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SGF har tillsatt fjorton arbetsgrupper sedan
våren 2007 för att arbeta fram Nationella riktlinjer för handläggning av olika kliniska tillstånd
inom lever och mag-tarmområdet. De Nationella
riktlinjerna skall vara grundade på vetenskap och
beprövad erfarenhet utan otillbörlig påverkan
från olika intresseriktningar t.ex. från läkemedelsindustrin. Arbetsgrupperna som arbetar med
Nationella riktlinjer tillsätts därför av SGFs styrelse och finansieringen sker enbart från SGF.
De Nationella riktlinjerna presenteras vid
symposier på Gastroveckan och publiceras på vår
hemsida, i Gastrokuriren och Läkartidningen.
För att de skall bli levande dokument i den kliniska vardagen runt om i Sverige behövs även
regionala möten för att diskutera hur riktlinjerna
skall tillämpas lokalt i det dagliga kliniska arbetet. Riktlinjerna är just riktlinjer och inte regler.
De skall ange en evidensbaserad standardhandläggning, men är självklart inte alltid tillämpliga
i det enskilda patientfallet. De kan ändå vara till
hjälp genom att man aktivt tar ställning till att
avvika från standard och kan motivera det.
Vid Gastrodagarna i Jönköping 2008 presenterades tre Nationella riktlinjer för inflammatorisk
tarmsjukdom. Ytterligare åtta Nationella riktlinjer kommer att presenteras på Gastroveckan
i Göteborg maj 2009. Varje riktlinje kommer
sedan att uppdateras minst vartannat år.
Efterhand som arbetsgrupperna blir klara
med sitt arbete tillsätts nya arbetsgrupper. I
våras tillsattes en grupp för att utveckla riktlinjer
för handläggning av celiaki och ytterligare fyra
grupper kommer att tillsättas under hösten för
att arbeta med sjukdomstillstånd inom leveroch IBD-områdena.
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n viktig fråga för gastroenterologins
utveckling i Sverige är arbetet med kvalitet. Vården vi erbjuder skall vara evidensbaserad och ständigt omprövas och förbättras
genom utvärdering och implementering av ny
kunskap. Utöver att vara ett mål i sig att erbjuda
en högkvalitativ evidensbaserad vård, så är det
också lättare att motivera resurser till våra sjukdomsområden om vi kan hänvisa till nationell
standard, visa vad vi åstadkommer med denna
vård och vad vi skulle kunna åstadkomma med
ökade medel. För detta behövs evidensbaserade
Nationella riktlinjer och välfungerande nationella register för olika sjukdomstillstånd.
Nationella riktlinjer

Mediahuset i Göteborg AB

utgivningsplan

Bästa medlemmar!
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Nationella register

Kvalitetsdata på den vård vi ger är en förutsättning för målstyrt utvecklingsarbete, men även

en väg att motivera
behov av nya resurser.
Våra uppdragsgivare
riktar i allt högre grad
sitt intresse mot kvalitetsdata för att avgöra
värdet av våra insatser.
På en del håll finns en
konkurrenssituation
mellan olika vårdgiHenrik Hjortswang
vare som gör att kvaOrdförande i SGF
litetsresultat har stor
betydelse. Våra yngre patienters medvetenhet
och beredskap till att söka information på
egen hand och vård på annat håll än i egna
landstinget tenderar också att öka. Fokus på
kvalitet är välkommet, men det är viktigt att
data tolkas på ett riktigt sätt så att underlaget
möjliggör adekvata åtgärder. Man måste vara
klar över vilka patienter som ingått i värderingen och vilken typ av medicinska åtgärder
som gett upphov till resultaten.
Det innebär ett betydande mervärde att
kunna jämföra den egna enhetens kvalitetsdata med övriga enheters i Sverige. För att
uppnå en riktigt god effekt av kvalitetsuppföljning måste vi med enade krafter skapa
nationella register, så att basen för jämförelse
är tillräckligt god så att de data vi kan redovisa
får tillräcklig tyngd. Det finns ingen vårdgivare som vill vara sämre än någon annan och
denna typ av data är därför av stort intresse
för våra landstingspolitiker i kontakten med
professionen och sina väljare, våra patienter.
Enheter med goda resultat kan utgöra draglok
för att lyfta hela den svenska gastroenterologin. Förutsättningen är dock att man på ett
tydligt sätt kan visa vad som ligger bakom
skillnaderna.
Genom att värdera följsamhet till riktlinjerna och resultat av vård som givits enligt de
Nationella riktlinjerna så kan vi dels utvärdera
riktlinjernas rekommendationer och dels den
egna verksamhetens kvalitet. Vi vet då vilka
åtgärder som gett upphov till resultaten och
kan göra förändringar därefter. De Nationella
riktlinjerna ger också möjlighet att identifiera
områden där kunskapsläget är svagt och där
forskning skulle kunna ändra detta. Vidare
så kan riktlinjerna bidra till att göra studier
mer stringenta genom att identifiera kliniskt
relevanta patientgrupper och därmed göra det
lättare att värdera resultaten och betydelsen i
ett specifikt kliniskt sammanhang.
Henrik Hjortswang
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vetenskaplige sekreteraren har ordet

AASLD i San Francisco
FOTO: ALAIN FREDETTE

Den 31/10–4/11 ägde årets största
och viktigaste möte AASLD (American Association for Study of Liver
Disease) för hepatologer rum i San
Francisco.

