbelastning och alla, förutom de
patienter som redan har utvecklat klinisk
leversjukdom, tillfrågas om att genomgå en
förnyad leverbiopsi.
Fettleversjukdom är den vanligaste leversjukdomen och dominerande orsak till förhöjda leverblodprover i befolkningen. Ofta
upptäcks de förhöjda leverblodproverna i
samband med rutinundersökningar eller
så finner man leverförfettning accidentellt
i samband med avbildande bukundersökningar beställda av annan orsak. Som gastroenterolog får man ofta förfrågningar om
patienter som på detta sätt ha funnits ha
fettleversjukdom.
Att fettlever kan progrediera till cirros

och leda till leverrelaterade komplikationer
är känt sedan tidigare. Vi har i en tidigare
uppföljningsstudie av kohorten från sydöstra sjukvårdsregionen visat att 5,4% av
patienter utvecklade leverrelaterade komplikationer efter en uppföljningstid på 13,7 år
[3]. Eftersom den absoluta risken för att en
patient med fettlever ska utveckla leverrelaterade komplikationer är relativt låg behöver
vi bättre möjligheter att prognosticera framtida komplikationer vilket är ett av studiens
huvudsyften.
Det finns ett starkt samband mellan
övervikt och fettlever. Ofta talar man om
fettlever som en del av det metabola syndromet och vid vår senaste uppföljnings-
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Fettfyllda hepatocyter

studie kunde vi visa att 78% av patienterna
hade utvecklat diabetes eller patologisk glukostolerans. Det är nu spännande att följa
upp det här fyndet för att se hur många
ytterligare fettleverpatienter som utvecklat
diabetes och vad som karakteriserar de fettleverpatienter som inte utvecklar diabetes
trots inlagring av fett i hepatocyterna.

Det är med stor tacksamhet som vi tar

emot stipendiet från Mag-tarmfonden och
genom detta ekonomiska stöd hoppas vi
i framtiden kunna återkomma till Gastrokuriren med spännande resultat som förhoppningsvis kan hjälpa till att räta ut något
av alla de frågetecken som finns kring icke
alkoholorsakad fettleversjukdom.

Trots att sjukdomen kallas för icke-alkoho-

lorsakad fettleversjukdom krävs inte total
avhållsamhet från alkohol. Någon egentlig
evidens för vilken gräns man ska använda
för att skilja alkoholorsakad fettleversjukdom från icke-alkoholorsakad finns inte.
Nyligen föreslogs att man hos män kan til�låta upp till 21 standardglas (ett amerikanskt
standardglas motsvarar 10 gram etanol) per
dag för män och 14 standardglas för kvinnor
[4]. Hur motsvarande alkoholkonsumtion
påverkar sjukdomsutvecklingen hos patienter med fettleversjukdom är idag okänt.
Fettinlagring utan samtidig inflammation
eller fibros anses vara ett benignt och reversibelt tillstånd. Förekomst av steatohepatit
anses vara prognostiskt ogynnsamt. Ökad
dödlighet och utveckling av komplikationer till leversjukdomen ses framförallt hos
patienter med steatohepatit [5]. Ett stort
problem med fettleverstudier är att olika
studier har använt olika definitioner för
steatohepatit. I senare studier har ett scoringsystem kallat NAS använts. NAS är den
oviktade summan av fettinlagring, hepatocytär ballooning och lobulär inflammation.
Denna score har kritiserats under senare tid
vilket har lett till att ytterligare nya scoringsystem har utvecklats. Gemensamt för de
olika definitionerna är att det finns mycket
lite data på vilken definition som bäst predikterar framtida komplikationer.

Mattias Ekstedt
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Nilsson LH. Liver investigation in 149 asymptomatic patients with moderately elevated
activities of serum aminotransferases. Scand
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3. Ekstedt M, Franzén LE, Mathiesen UL,
Thorelius L, Holmqvist M, Bodemar G,
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with NAFLD and elevated liver enzymes.
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4. Söderberg C, Stål P, Askling J, Glaumann
H, Lindberg G, Marmur J, Hultcrantz R.
Decreased survival of subjects with elevated
liver function tests during a 28-year followup. Hepatology. 2010 Feb;51(2):595-602.
5. A.J. Sanyal, E.M. Brunt, D.E. Kleiner, D.E.
Kowdley, N. Chalasani, J.E. Lavine, V. Ratziu,
A. McCullough. End points and clinical trial
design for nonalcoholic steatohepatitis. Hepatology, 54 (2011):344–353
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Marie Carlson
Ny vice ordförande i SGF
Vid årsmötet som hölls i samband med
Gastrodagarna i Örebro valdes Marie
Carlson, från Akademiska Sjukhuset i
Uppsala, till SGF:s nya vice ordförande.

M

arie blev specialist i gastroenterologi och hepatologi år 2008.
Hon är kliniskt verksam som
överläkare vid Sektionen för gastroenterologi och hepatologi till 50% – den andra
halvan av sin tjänst ägnar hon sig åt forskning. Sedan i år är Marie adjungerad professor vid Uppsala universitet.
Lång och bred bakgrund

Det var i Uppsala som Marie läste medicin, men hon hade flera andra utbildningar
bakom sig redan då.
– Jag är född i Jönköping, och uppvuxen
i Bankeryd. Jag utbildade mig först till
laboratorieassistent i klinisk kemi, och den
utbildningen gick jag i Jönköping, berättar
hon.
Hon arbetade sedan som detta under
några år, och flyttade därefter till Uppsala
där hon tog en fil kand i biomedicin. Först
därefter började hon på läkarlinjen.
– Redan när jag läste till laboratorieassistent i Jönköping, hade jag nog en vision
om att en dag gå en högre utbildning. Till
slut förverkligade jag alltså en gammal barndomsdröm om att bli läkare!
Efter fyra terminer på läkarprogrammet
– när knappt halva utbildningen var genomförd – disputerade Marie. Året var 1992,
och läkarstudenten blev därmed medicine
doktor.
– Det jag disputerade på var det som
har varit min röda tråd i forskningen – en
vit blodkropp, eosinofil granulocyt (EOS).
Avhandlingen handlade om EOS och dess
betydelse för allergisk astma, berättar hon.
Studier med stort genomslag

Vid den här tiden visste man att patienter
med allergisk astma hade ovanligt många
sådana celler i sitt blod. Normalt utgör dessa
1–4% av de vita blodkropparna. Men hos
denna patientgrupp kunde man se att de
utgjorde 15–20% redan vid lindrig astma.
Men man visste inte vad de gjorde där, och
om de var aktivt inblandade i själva inflammationen.
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Marie Carlson på sin arbetsplats Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

Från lungorna ner i tarmarna

Eosinofila granolycyter ansamlas i inflammerad och infekterad vävnad och avger giftiga
substanser för att oskadliggöra parasiter som är
för stora för att fagocyteras. Denna bild, tagen
med elektronmikroskop, är den mest publicerade
bilden från Maries forskargrupp.