M

ötet började som vanligt med
en dags postgraduatekurs i
transplantation. Här diskuterades antiviral behandling för hepatit
B före och efter transplantation. Diskussion fördes kring att genom nya antivirala läkemedel med mindre resistensrisk
kan vissa patienter upphöra med sina
immunoglobulininjektioner efter transplantation. Man kan konstatera att det
ännu inte finns något konsensus i fråga
och olika centra har idag olika strategier.
På transplantationskursen diskuterades
också hepatit C-behandling före och efter
transplantation. Hepatit C-patienter har
en sämre prognos efter transplantation
och reinfektion, och snabb cirrhosutveckling i nya levern är vanligt och svarar
sämre på antiviral terapi men är värt att
prova. Den tredje sessionen diskuterade
behandling av akut fulminant leversvikt.
Efter transplantationskursen kom en dags
postgraduatekurs i hepatologi som hade

temat ”The changing face of hepatology”.
Här diskuterades ämnena “Genetic and
Genomics in Hepatology”, “Metabolic
syndrome, the Gathering Storm”, ”The
New World of Viral Hepatitis”, “Hepatic
Injury and Fibrosis, the Next Frontier”,
“Liver Cancer Stem Cells, The Roots
of Malignancy” and “Multidisciplinary

Stockholms Levervecka
4–6 februari, 2009
Den årliga post-graduatekursen för alla leverintresserade.
Leverveckan erbjuder en bred uppdatering och fortbildning inom medicinsk,
kirurgisk, viral, transplantations- och omvårdnads-hepatologi.
Programmet 2009 är ytterligare utvidgat och innehåller flera parallella sessioner,
liksom olika fokuserade lunch-diskussioner i mindre grupp. Programmet i korthet:
Onsdag
Torsdag
Fredag

Komplikationer till cirrhos och levertransplantation
Hepatit och inflammation
Bile duct surgery – how to do it and how to avoid complications
Graviditet och leversjukdom
Avancerad terapeutisk endoskopi vid hepatobiliär sjukdom
Liver resection – how to do it and how to minimize complications
I hepatologins framkant

Som vanligt också ett gediget omvårdnadsprogram med barn- respektive vuxenfokus
					
				
Välkommen till Leverveckan 2009!
Detaljer och slutligt program finns inom kort på hemsidan: www.leverveckan.se

G a s t r okuriren 5 • 2008

Approach to Patients with End-Stage
Liver Disease”. Det fanns dessutom ett
stort antal frukost- och lunchmöten som
behandlade aktuella kliniska och prekliniska frågeställningar. Dit var tillströmningen stor och den som inte hade biljett
beställd kunde inte räkna med att beredas
plats.
På den vetenskapliga delen av mötet träng-

des state of the art-föreläsningar med
symposier och parallella sessioner med
muntliga presentationer och postersessioner. Det stora utbudet gör att det är
svårt att välja ut det bästa. Bland muntliga
sessioner förtjänar late breaking abstracts
att uppmärksammas med bl.a. förvånande
data från en högdos (30 mg/kg) UDCAstudie som stoppats i förtid pga. fler leverrelaterade biverkningar med behandling
jämfört med placebo.
För dig som vill få en mer detaljerad rap-

port från detta fantastiska möte rekommenderas att surfa runt på hemsidan
www.aasld.org., där finner du abstracten
för årets möte. Här finns också föreningens guidelines som till i år blivit uppdaterade inom flera områden.
Annika Bergquist



tema nutrition

Tema Nutrition
I mer än ett decennium har vetenskapliga artiklar från Sverige och resten av
Europa rapporterat om sjukhussvält (1).
Undernäring medför förlängda vårdtider, ökad risk för komplikationer och
ökad mortalitet (1,2). I en ofta citerad
rapport från Storbritannien, finns klara
belägg för att vårdkostnaderna kraftigt
ökar för patienter med undernäring (3).
Europarådet har kommit med en resolution (2003) som ger riktlinjer för hur
undernäring på sjukhus ska utredas och
behandlas (4). Dokumentet gäller i Sverige, i egenskap av EU-land. Vidare har
Socialstyrelsen fastslagit redan i början
av innevarande decennium att en sjuk
människas nutrition måste betraktas likvärdigt med annan medicinsk
behandling (5).

H

ar vi då nått dit, lever vi upp till
regelverket? I en artikel i Läkartidningen 2006 publicerades
resultatet av en enkätstudie med utgångspunkt från den just ställda frågan. Den
visade nedslående resultat – svenska läkare
och sjuksköterskor verksamma inom slutenvård, levde inte upp till Europarådets
riktlinjer kring nutritionsbehandling på
sjukhus, trots en uttalad vilja att göra det
(6). Otillräcklig utbildning, avsaknad av
lokala och nationella riktlinjer samt otydlig arbetsfördelning mellan yrkesgrupper
involverade i nutritionsvården (läkare,
sjuksköterskor och dietister) var några
av de faktorer som svaranden på enkäten
uppgav som barriärer mellan attityd och
rutin i nutritionsfrågor. I en kommentar
till den artikeln, med rubriken ”Klinisk
nutrition självklar del av modern sjukvård”
poängterade Torsten Mossberg, dåvarande
enhetschef vid regionala tillsynsenheten
i Stockholm, återigen Socialstyrelsens
syn: nutritionsbehandling är en del av
den medicinska behandlingen. Han skrev
vidare: ”Verksamhetschefen har ansvar för
att rutiner finns för diagnos och behandling av den undernärde patienten” (7).
Trots intensiva satsningar på utbildning,
organisation och riktlinjer inom nutritionsfältet tycks det således finnas fortsatt
stora brister inom svensk slutenvård när det
gäller utredning och behandling av sjuk-
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domsrelaterad undernäring. Vissa landsting har kommit längre än andra vad gäller
tillgång på dietister och lokala riktlinjer för
nutritionsvård. Andra har en längre väg att
gå. I något landsting diskuteras – i tider av
dålig ekonomi – att dra in på måltidsdryck
och mellanmål till inlagda patienter och i
stället dela ut näringsdrycker. Detta måste
betraktas som exempel på ett extremt kortsiktigt tänkande. Dels är näringsdrycker
dyrare än mellanmål och smakar sämre,
dels är ju som sagt slutsatsen av en rad
studier att det lönar sig både kliniskt och
ekonomiskt att behandla undernäring vid
sjukdom. Slutligen skickar det väldigt
olyckliga signaler – stick i stäv med Socialstyrelsens intentioner om vikten av en
adekvat nutrition – till alla personalgrupper runt patienten. I tider när patienter
erhåller organtransplantation och andra
avancerade kirurgiska och medicinska
åtgärder för sina sjukdomar – fortsätter klinisk nutrition att framstå som ett område
som betraktas som ”mjukvara” – mindre
glamoröst, lättare att förbise.
Tradition och ekonomi kan således
bidra till att bibehålla dödläget i den bristfälliga nutritionen vid svenska sjukhus,
trots vetskapen om kliniska och ekonomiska vinster med nutritionsbehandling.
Även om dietisterna är den personalgrupp
kring patienten som enbart sysslar med
nutrition, måste också vi läkare ta vårt
ansvar. Det är vår uppgift att relatera
nutritionsstatus till patientens sjukdom
och att initiera åtgärder mot undernäring – där så är möjligt och meningsfullt
ur ett medicinskt och etiskt perspektiv
– bl.a. med dietistens hjälp. Inte minst
äger detta relevans för läkare verksamma
inom gastroenterologin – medicinare såväl
som kirurger. Kanske är det rimligt att vi,
som utreder och behandlar sjukdomar
i de organ som sköter matsmältningen,
axlar den fallna manteln efter den numera
nedlagda specialiteten klinisk nutrition.
I den nya målbeskrivningen för blivande
medicinska gastroenterologer, som började
gälla från 1 september i år, finns ”utredning
och behandling av nutritionsstörningar
vid gastroenterologisk sjukdom” inskrivet
som ett medicinskt delmål (8). I SGF:s regi
planeras för en veckolång nutritionskurs

speciellt inriktad mot att uppfylla de teoretiska och praktiska kraven för detta mål.
I mån av lediga platser kan även färdiga
specialister verksamma inom medicinsk
eller kirurgisk gastroenterologi och medlemmar i SGF, söka till denna kurs, som vi
kommer att informera om framöver. SGF
har också tillsatt en arbetsgrupp för att ta
fram riktlinjer för nutritionsbehandling
vid specifika gastroenterologiska sjukdomar, som kommer att presenteras under
Gastrodagarna 2010.
Det nummer av Gastrokuriren som du
nu håller i din hand, har Nutrition som
tema. I ett par reportage får du möta verksamheter inom medicinsk och kirurgisk
gastroenterologi, som på olika sätt bidrar
till ett gott omhändertagande för gastroenterologiskt sjuka patienter – också
vad avser nutritionen.
Kanske någon av dem
har ett svar på frågan:
hur går vi från ord till
handling i nutritionsfrågan?
Ulla Johansson
Facklig sekreterare SGF

Referenser:
1. Larsson J, Andersson M, Askelöf N, Bark
T. Undernäring vanligt vid svenska sjukhus.
Risken för komplikationer och förlängd vårdtid
ökar. Läkartidningen 1994;91:2410-2413.
2. McWhirter JP, Pennington CR. Incidence and
recognition of malnutrition in hospital. BMJ
1994;308:945-948.
3. Stratton R, CJ Green, M Elia. Disease-related
malnutrition:an evidence-based approach to
treatment. CAB International, UK, 2003.
4. Council of Europe . Resolution ResAP(2003)3
on food and nutritional care in hospitals. http//
www.hospitalcaterers.org/documents/cu.pdf
5. Näringsproblem i vård och omsorg. SoS-rapport 2000:11.
6. Johansson U, Larsson J, Rothenberg E, Stene
C, Unosson M, Bosaeus I. Nutritionsbehandling inom slutenvården: svenska sjukhus
klarar inte Europarådets riktlinjer. Läkartidningen 2006; 21-22 (103):1718-1724.
7. Mossberg T. Klinisk nutrition självklar del av
modern sjukvård. Metabol behandling kan
minska komplikationer och mortalitet. Läkartidningen 2006; 21-22 (103):1697-1698.
8. www.socialstyrelsen.se ”Ämnen”, ”Utbildning
och kompetens”, ” Läkarnas nya specialiseringstjänstgöring”.



nutrition på umas

Kristina Jönsson, sjuksköterska och nutritionskoordinator, Christina Stene, kirurg och Elisabet Bergh Börgdal, dietist.

Arbetet med nutritionsfrågor på UMAS
Vid Kirurgiska kliniken UMAS har man
tagit fram riktlinjer för nutritionsbehandling. Det är ett arbete som resulterat i att man idag har integrerat
nutritionsmedvetandet i standardvårdplanen för kliniken.

V

i träffar Christina Stene som
arbetar som kirurg i Kirurgklinikens kolorektalteam och hennes
kollegor Elisabet Bergh Börgdal, dietist,
samt Kristina Jönsson, sjuksköterska och
nutritionskoordinator.
Konsensus saknas

Europarådet slår i Resolution on food and
nutritional care in hospitals fast att screening av nutritionsstatus ska ske för alla
patienter som läggs in och ska regelbundet
upprepas under hela vårdtiden.
Vid förekomst av – eller risk för – undernäring skall en nutritionell vårdplan upprättas, inkluderande individuell utredning
och uppföljning.
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Slutligen slår man fast att nutritionsstöd
vid sjukdomsrelaterad undernäring ska
vara en integrerad del av behandlingen,
ska dokumenteras i journalen, följas upp
och överrapporteras till mottagande vårdinstans.
Ovanstående beslutades vid Ministermötet den 12 november 2003. Hur ser det
då ut fem år senare?
– Det efterlevs inte, säger Christina.
Hon pekar på att Socialstyrelsen redan
år 2000 slog fast att ”Den sjuke individens nutrition måste beaktas på samma
sätt som annan medicinsk behandling
och därmed underkastas samma krav på
utredning, diagnos, behandlingsplanering
och uppföljning/dokumentation”.
– Ändå är det fortfarande så att det i
Sverige inte finns någon enhetlig konsensus, det är lite flytande, säger Elisabet.
Började 2005