– Det vi visade – först i världen – var
att de här cellerna var aktiverade och att de
släppte ut toxiska proteiner som bidrog till
den inflammatoriska processen som pågår
i luftvävnaden, förklarar Marie.
I en annan studie visade de att för just
patienter med björkpollenutlöst astma, så
ökade frisättningen av dessa toxiska proteiner endast under björkpollensäsongen.
Detta resultat låg sedan till grund för Socialstyrelsen nya riktlinjer för behandling av
astma.
– Det fick också genomslag i media –
vilket jag förstås tyckte var kul, säger Marie.

När Marie var färdig med medicinstudierna
och skulle välja specialitet, var valet därför
ganska givet: Hon började som allergolog
och lungmedicinare.
– Jag blev i princip klar som allergolog,
men har aldrig tagit ut bevis på den specialiteten.
Under denna tid gjorde Marie en randutbildning på sex månader på Gastrosektionen i Uppsala, och insåg att det var en
spännande specialitet. Hon gjorde även en
studie – som skulle undersöka om EOS
hade betydelse vid IBD.
– Ingen visste något om det. Det finns
dock vissa paralleller mellan IBD och astma.
Patologerna hade redan konstaterat att det
fanns EOS i vävnad, men ingen visste vad
cellerna gjorde där.
– Den visade att EOS-cellerna var aktiverade på de ställen det förelåg inflammation
i tarmen.
Detta blev startskottet för Maries beslut
att förflytta sig ”från lungorna ner i tarmarna”.
Forskar-ST och ALF-tjänst

Docent blev Marie år 2003. Redan tidigare,
när hon hade disputerat, hade hon beslutat
sig för att bygga upp en forskargrupp.
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– Jag ville driva mina projekt vidare.
Målsättningen var att fortsätta min forskning.
Det är, som Marie påpekar, inte alldeles enkelt. Ska man bli kliniker och samtidigt bygga upp en forskningsgrupp tar det
mycket tid i anspråk att nå båda målen.
Men det har ändå gått bra.
– Till stor del beror det på att jag haft
forskar-AT här på sjukhuset, och att jag
därefter fick forskar-ST, anser hon.
I tre år hade hon en ALF-tjänst på sjukhuset, och det har också varit till hjälp för
henne att nå båda målen.
Den kliniska halvan av hennes vardag
arbetar Marie som avdelningsöverläkare, på
mottagningen, med skopier, handledning
av läkarkandidater och har levertransplantations-mottagning.
– Där följer vi upp levertransplanterade
patienter – samt de som väntar på sin nya
lever.
Hon förklarar att de har ett system där de
schemaläggas sju veckor i taget, där allt detta
ingår – och det är ett system hon tycker
fungerar bra.
– Det gör att man får omväxling, men
också att man håller sig á jour med allt.
Det är de udda veckorna som hon arbetar
kliniskt, och de jämna ägnar hon åt forskningen.
Svensk Gastroenterologisk Förening
– en viktig och bra yrkesförening

Marie var aktiv redan inom SYG, där hon
arbetade i styrelsen. Hon har även länge varit
med i SOIBD, där hon under en period
var ordförande i patofysiologigruppen. Nu
sitter hon i SOIBD:s styrelse. Hon sitter
även som sakkunnig i olika forskningssammanhang.
– Jag sitter dessutom i styrgruppen för
Ihre Fellowship, samt i ledningsgruppen
för Forum GIMIICum (Gastro-Intestinal Mucosal Inflammation and Infection
Centre – en forskarskola inom gastrointestinal inflammation och infektion).
Det är en nationell forskarskola som är
finansierad av Vetenskapsrådet, med det
övergripande målet att stimulera till en
kombinerad karriär inom klinisk verksamhet och forskning inom gastroenterologiska
problemställningar. Men också med ett mål
att stimulera nätverksbyggande mellan kliniska och prekliniska doktorander.
Med denna gedigna bakgrund, är det inte
så svårt att förstå att Marie fick frågan om
att ta plats i SGF:s styrelse.
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– Första gången jag fick frågan var under
Gastrodagarna i Malmö. Senare fick jag en
mer formell fråga av valberedningen.
Marie ställde sig positiv, därför hon anser
att SGF är en viktig och bra yrkesförening.
– Dessutom är SGF:s tvärvetenskapliga arbetssätt – med både medicinare och
kirurger – modernt och ligger helt i tiden,
understryker hon.
Vill ha Socialstyrelsen bakom sig

Hon framhåller också vikten av en stark
yrkesförening, eftersom det finns för få
gastroenterologer i Sverige.
– Jag ser också ett ökat behov av specialister i framtiden, främst av demografiska
orsaker. Vi har en åldrande befolkning.
Därför behöver SGF aktivt arbeta för att
intressera unga nyutexaminerade läkare för
specialiteten.
– Det finns många olika vägar att gå. SGF
kan verka för – och det gör man – att gastroenterologin blir en egen specialitet, dvs. att
man inte måste bli specialist i internmedicin
innan. Jag tror det skulle vara väldigt bra.
SGF har också en viktig roll när det
gäller att få Socialstyrelsen att komma med
nationella riktlinjer för omhändertagandet
av IBD-patienter, fortsätter Marie.
– Det handlar om att sätta IBD på kartan
som en folksjukdom – det är det ju redan,
eftersom IBD drabbar 1% av befolkningen.
Hon påpekar att SGF redan har bra riktlinjer, som i sin tur baserar sig på europeiska
dito.
– Men det gäller att få Socialstyrelsen att
ställa sig bakom dessa – det ger en större
tyngd.
Marie understryker även vikten av att
SGF verkar för ett ökat och fördjupat samarbete med de olika europeiska organisationerna – som t.ex. ECCO.
Fantastisk utveckling

Gastroenterologin är en fantastiskt rolig
specialitet, framhåller hon.
– Vi har allt ifrån väldigt unga till de
åldrade patienterna. Deras problematik är
mångfacetterad – allt ifrån IBD till olika
leversjukdomar.
Marie påpekar att man med hjälp av
skopi-instrument direkt kan undersöka de
sjuka organen.
– Det är fascinerande rent kliniskt, och
öppnar goda möjligheter till forskning.
Den forskning de utför inom gruppen
handlar fortfarande om EOS-celler – både
ur ett genetiskt perspektiv och cellulära

mekanismer. Man utvecklar även fekala
biomarkörer – där man mäter specifika proteiner från EOS – för monitorering av IBD.
– När jag undervisar läkarkandidater
brukar jag säga att hade den här lektionen
ägt rum för 20 år sedan, så hade det stått
en kirurg här istället för mig. Men nu har
det skett en helt fantastisk utveckling av den
medicinska arsenalen, som har inneburit
att vi gastroenterologer har mer att erbjuda
patienten.
Om man kan få en bättre förståelse för
varför IBD-patienter får en ökad permeabilitet i tarmepitelet där delar av bakterier
tränger in och kan initiera en inflammatorisk process – då kan man nog bryta denna
process på ett tidigare stadium, tror Marie.
– Det finns intressanta studier på gång,
som det ska bli spännande att följa.
En symbios

Vi frågar Marie vilka problem SGF har att
brottas med i nuläget. Det är en fråga som
hon tycker är felaktigt formulerad.
– Svaret är ju att antalet specialister behöver öka – men det är inte ett problem, utan
istället SGF:s utmaning: Att verka för fler
specialister. Och jag gillar utmaningar!
När hon en gång slutar med arbetet i styrelsen, hoppas hon att de frågor som hon
via SGF ska arbeta med har kommit en bra
bit på väg – i positiv riktning.
Vår sista fråga blir vad det är som Marie
”brinner” för. Hennes svar är inte helt oväntat.
– Forskning – och gastroenterologi! Jag ser
att dessa båda utgör en symbios – många av
mina idéer till forskningen hämtar jag från
kliniken. Och det går även åt andra hållet
– ”from bench to bedside” – dvs. att man
för tillbaka forskningsresultat till patienter!
På fritiden tycker Marie om att umgås
med familj och vänner, pyssla i trädgården,
och hon är en hängiven golfare. Hon har en
15-årig dotter som är tävlingsspelare i tennis.
Detta har lett till att Marie i år har börjat på
en nybörjarkurs i tennis.
– Det är väldigt roligt, men jag tycker
det är enklare med golf – där ligger bollen
still…
Uppvuxen vid Vätterns strand, vill hon
se vatten på sommaren.
– Därför hyr vi ett hus i Torekov på Bjärehalvön på somrarna. Närheten till havet är
viktig för mig, avslutar Marie Carlson.
Per Lundblad
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Diagnostiska och terapeutiska aspekter
av Divertikulit – Sammanfattning av avhandling
Abbas Chabok
Överläkare, Kirurgkliniken, Västmanlands sjukhus, Västerås
Disputation: 2012 03 17, Opponent: Tom Öresland
Huvudhandledare: Professor Kennet Smedh, Bi-handledare: Professor Lars Påhlman

Kolondivertikelsjukdom är ett vanligt och godartat tillstånd i
västvärlden och med stigande förekomst. Det uppträder hos
en tredjedel av befolkningen äldre än 45 år och upp till två tredjedelar hos dem äldre än 85 år. En divertikel definieras som ett
säckformat herniering av slemhinnan genom väggen i kolon.

D

ivertikulit är den vanligaste komplikationen och definieras som inflammation i ett divertikelbärande kolonsegment. Även om majoriteten av de med kolondivertikulos
är utan symtom, utvecklar 10–25% någon form av komplikation
under livet. De vanligaste symtomen vid okomplicerad divertikulit är lågt sittande buksmärtor, feber och ömhet i bukens nedre
del. Divertikelsjukdomen är mycket utbredd i befolkningen och
incidensen av akut divertikulit ökar samtidigt som medelåldern
för de drabbade sjunker.
Inläggning för akut divertikulit på sjukhus ökar med åldern.
Med en åldrande befolkning i västvärlden, kommer divertikelsjukdomen att bli ett allt större och viktigare kliniskt och ekonomiskt
problem. Diagnosen akut okomplicerad divertikulit ställs kliniskt
och radiologiskt. Behandlingen har bestått av antibiotikaterapi
och tarmvila. Patienter genomgår sedan en kolonutredning för
att bekräfta diagnosen och utesluta cancer. Det finns dock många
olika frågor i diagnostiken och behandlingen av divertikulit som
ej är besvarade. Rekommendationerna beträffande antibiotikabehandling vid okomplicerad divertikulit är baserad på tradition och,
med tanke på ökande problem med antibiotikaresistens världen
över bör denna policy testas.
Avhandlingens syfte

Det övergripande syftet med avhandlingen var att undersöka diagnostiska och terapeutiska aspekter vid divertikulit. Avhandling
baseras dels på en systematisk översikt över avbildningsdiagnostik
vid akut divertikulit och dels på tre separata insamlade kohorter
under olika tidsperioder under 2000-talet.
Studie I

I studie I genomsökte vi databaserna Pub Med, Cochrane Library
och EMBASE efter artiklar som handlade om diagnostik av akut
divertikulit publicerade fram till november 2005. Studier där olika
bilddiagnostiska metoder såsom Ultraljud (UL), datortomografi
(DT), koloningjutning (KI), och magnetkamera (MR) jämfördes
med en referensstandard söktes. Tre oberoende undersökare läste
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artiklarna enligt ett på förhand upprättat protokoll. Vid meningsskiljaktigheter söktes konsensus och en fjärde undersökare konsulterades. Grad av belägg klassificerades enligt kriterier av CEBM
(Centre for Evidence-Based Medicine, Oxford, UK). För inklusion
i den slutliga utvärderingen måste studierna vara randomiserade,
kontrollerade eller observationella där patienterna var konsekutiva
eller slumpvis valda.
Vi hittade och läste 49 potentiellt relevanta artiklar. Tjugonio
av dessa artiklar exkluderades då de inte var originalpublikationer
(14 st), saknade tydlig referensstandard (6), otillräcklig statistiska
parametrar (8) eller dubbel publikation med ett annat fokus än
målet för översiktsstudien (1). Sex studier där man enbart kunde
beräkna metodens känslighet inkluderades ändå då dessa hade
histopatalogisk diagnos efter kirurgi som referensstandard och
bedömdes kunna bidra till översikten bland patienter som opererats
för sin divertikelsjukdom.
Fjorton studier uppfyllde kriterierna för utvärdering av ”level of
evidence” och graderades enligt CEBM-kriterierna.
Studien visade att trots utbredd användning av DT för diagnostik av akut divertikulit fanns det endast en studie med god metodologisk kvalité. Det fanns däremot tre studier med god kvalité
för UL. Detta tillsammans med det faktum att UL inte medför
en strålningsbelastning för patienten gör denna metod intressant
för diagnostik av divertikulit.
Studie II

Syftet med denna studie var att studera frekvensen av antibiotikaresistenta bakterier hos patienter som drabbats av bukinfektioner
och att utifrån dessa data diskutera en rationell antibiotikapolicy
för prevention och behandling av infektioner.
Patienter med bukinfektion där tillståndet krävde operation
med minst en dos antibiotika alternativt konservativ behandling
med antibiotika, inkluderades. Åtta kirurgiska centra i södra och
mellersta Sverige deltog i studien som pågick från januari 2006
till november 2007.
Vid ankomst till akuten togs avföringsprov som sedan odlades
och resistensbestämning utfördes enligt gällande rutiner.
Vi tog rektalprov på 208 patienter med akut bukinfektion.
Kirurgi utfördes på 134 patienter (65%). Den högsta andelen
resistens sågs för ampicillin (54%), tetracycline (26%), cefuroxime
(26%) och trimethoprim-sulfamethoxazole (20%). Prevalensen
reducerad känslighet (I+R) för andra antibiotika var 20% för
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ciprofloxacin, 17% för piperacillin-tazobactam, 14% för cefotaxime, 12% för ertapenem och 3% för gentamicin (Tabell). Alla
isolat var känsliga för imipenem. 6,3% av patienterna var bärare
av ESBL- eller AMP- producerande (multiresistenta) bakterier.
Inget isolat med MRSA eller VRE detekterades hos patienterna.

Denna studie visar en låg risk för komplikationer hos patienter
som läggs in med akut okomplicerad divertikulit. Den visar att
antibiotikabehandling inte förhindrar kirurgisk komplikation, förkortar inte vårdtiden och förebygger inte recidiv och bör därför
inte användas vid akut okomplicerad divertikulit.