Men på UMAS har man lyckats få grepp
om problematiken och man arbetar på

Kirurgkliniken idag målmedvetet och
strukturerat med nutrition.
– Vi började med ett projekt vi kallade
OKÅ (Optimal Kirurgisk Återhämtning)
år 2005. Idag är det inte längre ett projekt – det är en integrerad del av behandlingen, berättar Christina.
De beskriver projektet som deras lokala
variant av ERAS (Enhanced Recovery
After Surgery) och anser att det bidrog
till att etablera nutritionsmedvetandet på
många nivåer.
– De patienter vi kunde identifiera
som hade en risk för undernäring, och
som var aktuella för kirurgi, fick prova ut
näringsdrycker som de intog 2–4 gånger
per dygn. De fick ta med sig dem hem.
Vid behov fick de också träffa en dietist.
De blev alltså bättre nutrierade innan
kirurgin, förklarar Christina.
Hon tillägger att OKÅ inte är formellt
utvärderat, men att smärtsköterskorna
har utvärderat det första årets patienter.
Det visade sig att dessa patienter använde
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År 1999 fanns det en dietist som arbetade 20%
på kirurgen och som hade ganska lite att göra.
I år är det en tjänst på 40% – och dietisten är
överlupen med arbete.

Christina Stene

mindre mängd analgetika och att samtliga hade magen igång dag två (gas eller
faeces).
– ERAS-konceptet trycker visserligen
på audit och uppföljning, men det är svårt
i den kliniska vardagen, konstaterar hon.

– Det är en annan indikation på att
ämnet börjar få genomslagskraft, anser
hon.
– Kirurgerna har en medvetenhet, så de
söker allt mer efter samarbete med dietister, bekräftar Elisabet.

Börjar få genomslag

Glapp mellan kunskap och ansvar

Elisabet berättar att när hon började
arbeta på UMAS 1999 så talade man inte
så mycket om nutrition.
– Det är en jättestor skillnad idag, jämfört med då, anser hon.
– År 1999 fanns det en dietist som
arbetade 20% på kirurgen och som hade
ganska lite att göra. I år är det en tjänst
på 40% – och dietisten är överlupen med
arbete, påpekar Christina.
Båda två berättar att inte bara vårdpersonalens medvetande höjts – det gäller
även patienterna.
– Vissa kräver att få träffa en dietist idag.
Det var ovanligt 1999, säger Elisabet.
På UMAS skriver man Standardvårdplaner (SVP) för de olika enheterna. Den
första som skrevs (2006) gällde kirurgi.
– I vår SVP integrerade vi ERAS-konceptet i vårdplanen. Men man kan fråga
sig varför det inte även är integrerat på
KK, ortopeden och urologen, säger Christina.
Elisabet kan avslöja att man nu har börjat
intressera sig även på dessa kliniker.
– De gör det eftersom de vet att de
kan vinna på det. Men de är inte framme
ännu, fortsätter hon.
Christina pekar på att kärlkirurgerna
på Kirurgveckan i år hade bjudit in gruppen för nutrition och perioperativ vård
att komma och tala om malnutrierade
patienter.

I en artikel i Läkartidningen i maj 2006
redogjorde Christina, tillsammans med
Ulla Johansson och fyra andra kollegor,
för en enkätstudie de genomfört bland
svenska läkare, sjuksköterskor och dietister. Man undersökte rutiner för nutritionsbehandling inom slutenvården – i
relation till Europarådets rekommendationer.
1 656 personer svarade. Av dessa ansåg
88 procent att nutritionsstatus ska screenas
vid inläggning, medan endast 22 procent
beskrev att så verkligen sker. Nästan hälften ansåg att utbildningen i klinisk nutrition för vårdpersonal var otillräcklig. En
otydlighet i ansvarsfördelningen beskrevs
av majoriteten av dem som svarat.
Undersökningen visar att svensk slutenvård inte lever upp till Europarådets
rekommendationer om nutritionsbehandling. Därav rubriken Svenska sjukhus klarar
inte Europarådets riktlinjer på artikeln.
– Ansvaret för detta faktum ligger på
verksamhetschefen. Men det finns ett
glapp mellan kunskap och ansvar, kommenterar Christina denna rubrik.
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Förlängt projekt

Därför har man nu på UMAS inrättat ett
nutritionsnätverk.
– 2006 bestämde chefssjuksköterskan
på UMAS att vi måste få bättre kunskap
om nutritionen för våra patienter. Beslutet

kom i kölvattnet av en stor sårstudie, som
visade att av de undersökta patienterna
så hade över 50% dåligt nutritionsstatus,
berättar Elisabet och fortsätter:
– UMAS har i sin strategiska plan tagit
beslut om att trycksårsfrekvensen ska
minska, men man vet samtidigt att detta
blir svårare så länge som vi har malnutrierade patienter. Därför bildades nätverket
2006. Dess huvudsyfte är att vi skall förbättra nutritionsomhändertagandet för
UMAS patienter.
De första delmålen är att identifiera och
behandla undernäring. Det gäller övergripande för alla patienter på sjukhuset.
– Arbetet går hand i hand med det
kirurgerna började med ett år tidigare,
förklarar Elisabet.
Hon berättar vidare att det stora arbete
man håller på med just nu är att införa
kliniska riktlinjer för behandling av
undernäring. I dagsläget består gruppen
av 18 sjuksköterskor – en för varje klinik,
Christina som är läkarnas representant, en
vuxen- och en barndietist samt en klinisk
lektor.
– Från och med januari 2009 ska alla
patienter riskbedömas för undernäring
och resultatet skrivas in i journalen. Vårdplaner ska upprättas för riskpatienter, förklarar Elisabet.
Nätverket har även en nutritionsgrupp
på varje klinik. Sjuksköterskan som deltar
kan inte begäras att sköta det arbetet på
egen hand.
– Vi har kommit ganska långt organisatoriskt – resurser har satsats från sjukhusledningen. Vi har massor med arbete kvar
innan det är implementerat i den kliniska
vardagen, men projektet är förlängt till
2010, summerar hon.
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nutrition på umas

och nutrition som kvalitetsindikatorer,
innebär det att man på regional nivå ändå
arbetar med frågan nu.