Tabell. Resistentmönstret bland Enterobacteriaceae.

Studie IV

S (%)

R (%)

Ampicillin

0.6

99.4

Cefuroxime

74.3

25.7

Cefotaxime

86.5

13.5

Ciprofloxacin

80.1

19.9

Pip/tazo

82.7

17.3

Trim-sulfa

80.1

19.9

Tetracycline

73.8

26.2

Gentamicin

97.2

2.8

S= känslighet, R= reducerad känslighet

Sammanfattningsvis visade denna studie en hög grad av resistens
hos tarmbakterier mot antibiotika som används idag vid prevention och behandling inom bukkirurgin i Sverige. Detta innebär ett
hot för behandling av patienter med bukinfektioner och kan leda
till behandlingssvikt och ökad dödlighet, sjuklighet och förlängd
vårdtid. Fynden bör leda till en omprövning av vår antibiotikapolicy. Anpassning av antibiotikaval, odling före antibiotikaterapi,
undvikande av antibiotika vid självläkande tillstånd och restriktiv
användning av antibiotika som driver på resistensproblemet är
några åtgärder som kan tillämpas.
Studie III

Syftet med denna studie var att studera om antibiotikabehandling
påskyndar tillfrisknande samt förebygger komplikationer och återinsjuknande hos patienter med akut okomplicerad divertikulit.
AVOD-studien (antibiotikabehandling vid okomplicerad divertikulit) bedrevs som en multicentrisk öppen randomiserad studie
mellan oktober 2003 och januari 2009. Tio kirurgiska kliniker
i Sverige och en på Island deltog i studien. Patienter med DTverifierad akut okomplicerad divertikulit lottades till behandling
med eller utan antibiotika. Ett protokoll fylldes i för varje patient
med demografiska data och uppgifter om tidigare divertikulit,
anamnes och status, symtom, laboratorievärden, samt DT-fynd.
Data om patienternas tillstånd under vårdtiden samlades in dagligen och beslut om utskrivning baserades på den kliniska förbättringen och på objektiva parametrar som sjunkande infektionsprover
och feber. Uppföljning gjordes efter 12 månader.
Vi inkluderade 623 patienter varav, 403 kvinnor. Grupperna
var lika avseende ålder, kön, BMI, temperatur, LPK, CRP, men
inte för tidigare genomgången divertikulit. Medianåldern var 58
år. Kirurgiska komplikationer med perforation förekom i sex fall
och abscess i tre. Det fanns ingen signifikant skillnad avseende
komplikationer eller vårdtid mellan grupperna. Återinläggning
pga. recidiv under ett år förekom hos ca 16% av patienterna, lika
i båda grupperna.
Beträffande patienternas smärtupplevelse, feber och uppskattning av ömhet i buken vid inläggning och under vårdtiden fanns
det ingen skillnad mellan grupperna.
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Syftet med studie fyra var att bedöma om DT-kolografi (DTK) kan
vara ett alternativ till koloskopi i uppföljningen efter genomgången
divertikulit avseende tolerabilitet och tillförlitlighet.
Studien bedrevs som en öppen studie genomförd vid Västmanlands
sjukhus, Västerås och Akademiska sjukhuset i Uppsala mellan
maj 2005 till november 2007. Patienter med genomgången akut
divertikulit och i behov av kolonutredning inkluderades. Patienterna genomgick båda undersökningsmetoderna under samma
dag. Hälften av patienterna genomgick först koloskopi och sedan
DTK och hos den andra hälften i omvänd ordning. Patienternas
upplevelser registrerades både före undersökningarna och efter
varje undersökning. Erfarna koloskopister deltog och en radiolog
tolkade all DTK.
Vi inkluderade 110 patienter (67 kvinnor) i studien. Medianåldern var 56 år. Andel lyckade fullständiga undersökningar
var 91% (100/110) för koloskopi och 86% (94/107) för DTK.
Undersökningstiden var i median 25 minuter för båda metoderna.
Divertiklar och polyper hittades hos 94%, respektive 20% med
koloskopi och 94% respektive 29% med DTK. 83% av patienterna
fick lugnande/smärtstillande medel i samband med koloskopi.
Vi fann att DTK upplevs som mindre smärtsam och obehaglig
jämfört med koloskopi vid kolonutredning efter divertikulit. DTK
detekterar divertiklarna lika frekvent som koloskopi. Jämfört med
koloskopi hade DTK dock låg sensitivitet, specificitet och låg grad
av överensstämmande beträffande detektion av polyper. DTK kan
vara ett alternativ till koloskopi vid utredning av tjocktarmen efter
genomgången divertikulit.
Konklusion

Denna avhandling visar att trots utbredd användning av DT för
diagnostik av akut divertikulit fanns det endast en studie med god
metodologisk kvalité. Det fanns däremot tre studier med god kvalité för UL vilka visat god förmåga att både bekräfta och utesluta
diagnosen. Detta tillsammans med det faktum att UL inte medför
en strålningsbelastning för patienten gör denna metod intressant
för diagnostik av divertikulit.
Screening för antibiotikaresistens hos tarmbakterier visade hög
grad av resistens mot antibiotika som används ofta idag vid prevention och behandling inom bukkirurgin i Sverige. Detta innebär ett
hot för en effektiv antibiotikaterapi.
AVOD-studien är den första randomiserade kontrollerade studie
som undersökt behovet av antibiotikabehandling vid akut okomplicerad divertikulit. Resultatet visar att antibiotikabehandling
inte förhindrar kirurgisk komplikation, förkortar inte vårdtiden
och förebygger inte recidiv och bör därför inte användas vid akut
okomplicerad divertikulit. Antibiotika skall reserveras för patienter
med komplicerad divertikulit.
DTK upplevs som mindre smärtsam och obehaglig jämfört med
koloskopi vid kolonutredning efter divertikulit. DTK detekterar
divertiklarna lika frekvent som koloskopi. Jämfört med koloskopi
hade DTK dock låg sensitivitet, specificitet och låg grad av överensstämmande beträffande detektion av polyper.
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Förslag till riktlinjer för omhändertagande av patienter med akut divertikulit
Diagnostik vid divertikulit:
Medan en del av patienterna med divertikulit kan behandlas polikliniskt behöver andra akut kirurgi.
Ett brett spektrum av svårighetsgrader av tillståndet och behovet av snabb diagnos ställer höga
krav på den kliniska och radiologiska undersökningen.
Samtliga patienter som söker akut för en förstagångsdivertikulit bör genomgå en akut datortomografi (DT) av buk och bäckenet för att verifiera diagnosen. Beroende på kliniken, laboratorievärden
och radiologiska bilden får tillståndet klassificeras som:
• Okomplicerad divertikulit: Akut divertikulit utan sepsis och utan tecken till komplikationer
radiologiskt som fri gas, abscess, fistel eller ileus.
• Komplicerad divertikulit: Akut divertikulit med sepsis eller radiologiska tecken till komplikationer.
Okomplicerad divertikulit
• Om patienten har lindriga symptom och kan inta vätska peroralt, och kan sköta sig hemma får
patienten behandlas poliklinisk med möjlighet till återbesök inom 10 dagar. Patienten ska då inta
flytande kost ett par dygn med successivt återgång till normal kost och behöver inte antibiotika.
Vid försämring uppmanas patienten återkomma för en ny bedömning.
• Vid hög feber, svårigheter att inta vätska peroralt eller om patienten inte klarar sig själv i hemmet
bör patienten läggas in för vätskebehandling men utan antibiotika. Om försämring med tecken
till komplikationer skall detta verifieras och behandlas enligt gängse rutiner.
Komplicerad divertikulit
Viktigaste bedömningen är huruvida patienten måste opereras eller ej. Viktigast är patientens
allmänna tillstånd som tillsammans med laboratorievärden och den radiologiska utredningen får
avgöra om behov av akut kirurgi föreligger. Patienten skall genomodlas och antibiotika bör insättas.
En lokaliserad abscess bör behandlas med perkutant alt. transrektal-dränage beroende på lokalisation och storlek. Operationen får beslutas i samråd med kolorektalkirurg.
Uppföljning efter divertikulit:
Efter genomgången divertikulit bör tarmen utredas efter 6–8 veckor för att utesluta kolonmalignitet.
Det finns ingen anledning att skynda på utredningen om inte den akuta DT-undersökningen antyder
misstanke om malignitet, eftersom utredningen kan förvärra divertikulittillståndet.