The bed is as dangerous
for an old person as a
Ferrari is to a teenager.
Smygande, stegvis förändring
Elisabet Bergh Börgdal

Problemet går att gör något åt

På kirurgen ingår cirka tio personer i det
nutritionsråd som finns där. Det föddes
några år tidigare, och arbetar med att ta
fram riktlinjer för nutritionsbehandling.
– Från hur man identifierar riskpatienter till vem man kan vända sig till när
man har frågor och funderingar kring
nutrition, förklarar Christina.
Men hon påpekar att det är ett svårt
område.
– Det är svårt med utbildning, eftersom
nutrition inte är ett prioriterat område.
Ny teknik, maskiner och instrument är
mer avancerat och skänker därmed högre
status. Men jag brukar säga att med dem
så har man en murslev – men utan adekvat nutrition saknar man byggstenarna!
Dessutom innebär dagens verklighet på
sjukhus med både elektiv och akut kirurgi
att man ofta helt enkelt inte hinner fråga
om sådant som nutritionsproblematik.
– Erfarenheter från Danmark visar klart
att det går att göra något åt problemet.
Sundhetsstyrelsen har vidtagit åtgärder,
och man kunde i en enkät 2004 också visa
att de insatser man satte in 1997 hade gett
resultat, berättar Christina.
Christina och Elisabet vill veta varför
inte Socialstyrelsen gör samma sak.
– Alltså att Socialstyrelsen ger klara,
uppifrån kommande, direktiv samt medel
för implementering, undrar de båda.
– Vi vet att en malnutrierad patient
på vårdavdelning tar minst ytterligare
tre vårddagar i anspråk, jämfört med en
välnärd patient med samma diagnos. Så
det finns också pengar att spara, tillägger
Elisabet.
Hon konstaterar dock att eftersom
Region Skåne har utsett sår, smärta, fall
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Vi får sällskap av Kristina Jönsson, sjuksköterska och nutritionskoordinator på
UMAS. Kristina beskriver sin arbetsuppgift med att hon ska se till att ”infartsvägarna fungerar” för patienten.
– Jag sysslar med enteral nutrition. PEG
är den klart vanligaste metoden, men vi
använder oss också av jejunum-kateter
och knapp (lågprofilsgastrostomi).
Kristina är med och informerar patienten inför operation, samordnar inläggningen av PEG och följer upp dem som
fått PEG efteråt.
– Jag fungerar som resursperson – för
sjukhuset, men också för hela öppenvården i Malmö.
Kristina har arbetat med detta sedan 1995,
och hon anser att man nu bättre har tagit
till sig och förstått möjligheten att utnyttja
tarmen för att nutriera patienterna.
– Öron- och onkologiklinikerna, som
har ansvar för strålbehandling, har fått
upp ögonen: Den som drabbas av en
öron- näsa- halstumör erbjuds – eller snarare rekommenderas – nu en PEG inför
strålbehandlingen, berättar hon.
Kristina träffar många malnutrierade
patienter.
– Ofta är det en smygande, stegvis försämring som ägt rum. Man har inte haft
rutiner som fungerat om att väga patienten, personal har bytts ut m.m. Men det
är just sådana rutiner man behöver skapa
– man måste kunna se vad som händer!
Det går inte att bara förlita sig på att
patienten väger lika mycket idag som för
ett halvår sedan.
– Men det kan också bero på att patienten själv inte har velat ta emot nutritionsråd, tillägger Kristina.
Viktigt med team

Kristina påpekar att det inte räcker med
att bara nutriera.

Kristina Jönsson

– Man måste se till att patienten rör på
sig också, säger hon och illustrerar med
följande engelskspråkiga pedagogiska liknelse: ”The bed is as dangerous for an old
person as a Ferrari is to a teenager.”
Christina vill fästa uppmärksamhet på
en annan del av nutritionsproblematiken,
som man kanske inte direkt tänker på.
– Kom ihåg att också övergödda patienter även kan vara malnutrierade patienter!
Det går inte att säga inför en operation
att ”de har att ta av”. Det är fel tillfälle att
banta när man utsätts för ett kirurgiskt
trauma.
Christina anser att det ofta är svårt för
sjuksköterskorna som ser och upplever att
en patient kanske har en nutritionsproblematik, men inte har några möjligheter att
förankra det hos någon annan. Doktorernas medvetande är inte alltid så högt.
– Det är för lite nutritionsutbildning
under läkarutbildningen! Därför är det
svårt för sköterskorna när de vill att något
ska ordineras, men doktorerna inte vet
vad.
Hon påminner om att ESPEN (The
European Society for Clinical Nutrition
and Metabolism) har ett dedicerat område
inom europeisk sjukvård – fight against
malnutrition – och att de nu har en svensk,
Olle Ljungqvist, som ordförande.
– För mig är teamet viktigt, säger Christina och avslutar med ett citat:
– ”Det fanns ingen väg, men om vi är
några stycken som börjar gå blir det i alla
fall en stig”. Det fungerar som en bra illustration till varför jag tycker det är viktigt
att vi är flera som samarbetar kring nutritionsfrågorna.
Per Lundblad
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Tarmsviktsmottagningen på Ersta sjukhus
På Ersta sjukhus har man inrättat en särskild tarmsviktsmottagning.
Här arbetar överläkare Annalena Lönn, tillsammans med överläkare Margareta Danelius.
Det finns även en nutritionssköterska kopplad till mottagningen.
Kartlägger patientens problematik