Bild 1. Datortomografi buk som visar okomplicerad divertikulit
med förekomst av divertiklar, förtjockad tarmvägg och flegmone i
tillhörande kolonmesenteriet.
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Bild 2. Endoskopisk bild som visar inflammation i divertiklar i
sigmoideum(till vänster i bild).
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Skopiurs i Lund för 19:e gången

Operativ övre
Gastrointestinal endoskopi
19–21 mars 2014

Wilhelm Graf
Ordförande
Sektionen för Kolorektal Kirurgi
VO Kirurgi
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
wilhelm.graf@akademiska.se
Marie Carlson
Vice ordförande
Sektionen för Gastroenterologi och Hepatologi
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala
Tel 018-611 42 49
marie.carlson@akademiska.se

Kursen har en praktisk inriktning och tar upp följande moment:

Kursen har en praktisk inriktning och tar upp följande moment:
Teoretisk genomgång av operativ endoskopi vid övre gastrointestinal blödning, benigna polypösa tumörer, achalasi, strikturer samt
anläggande av perkutan endoskopisk gastrostomi. Principerna
för endoskopisk mucosaresektion samt endoskopisk palliation vid
cancer i form av tumörreduktion, blodstillning och stentbehandling.
Hands-on-träning på sövda grisar med bland annat endoskopisk
gummibandsligatur, argonplasmakoagulation, injektionsbehandling
med adrenalinlösning, Histoacryl och fibrinlim, clipsbehandling,
endoskopisk ballongdilatation, perkutan endoskopisk gastrostomi,
endoskopisk polypektomi och anläggande av esofagusstent.
Observera: Goda basala kunskaper i OGD-skopi är en
förutsättning för deltagande!
För ytterligare information och anmälan kontakta:
Christer.staelvonholstein@skane.se
Välkommen med Din anmälan!
Christer Staël von Holstein, kursledare
Sponsorer
Olympus, Boston Scientific
Baxter Medical AB

Welcome to 31. SADE course in
advanced endoscopy for physicians
& endoscopy assistants
16–17 January 2014
The homepage www.sade.dk has now opened for registration and
booking of exhibition space.
The conference will take place at Crowne Plaza Copenhagen Towers.
Ørestad Boulevard. 114-118. DK 2300 Copenhagen S.
On the 16. and 17. January 2014.
Don’t hesitate to contact us if you need assistance or have questions.
Looking forward welcoming you to Copenhagen and SADE 2014
Dorina van Hauen
Van Hauen Conferences Aps
Amaliegade 36
DK-1256 Copenhagen K
Phone: +45 2344 4340
E-Mail: dvh@sade.dk
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Kirurg kliniken
Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra
416 85 Göteborg
031-343 52 48
jonas.l.bengtsson@vgregion.se
Anna Abrahamsson
Facklig sekreterare
Gastrocentrum Medicin
Karolinska Universitetssjukhuset
141 86 Huddinge
08-585 800 00
anna.abrahamsson@karolinska.se
Fredrik Rorsman
Hepatologiansvarig
Sektionen för Gastroenterologi och Hepatologi
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala
Tel 018-611 29 76

Urban Arnelo
Endoskopiansvarig
Gastrocentrum Kirurgi K53
Karolinska Univ.sjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm
08-585 800 00
urban.arnelo@ki.se
Ulrik Lindforss
Redaktör
Gastrocentrum Kirurgi
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Box 4622, 116 91 Stockholm
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31

ANNONS

FSGS

Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige

Bästa medlemmar,
Hoppas du har haft en skön sommar.
Återkomstens tid tycker jag har präglats
av en ambivalent känsla av entusiasm
för nya utmaningar och en viss motsträvighet att lämna shortsen kvar i garderoben.

H

östen är som vanligt full med
aktiviteter. I skrivande stund är vi
många som laddar inför ECCO
Educational Workshop som är i Göteborg
den 20 september. Programmet är fullspäckat med massor av högintressanta föreläsningar och jag hoppas att det är många av
er som skall delta. I FSGS har vi nyligen haft
styrelsemöte i Huskvarna. Att träffas så här
är oerhört viktigt då dessa möten blir mer
effektiva och många bra idéer kommer fram.
Vi fortsätter vårt samarbete med SEGP
och våra två föreningar arrangerar även i
höst en utbildning tillsammans med Tillotts
Pharma AB. Den kommer att gå av stapeln
i Linköping den 25 september. I år handlar
det om Swibreg – Vad & varför?, Utredning
och vård av IBD-patienter och om hur vi

handskas med både biopsier och patologer.
Visst låter det intressant! I november är det
Highligths 2013 som anordnas av AbbVie på
tre olika platser i Sverige (Stockholm, Lund
och Göteborg). Detta är en utbildning där
varje föreläsare ansvarar för vad som enligt
dem varit årets Highlights 2013 inom respektive område. Detta är ett jättebra sätt att
få ta del av det som presenteras på de stora
kongresserna inom IBD, IBS, omvårdnad,
lever, nutrition och endoskopi! Delta!
Vi har i tidigare nummer av Gastrokuriren

skrivit om hur vi har startat ett samarbetsprojekt med Otsuka AB. Det kallas
”Nurse Awareness Project” och där syftet
är att undersöka kunskap, medvetenhet och
erfarenhet hos sjuksköterskor som kommer
i kontakt med IBD-patienter. Detta kan
hjälpa oss att identifiera om det finns behov
av ytterligare utbildning och/eller stöd till
dessa sjuksköterskor. För att få svar på detta
kommer vi under hösten 2013 att skicka
ut en enkät till sjuksköterskor runt om i
Sverige. Om du är någon av dem som får

enkäten hemskickad till dig så ta vara på
möjligheten och var med och påverka!
Jag vill göra Er uppmärksamma på att vi
har en fantastiskt fin hemsida under ständig utveckling (www.fsgs.se). Det tar tid
innan allt hittar sin rätta form, men allteftersom kommer mer och mer information
att läggas upp. Ni medlemmar kommer att
kunna hitta information om utbildningar,
kongresser, stipendier som finns att söka,
riktlinjer, styrelseprotokoll m.m.
Så vill jag till sist påminna Er om att det
kommer att finnas stipendier att söka under
hösten, så håll ögonen öppna och börja
fundera och planera
redan nu.