– På tarmsviktsmottagningen kartlägger
vi återkommande patienters individuella
nutritionsproblematik, berättar Annalena.
Kartläggningen omfattar kostregistrering, beräkning av näringsbehov, blod- och
urinprover och vätskebalansmätning.
– Utifrån resultaten kan vi sedan ge
patienten kostråd och bedöma om patienten är i behov av näringstillskott – per
oralt eller parenteralt. Ibland behövs även
tarmreglerande medicinering, fortsätter
hon.
– Vid vår mottagning har vi möjlighet
att ge patienten den tid som krävs, vilket
vanligen ej låter sig göras inom ramen för
ett vanligt mottagningsbesök. Vi kan vara
mer flexibla.
– Vid besöket träffar patienten både
läkare och nutritionssköterska. I möjligaste mån samordnas besöket med kurator, stomiterapeut och kirurg vid behov.
Insatsen bör komma snabbt

Annalena har arbetat på Ersta sjukhus
sedan ett och ett halvt år tillbaka. Dessförinnan arbetade hon på Karolinska sjukhuset, Huddinge, och det var där hon först
kom i kontakt med nutritionsfrågor.
– Jag arbetade där med överläkare Ulla
Johansson som då var verksam på dåvarande Huddinge sjukhus och lärde mig
mycket av henne!
Patienterna på tarmsviktsmottagningen
lider av malabsorption till följd av tunntarmsförlust. De är vanligen drabbade
av kärlkatastrofer, Crohns sjukdom eller
maligna sjukdomar företrädesvis i gastrointestinalkanalen.
– Frisk kvarvarande tarm bör användas så snart som möjligt för bästa möjliga
funktion i framtiden, säger Annalena.
– Målet att i så stor utsträckning som
möjligt använda kvarvarande tarm är även
viktigt för att minska risken för leverpåverkan vid parenteral nutrition.
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Annalena Lönn

Vid vår mottagning har vi möjlighet att ge
patienten den tid som krävs, vilket vanligen
ej låter sig göras inom ramen för ett vanligt
mottagningsbesök.
– Då patienterna är välreglerade har
de ofta en mycket god livskvalitet och
många är yrkesverksamma. Dock kan
deras närings- och vätskebehov förstås öka
i perioder, som vid t.ex. infektioner.
Då kan de snabbt bli beroende av intravenös vätske- och näringstillförsel.
Kortare tid eller flera år

Tarmsviktsmottagningen är knuten till
Ersta sjukhus dagvårdsavdelning vilket
betydligt underlättar logistiken.
– Vi har via vår nutritionssköterska vanligen möjlighet att ta emot patienten akut
om så krävs, och man kan ge behandlingen
på dagvården. Vi har även möjlighet till
slutenvård, men det behövs sällan. Patien-

ter i behov av mer kontinuerlig behandling
med vätske- och näringsdropp har vanligen kontakt med hemsjukvården.
Annalena påpekar att en del av deras
patienter kanske bara behöver kontakt
under en kortare tid – medan andra är
i behov av fortlöpande kontakt under
åratal.
– Nutrition kan tyckas vara ett basalt
område, men de problem som kan
uppstå vid tarmsvikt är ju inte alltid lätt
avhjälpta.
Patienter med tarmsvikt kan drabbas
av trötthet, depression, njurpåverkan och
på lite längre sikt osteoporos. Därtill skall
man förstås även lägga riskerna med de
mer akuta tillstånden.
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Finns vinster att göra

På Ersta sjukhus har man alltså tagit ett
ordentligt grepp på nutritionsproblematiken.
Men så ser det inte ut överallt i resten
av landet och för den delen även Europa.
Vi frågar Annalena hur hon tror att man
ska bära sig åt för att få ut budskapet?
– Jag tror att kunskapen finns men inte
alltid tiden. Det är en fråga om prioritering, svarar hon och tillägger:
– Det tycks idag finnas en större medvetenhet om dessa frågor. Socialstyrelsen
har också kommit ut med riktlinjer angående nutritionsbedömning av patienter i
slutenvården.

Hon påpekar att sjukhusen har vinster
att göra om man uppmärksammar nutritionsfrågan.
– En malnutrierad patient löper större
risk att drabbas av infektioner och är mer
svårmobiliserad, vilket sannolikt innebär
längre tids vistelse på sjukhuset.
Patientanpassad mottagning

Det finns två större mottagningar i Sverige
som samarbetar i ett gemensamt register
rörande tarmsviktspatienter.
– Förutom vi är det Sahlgrenska sjukhuset som registrerar sina patienter. Registret
har varit i bruk under ett par år.

Man har även ett visst samarbete med
Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka.
Annalena finner det givande att arbeta
med nutritionsfrågor.
– Det kan vara en stor utmaning och
man kan göra en stor skillnad för patienterna.
– Vi har en mycket patientanpassad
mottagning, där vi har tid och möjlighet
att motivera och möta de unika behov
som finns i denna mycket varierande
patientskara, avslutar Annalena Lönn.
Per Lundblad

Att lyssna på information om celiaki
Celiaki – från en ovanlig
barnsjukdom
till ett folkhälsoproblem
Tisdag den 27 Januari 2009
Grand Hôtel, Stockholm
Alla yrkesgrupper inom hälso- och
sjukvården är mycket välkomna!
Mer information och anmälan
www.blf.net
Svenska Barnläkarföreningen,
sektionen för
gastroenterologi, hepatologi och
nutrition

Under våren 2008 har jag (Jonas Ludvigsson) spelat in ett ljud-informationsmaterial om
celiaki/glutenintolerans. Det finns nu på svenska celiakiförbundets hemsida och vänder
sig till såväl barn som vuxna med celiaki, men även till deras anhöriga. Innehållet i ljudinspelningarna (7 avsnitt) har faktagranskats av svenska barnläkarförbundets arbetsgrupp
för celiaki.
Ämnen som behandlas är t.ex. ”magtarmkanalen” och ”hur vanligt celiaki är”, men även
information om det vi vet om sjukdomens orsaker.
Min förhoppning är att läkare, dietister och gastro-sjuksköterskor i sin kontakt med celiakipatienter och deras anhöriga ska informera om möjligheten att lära sig mer om celiaki
genom att lyssna på inspelningarna.
För att kunna lyssna på ljudinformationen behöver man ha tillgång till en dator med
internetuppkoppling. Adressen till ljudinformationen är:
http://www.celiaki.se/lyssna
(Om inget händer när du klickar på länken, kopiera den, öppna programmet internet
explorer och klistra in www.celiaki.se/lyssna i internet explorers adressfönster. Tryck därefter på ”enter-tangenten” så kommer du till ljudinformationen.)
Jonas Ludvigsson, Docent, Barnläkare
Barnkliniken, Örebro Universitetssjukhuset
Enheten för klinisk epidemiologi, Karolinska Institutet

”Mat med Magkänsla” sprider matglädje över hela landet.
Så här gör du för att beställa flera exemplar av boken:
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Ni beställer en eller flera förpackningar av boken. En förpackning = 17 st böcker.
En förpackning kostar totalt 1700:- inkl. frakt à 255:- (pris/bok 80:- x 17 + moms + frakt).
Böckerna levereras från Drive Publishing varje fredag med leverans 2–3 arbetsdagar senare.
Faktura från Drive Publishing skickas separat med 30 dagars betalning.
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Till minne av Lars Olbe
– En kirurg som gjorde
magsårskirurgi överflödig

E

n svensk gastrokirurgisk profil har gått
ur tiden. Docenten i kirurgi Lars Olbe,
Göteborg, har efter en längre tids sjukdom avlidit i en ålder av 76 år. Lars Olbe bodde
och verkade i Göteborg i mer än fyra decennier
men kom ursprungligen från Stockholm där han
föddes den 1 juni 1931. Efter gymnasiestudier
studerade han medicin vid Karolinska Institutet
och erhöll medicine licentiatexamen 1958. Han
hade redan då börjat som doktorand på Farmakologiska Institutionen vid KI och inspirerad av
den berömde magsårskirurgen Lester Dragstedt
i Chicago utvecklade Lars Olbe kunskapen om
styrmekanismer för magsäckens syraproduktion.
Detta ämnesområde skulle komma att bli centralt för den framtida karriären och resulterade
år 1964 i en doktorsavhandling. Lars Olbe hade
då i flera år verkat som lärare i klinisk farmakologi vid KI, men rekryterades 1965 av Professor
Ragnar Romanus till Sahlgrenska Sjukhuset för
utbildning i allmänkirurgi. Lars erhöll snart en
docentur i experimentell kirurgi och började nyttiggöra sina teoretiska kunskaper om magsäckens
syraproduktion i kliniska sammanhang. Det var
känt att magsyran spelade en avgörande roll för
uppkomsten av magsår, särskilt för duodenalulcus.
Det var också känt att magsåren läkte om magsäckens saltsyraproduktion bromsades, vilket på
denna tid gjordes genom att operera bort delar av
magsäcken eller genom att skära av de syrasekretionsstimulerande vagus-nerverna. Magsårssjukdomen var mycket vanlig och magsårskirurgi var
en stor verksamhet inom landets kirurgkliniker.
Lars Olbe etablerade 1978 ett av landets första specialistteam för kirurgi i övre magtarmkanalen som
han ledde fram till sin pensionering 1996. Lars
Olbe var en skicklig och mycket noggrann operatör. Han hade stort intresse för att introducera
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och utvärdera nya kirurgiska tekniker, alltid med
patienternas bästa framför ögonen. Inom forskningen odlade Lars Olbe sitt intresse för orsakerna
till magsår. Ett stort antal, närmare bestämt sjutton yngre kirurger, vid Sahlgrenska handleddes till
disputation och varje doktorsavhandling adderade
en unik bit till kunskapspusslet om magsyrans
roll för magsårsbildning. Lars Olbes vetenskapliga
produktion var omfattande med över 200 artiklar i
vetenskapliga tidskrifter och ett mycket stort antal
bokkapitel, översiktsartiklar m.m.
Att använda kirurgin för grundforskning på
människa och återföra den nya kunskapen till
praktisk sjukvård blev något av Lars Olbes varumärke. För att underlätta denna forskning etablerade han Gastlab, ett humanlaboratorium på
Sahlgrenska där ny kunskap och forskningsmetodik kunde förädlas och återföras till klinisk rutin.
Lars Olbe rekryterade forskarbegåvningar till Sahlgrenska och skapade ett omfattande nätverk av
internationella forskarkollegor för kunskapsutbyte
och gästforskning. Även den sociala dimensionen
var viktig för Lars. Ofta samlade han och hustru
Kerstin sina forskarkollegor och internationella
gäster till generös och trivsam samvaro i hemmet
eller på sommarstället i Bohuslän. För medarbetarna blev Gastlab med Lars som primus motor
en viktig kontaktpunkt inte bara för vetenskapligt
utbyte utan även för socialt umgänge inom ramen
för alldagliga aktiviteter på sjukhuset.