Jag önskar Er alla
en skön höst!

Ann Tornberg
Vice ordförande

Nurse Awareness Project
IBD (Inflammatory Bowel Disease) innefattar sjukdomarna ulcerös colit, Crohns sjukdom samt Mikroskopisk colit. Detta är kroniska
sjukdomar som går i skov. Patienterna insjuknar oftast i unga år och har ett behov av kontinuerlig och återkommande kontakt
med sjukvårdspersonal som är insatt i sjukdomen. Kunskap om sjukdomen och hur den ska hanteras är väsentlig för patienter
med en kronisk sjukdom som IBD och kan ha en positiv inverkan på hälsorelaterad livskvalitet och patientens förmåga att sköta
sin behandling.1 Lägre grad av information är förknippad med mer oro och bekymmer.2 Patientutbildning leder till mer effektivare
copingstrategier, mindre oro och depression samt färre IBD-symtom.3
Vi tror att det finns mycket kunskap och erfarenhet hos sjuksköterskor som arbetar med IBD, men också behov. Patienterna finns
utspridda i hela landet och följs på olika sätt. Vi vill undersöka om det finns ett behov av mer stöd och utbildning för sjuksköterskor som arbetar med IBD-patienter och vi behöver därför Din hjälp med den enkätundersökning som vi nu planerar. Till hösten
skickas en enkät till sammanlagt 600 sjuksköterskor i hela Sverige. Projektet, kallat ”Nurse awareness project” är ett samarbete
mellan FSGS och Otsuka Pharma Scandinavia AB. Vi vänder oss till sjuksköterskor inom specialistmottagningar, allmänmedicinska
eller allmänkirurgiska mottagningar. Svaren kommer att vara anonyma och kommer inte att kunna spåras.
Syftet är att undersöka kunskap, medvetenhet och erfarenhet hos sjuksköterskor som kommer i kontakt med IBD-patienter.
Undersökningen ska hjälpa oss att identifiera om det finns behov av ytterligare utbildning eller stöd till sjuksköterskor som
arbetar med IBD-patienter.

Om du är en av dem som får enkäten skickad till dig – Ta vara på din möjlighet att vara med och påverka!
Projektet är ett samarbete mellan FSGS och Otsuka Pharma Scandinavia AB
Referenser: 1. Jäghult, 2. Moser et al 1995, 3. Larsson et al 2003.
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Vad jobbar vi med i FSGS?
Sista dagarna i augusti samlades styrelsen
för två arbetsdagar i Huskvarna. Det var
tredje året i rad vi hade detta upplägg. En
bra möjlighet för alla att få träffas samt
mer tid till att gå djupare in på de frågor
som vi tycker är viktiga att arbeta med.

V

i som är med i styrelsen tycker det
är viktigt att våra medlemmar blir
uppdaterade om vad som händer
i föreningen. Vi vill att Ni ska vara aktiva
medlemmar och bidra till att föreningen
utvecklas och blir starkare. Jag tänkte ge Er
en kort sammanfattning om vad vi gjorde
och kom överens om på årets arbetsdagar.
En dagordning är alltid bra att ha när det
är mötesdags och den var ganska lång detta
år. Vi pratade en hel del om vår
hemsida – fsgs.se. Vi tycker att
det är roligt att den blivit så pass
mycket bättre. Tanken är att Du
ska hitta all information om
FSGS här. Ni medlemmar måste
lära Er att använda hemsidan och
gärna ge synpunkter på om det är
något annat Ni vill ska vara med.
Här finns bl.a. en almanacka om
vad som händer i ”gastrovärlden”,
reseberättelser från Er medlemmar, information från styrelsen
om stipendier m.m.
Vi hade sedan en ganska lång diskussion
om hur vi ska nå ut till alla sjuksköterskor
som arbetar inom gastroenterologi. Hur kan
vi hitta och locka fler medlemmar till vår
förening? Vi tror det finns många sjuksköterskor som fortfarande inte vet att vi finns.
Ni får gärna hjälpa till med detta. Tala om
för Era kollegor runt om i Sverige att det
finns en förening inom vårt arbetsområde.
Vi arrangerar tillsammans med SEGP en
årlig utbildningsdag som i år precis varit
(25/9). Ett referat från denna dag kan du
läsa i nästa nummer av Gastrokuriren. När
det gäller utbildningar tycker vi att det faktiskt finns ett bra utbud men att det kan bli
en bättre spridning över året. Vad tycker
Du? Saknar Du något som Du gärna skulle
vilja veta mer om, hör av dig till oss!
Intresset till en del utbildningar upplevs

kanske inte alltid så stort. Vi har t.ex. en
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plats till N-ECCO School, som det bara
var en enda sökande till. Vi ser gärna fler
sökande till nästa gång (då kanske vi också
kan få fler platser). Inom kort kommer
också vår enkät ut som ska undersöka vilket
utbildningsbehov som finns. Resultatet av
denna kommer vi sedan förhoppningsvis att
kunna presentera på 2014 års Gastrodagar i
Linköping. Se separat information om NAP.
Och när det gäller Gastrodagarna 2014
är planeringen i full gång. Vi hade även här
en lång diskussion om vilka föreläsningar vi
skulle vilja ha med. Har Du några idéer och
förslag på innehåll, hör av Dig!

informera dina patienter om att det finns
en ny hemsida skriven av sjukvårdspersonal.
En annan viktig sak som var uppe till
diskussion är arbetet med att göra en
kompetensbeskrivning för ”gastrosjuksköterskor”. Vi ska ta hjälp av Svensk sjuksköterskeförening (SSF) för att komma igång
med detta arbete. Detta kommer att ta tid
att genomföra, men vi ska försöka komma
igång ganska snart.
När det gäller allt arbete vi gör så är det inte

bara vi i styrelsen som behöver vara med
utan alla medlemmar är välkomna att bidra.
Tveka därför inte att ta kontakt med någon
av oss om det är något du brinner extra för
och gärna skulle vilja vara med och påverka.
Som ni ser är det många saker på gång för
FSGS. Det tycker vi, och förhoppningsvis
ni med, är jättekul. Vi måste visa att vi finns
och att vi är en förening att räkna med.

Arbetet med att skapa en hemsida för IBD-

patienter är snart klart. Här kommer olika
yrkeskategorier att skriva om sina specialområden. Det som saknas är ett bra namn
på hemsidan men när Du läser detta finns
det nog ett färdigt förslag. När allt är klart,

Monica Wåhlin
Sekreterare FSGS
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FSGS styrelse 2013

Dagens Medicins Symposium om IBD
Den 30 augusti anordnade Dagens medicin ett symposium med syfte att synliggöra för politiker vad det kan innebära att
ha IBD. I auditoriet satt politiker, sakkunniga, representanter från mag-tarmförbundet och patienter.

S

ymposiet öppnades med en föreläsning av Björn Moum, professor i
gastroenterologi, FoU-chef, Oslo
universitetssykehus, Ullevål.
Ibsen-studien presenterades i stora drag.
Det är viktigt med långtidsstudier för att
påvisa ett mönster i hur sjukdomen IBD
ter sig i stort. Patienter har nu följts i 20 år
i Ibsen-studien. Studier som denna kan vara
till stöd i samhällsbeslut som försäkringar,
sjukskrivningar, dyra mediciner m.m.
Stefan Lindgren, överläkare, professor i
medicin, Lunds universitet tog vid med
en föreläsning som hade överskriften Vad
vinner vi på ett förbättrat omhändertagande
av IBD-patienten? Ett förbättrat omhändertagande av patienter med IBD ger vinster
både för individen och för samhället enligt
hälsoekonomiska utvärderingar. Samverkan
är viktigt i arbetet med patienter som har
IBD. Patienter skall ses som en del av vårdteamet, det skapar samverkan och medbestämmande. Patienten skall vara kopplad till
team av professionella vårdyrkeskategorier,
det skapar kontinuitet, tillgänglighet och
trygghet. Vården bör utgå från patientens
behov och ta hänsyn till patientens kroppsliga, psykiska och sociala välmående.
Olof Grip, överläkare, gastrocentrum,

Skånes universitetssjukhus, presenterade
arbetet med Swibreg som är ett nationellt
kvalitetsregister för IBD – en väg till bättre
beslutsstöd, riktlinjer och öppna jämförelser. Det svenska IBD-registret Swibreg
fyller en viktig roll genom att möta det stora
behov av beslutstöd och riktlinjer som finns
inom vården av patienter med IBD.
Sven Almer, överläkare, gastrocentrum,
Karolinska universitetssjukhuset, belyste de
nya läkemedelsrekommendationerna vid
inflammatorisk tarmsjukdom som läkemedelsverket kom ut med i april 2013. Hur
når vi bäst resultat för patienterna? Följs
de nationella riktlinjer som finns vad det
gäller behandling av IBD i Sverige. Colek-
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tomi-frekvensen är fortfarande hög trots
tillgängligheten av biologiska läkemedel
under 2000-talet. Optimal behandling av
IBD bygger på regelbunden medicinering
både under aktiva skov samt under besvärsfria sjukdomsperioder.
Martin Rejler, överläkare, mag-tarmmottagningen vid medicinkliniken, Höglandssjukhuset i Eksjö, berättade hur
förändringsarbetet på Höglandsjukhuset
har gått till för att minska gapet mellan
bästa möjliga vård och den vård vi ger idag
till patienter med IBD.
Den sista föreläsningen innan gruppdis-

kussionerna hade rubriken; I forskningens
framkant – ny kunskap om sjukdomsmekanismer och behandlingsmöjligheter vid IBD.
Jonas Halfvarsson, docent och överläkare
vid sektionen för gastroenterologi, medicinkliniken, Universitetssjukhuset i Örebro,
ville hävda att det inte alls är så att vi inte
vet något om uppkomsten av IBD, tvärtom
så vet vi idag en hel del. Vi har kunskap om
IBD vad det gäller ärftligheten, rökningen i
samband med IBD, om att bakterieflorans
sammansättning i tarmen troligtvis har en
påverkan och miljön vi lever i inte minst.
Jonas ser med tillförsikt på framtiden vad
gäller diagnostik och behandling av inflammatorisk tarmsjukdom.

Susanna Jäghult (ordförande)
Gastromottagningen
Danderyds sjukhus AB
182 88 Stockholm
susanna.jaghult@ds.se

Ann Tornberg (vice ordf.)
VO Gastroenterologi
Universitetssjukhuset i Lund
221 85 Lund
ann.tornberg@skane.se

Agneta Aasa (kassör)
Specialistsjuksköterska inom
kirurgisk vård
Kirurgkliniken
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
agneta.aasa@lj.se

Monica Wåhlin (sekreterare)
Magtarmmottagningen
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
monica.wahlin@lj.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

Dagen avlutades med gruppdiskussioner

som följdes upp med en paneldebatt. I
panelen satt Bodil Olsson, tidigare ordförande i Svensk gastroenterologisk förening,
Birgitta Rehnby, ordförande i mag-tarmförbundet, Marianne Hanning, projektledare,
Socialstyrelsen, Lasse Pettersson, ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen(M),
landstinget Östergötland, Stig Nyman,
landstingsråd(KD), Stockholms läns landsting.
Det hela spelades in av UR, Sveriges
television och kommer så småningom att
sändas i TV.

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

Cecilia Sköld (suppleant)
Medicinmottagning 1 Gastro
SU/Östra CKÖ
Diagnosvägen 11
416 85 Göteborg
cecilia.skold@vgregion.se

Marie Andersson (suppleant)
Magtarmmottagningen
Södra Älvsborgs sjukhus
501 82 Borås
marie.a.andersson@vgregion.se

Carina Andersson
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ANNONS

segps styrelse 2013

Hej alla medlemmar!
Jag hoppas att ni alla haft en skön sommar
även om det nu är ett par månader sedan.

U

nder hösten hålls ju en hel del
kurser och möten och jag hoppas
att många av er har möjlighet att
delta i någon av dem. På vår hemsida under
fliken kurser/utbildningar finns det ett del
förslag med länkar. Titta även på kalendern.
Vid årsmötet under Svenska Gastrodagarna

ändrades styrelsens sammansättning något
och vi har nu representanter från hela vårt
avlånga land.
Vi hälsar vår nya ledamot Helena Risvall,
som arbetar på endoskopienheten kirurgkliniken på Sunderby sjukhus, välkommen i
styrelsen. Helena lämnar lite längre ned på
sidan en presentation av sig själv
Suzanne Lord har lämnat styrelsen där hon
varit ledamot och webbansvarig sedan 2006.
Hon engagerar sig nu i valberedningen. Hör
av er till henne om ni är intresserade av att
ingå i styrelsen eller valberedningen.
Det är som tidigare sagts en del kurser/
möten nu under hösten och vi ser fram
emot att kunna rapportera lite från dem
i de kommande numren av Gastrokuriren.
Vi börjar dock med att i detta nummer ta
del av Lars Ahlgrens rapport från Svenska
Gastrodagarna i maj.

i 3 år och arbeta inom gastroenterologi/
endoskopi. Tänk på att även skriva var du
arbetar och din yrkesroll. Se under fliken
kriterier på hemsidan. Vi vill att ni skriver
en rapport/berättelse om det möte ni fått
utbildningsbidrag till, där ni kan berätta om
de föreläsningar som var intressanta och ge
egna reflektioner om mötet. Kanske ni fått
nya idéer till förändringar att ta med till
den egna arbetsplatsen, kanske ni hört en
extra intressant föreläsare eller läst en bra
poster? Det finns en ”hjälpreda” på hemsidan för den som vill ha hjälp att komma
igång. Det är lättare än man tror att skriva
ihop en berättelse.

Jag heter Helena Risvall och arbetar som sjuksköterska vid endoskopienheten på Sunderby
sjukhus i Luleå. Jag har arbetat på endoskopin
i åtta år, de senaste tre åren har jag även varit
sektionsledare. Tidigare har jag arbetat på
vårdavdelningar med inriktning kärl- och kolorektalkirurgi. Jag har även arbetat som samordningssköterska på kirurgmottagning. Här på
endoskopin arbetar vi både med gastroenterologer och kirurger, samt planerade och akuta
undersökningar, vilket gör arbetet varierande
och spännande.
Jag har i år fått förtroendet att vara ledamot
i styrelsen för SEGP. Det känns jätteroligt och
spännande. Det händer mycket inom gastro-
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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

Vi hoppas att många söker utbildningsbi-

draget på 6 000 kronor till ECCO-mötet
som hålls i Köpenhamn 20–22 februari.
Sista ansökningsdagen är 27 oktober.
Information om fler utbildningsbidrag
att söka kommer i nästa nummer av Gastrokuriren och i medlemsbrev under hösten.
Styrelsen har glädjen att meddela att
Boston Scientifics utbildningsbidrag till
ESGENA-mötet i Berlin gavs till Monica
Bohman-Galiamoutsa. Vi ser fram emot
hennes rapport från det
mötet i nästa nummer av
Gastrokuriren. Väl mött i
nästa nummer!

Styrelsen har beslutat att byta benämning

från stipendie- till utbildningsbidrag. Dessa
kan som förut sökas på blanketten som finns
på vår hemsida. Du måste ha varit medlem

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

Åsa Jirvelius
Sekreterare SEGP

enterologi och endoskopi, då forskning och
utveckling har förändrat
våra undersökningar och
behandlingsmetoder de
senaste åren och förändringsarbetet fortsätter alltjämt. Vi som arbetar inom området som
sjuksköterskor och undersköterskor har en
viktig roll i den utvecklingen. Tillsammans har
vi mycket kunskap och vi har mycket att lära
av varandra. SEGP är en bra plattform för vårt
gemensamma arbete. Därför känns det extra
hedersamt att jag fått detta uppdrag.

Iris Posserud

Sekreterare:
Åsa Jirvelius
Kirurgens Endoskopienhet
Södersjukhuset
Tel: 08-616 46 96 / 08-616 24 73
Fax: 08-616 46 64
asa.jirvelius@sodersjukhuset.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:
Helena Risvall
Sunderby sjukhus
Sjukhusvägen 10
971 80 Luleå
Tel: 0920-28 33 05
helena.risvall@nll.se

Ledamot:
Eleonor Johnson
Gastroenterologmottagningen
Ersta Sjukhus
Box 4622, 116 91 Stockholm
Tel: 08-714 65 14
Fax: 08-714 66 80
eleonor.johnson@erstadiakoni.se

Ledamot:
Gunilla Strand
Endoskopienheten
Ersta Sjukhus
Box 4622, 116 91 Stockholm
Tel: 08-714 63 09
gunilla.strand@erstadiakoni.se

Helena Risvall
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Rapport från Svenska Gastrodagarna
Svenska Gastrodagarna 2013 anordnades
av Sektionen för Gastroenterologi, Medicinska kliniken och Kirurgiska kliniken vid
Universitetssjukhuset i Örebro.

Å

rets upplaga av Svenska Gastrodagarna blev den tjugonde kongressen
som anordnades och därmed även
ett tjugoårsjubileum. Den första kongressen anordnades även den i Örebro och då
av Gunnar Järnerot tillsammans med Rune
Sjödahl och Gustav Liedberg. Svenska gastrodagarna är den största vetenskapliga kongressen som anordnas för personal verksam
inom gastroenterologi och hepatologi i Sverige. Det är inte bara de utomordentliga
föreläsningarna som gör kongressen till en
av årets höjdpunkter, utan även möjligheten
att få träffa gamla vänner och kollegor, som
man fått under många års arbete inom detta
område.
Efter en trevlig tågresa till Örebro letade

vi upp kongressanläggningen som ligger
centralt i Örebros södra stadskärna, på
bekvämt gångavstånd från södra station
där vi klev av tåget. Efter att vi anmält oss i
kongresshallen öppnade Gatrodagarna med
att deltagarna hälsades välkomna av Bodil
Ohlson, före detta ordförande i Svensk
Gastroenterologisk Förening. Efter detta
började föreläsningarna med en hedersfö-
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reläsning till Ulrika Broomés minne. Det
var den första av tre hedersföreläsningar som
hölls under kongressen och den hölls av Ola
Weiland, Karolinska Institutet, Stockholm.
Hans föreläsning handlade om Hepatit C –
förr, nu och i framtiden. Den andra dagens
hedersföreläsning hölls till Bengt Ihres
minne och behandlade Inflammatory bowel
disease – progress, prospects and problems
in translation och hölls av Jack Satsangi,
Western General Hospital, University of
Edinburgh. Dag tre avslutades hedersföreläsningarna med en hedersföreläsning till
Lennart Wehlins minne med Diagnostic
and therapeutic colonoscopy – a clinical
update for 2013 av Brian Saunders, St
Marks Hospital, Imperial College, London.
Förutom de tre hedersföreläsningarna fram-

fördes Gastrodagarnas övriga föreläsningar
ofta parallellt i tre olika föreläsningssalar.
Det delikata problemet uppstod då att välja
bort två föreläsningar till förmån för en. Jag
kommer inte att närmare gå in på enskilda
föreläsningar och vad de behandlade men
alla föreläsningar som jag valde att lyssna
på höll mycket hög klass och var mycket
givande. Föreläsarna höll sig föredömligt
inom sina tidsramar och inga irriterande
förskjutningar uppstod i programmet. Det
var inte bara föreläsningarna som höll hög
klass utan även posterutställningen där man

vandrade runt bland 64 postrar och kunde
diskutera innehållet med utställarna. Utställningen av industrins produkter var som
alltid mycket intressant med presentation av
de senaste produkterna för oss som är verksamma inom gastroenterologins område.
En viktig och uppskattad del i Gastrodagarna

bestod av välkomstminglet på Örebro slott
den första dagen och den stora välkomstmiddagen dag två. Vid båda tillfällena fick
man tid att under gemytliga förhållanden
umgås med gamla vänner och medarbetare
men även knyta nya kontakter med människor inom samma verksamhetsområde.
Middagen blev en trevlig tillställning med
god mat, dryck och trevlig underhållning.
Bland andra höll Gunnar Järneroth tal
och poängterade att årets Gastrodagar inte
bara var ett tjugoårsjubileum utan även den
största kongressen hittills med 655 deltagare. Efter en trevlig middag med många
tal började dansen som sedan pågick framåt
småtimmarna. På fredagen avslutades 2013
års Gastrodagar, som jag tack vare ett stipendium från SEGP fick det stora nöjet att
delta i.
Lars Ahlgren
Endoskoperande Leg ssk
Ersta sjukhus

Ga str ok ur i re n 4 • 2013