R

edan 1967 hade läkemedelsbolaget AstraHässle i Mölndal tagit ett strategiskt beslut
att starta utveckling av en medicin mot
magsårsjukdomen. Det var ingen slump att man
engagerade Lars Olbe som klinisk konsult och farmakolog på det närbelägna Sahlgrenska sjukhuset.
Det var han som hade föreslagit detta angelägna
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behovsområde och instruerade bolaget att bygga
upp forskningsfaciliteter för att kunna testa nya
läkemedelskandidater. I samråd med sina kirurgiska patienter kunde Lars Olbe förmedla ny fysiologisk och farmakologisk kunskap till AstraHässle.
Han bidrog sedan själv aktivt genom att utvärdera
bolagets forskningsresultat. Lars Olbe utgjorde på
detta sätt ett lysande exempel på en samverkan
som både akademin och industrin dragit nytta
av och som främjat vetenskaplig utveckling. Han
blev nyckelperson i den projektgrupp som under
1970-talet etablerade den nya läkemedelsklass,
protonpumpshämmare, från vilken substansen
omeprazol utvecklades och resulterade i preparaten
Losec och Nexium. Omeprazol visade sig vara en
väsentligen biverkningsfri och kraftfull hämmare
av magsyraproduktionen och blev snabbt en konkurrent till kirurgisk behandling av syrarelaterade
sjukdomar i tolvfingertarmen och matstrupen.
Resultatet blev att den klassiska magsårskirurgin
reducerades för att så småningom, i och med att
man lärde sig att också behandla magsårsbakterien
Helicobacter pylori, nästan helt avvecklas. Losec
å andra sidan blev en enorm kommersiell succé
och Sveriges största exportframgång.
Det faktum att Lars Olbe så aktivt bidrog till
att reducera behovet av sin egen kliniska specialitet ger anledning till några reflektioner. Det kan
tyckas vara en paradox att en kirurg mer eller
mindre rationaliserar bort sin egen verksamhet i
utbyte mot att patienten istället tar en medicin.
Men patientens bästa kom alltid i första rummet
för Lars Olbe. Magsårsjukdomen som sådan var
plågsam, men det kunde också resultatet av de
kirurgiska ingreppen vara. Lars Olbe visade med
sin forskning att magsårskirurgin ibland medförde
mycket invalidiserande bieffekter. Det i princip
biverkningsfria magsårsmedlet omeprazol läkte
magsåret och kunde i kombination med antibiotika behandla bort magsårsbakterierna och därmed
grunden för sjukdomen – patienten botades för
livet med tabletter. Behandlingen av magsår
betraktas som en av 1900-talets stora medicinska
revolutioner och Lars Olbe var tvivelsutan en av
förgrundsgestalterna i denna utveckling.

M

an kan ställa sig frågan om vem som
”uppfann” omeprazol? Ja, Lars Olbe
konstruerade förstås inte den kemiska
förening som senare patenterades, men han satte
AstraHässle på rätt spår och försvarade envist
projektet när Astra-ledningen vid flera tillfällen
försökte lägga ned utvecklingen. I läkemedelsutveckling finns det sällan en ensam ”uppfinnare”.
Framtagandet av omeprazol var ett kvalificerat
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teamarbete ledd av en liten kärngrupp och det är
väl omvittnat att utan Lars Olbe hade omeprazol
aldrig utvecklats. Man kan bara undra hur svensk
läkemedelsindustri och gastroenterologi skulle ha
sett ut idag utan protonpumpshämmare …
Lars Olbe var en briljant forskare med en intellektuell skärpa och snabbhet som var få förunnat.
Han uppskattade innovativt ”lateraltänkande” och
gav inte mycket för rutinmässigt ja-sägande. Lars
Olbe hade ibland en speciell uppfordrande blick
när han ställde en fråga. Som medarbetare lärde
man sig att detta förebådade existensen av en
kunskap bortom det givna svaret och man överraskades ständigt av Lars Olbes klarsynta förmåga
till innovativa slutsatser. Trots att Lars på senare
år drabbades av kroppslig sjukdom fortsatte han
ändå sin vetenskapliga gärning. Han publicerade
intill några månader före sin bortgång flera välgrundade slutsatser om sitt senaste vetenskapliga
intresse; inflammatorisk tarmsjukdom.

T

ill minne av Lars Olbe organiseras ett
endagssymposium på Sahlgrenska sjukhuset den 21 november med namnet
”Turning surgery into medicine”. Förutom
en återblick på utvecklingen av farmakologisk
magsårsbehandling behandlar symposiet en ny
utmaning för svensk kirurgi: bariatrisk kirurgi. På
samma sätt som ulcuskirurgin fram till på 1970talet var den enda effektiva magsårsbehandlingen,
och utnyttjades av Lars Olbe för att finna farmakologiska alternativ, upplever vi idag ett likartat
fenomen. Obesitaskirurgi är den enda evidensbaserade princip som hos majoriteten av patienter
med sjuklig fetma resulterar i en kraftfull och
varaktig viktnedgång och positiva effekter på comorbiditet. Exempelvis typ 2-diabetes förbättras
(”botas”) omedelbart postoperativt, således redan
innan viktnedgång. Mekanismerna bakom denna
positiva effekt är i princip okända men kan utredas
med obesitaskirurgin som forskningsplattform.
Om mekanismerna för att styra födointag/metabolism och därmed fetmakopplad sjuklighet kan
utredas, öppnas stora terapeutiska möjligheter för
att den invasiva kirurgin skall kunna ersättas med
farmakologiska alternativ. Det senare är viktigt
med tanke på att fetma-prevalensens kontinuerliga ökning inte kan balanseras med kirurgi. Det
saknas helt enkelt operatörer och kringresurser
för detta. Medlemmar i Svensk Gastroenterologisk Förening önskas hjärtligt välkomna till denna
symposiedag i Lars Olbes anda.
Lars Fändriks
Avd för Gastrokirurgisk Forskning och Utbildning
Sahlgrenska Akademin, Göteborg
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UEGW 2008 i Wien – en översikt
Årets United European Gastroenterology Week (UEGW), sextonde UEGW
sedan 1992, ägde rum 18–22 oktober i
Wien, Österrike. Med över 12 000 deltagare från mer än 75 länder håller UEGW
på att blir en rejäl konkurrent till DDW i
USA som har ca 15–16 000 deltagare.

H

uvudansvarig för UEGW är The
United European Gastroenterology Federation (UEGF) med
Juan-R. Malagelada från Barcelona, Spanien, som nuvarande president. UEGW
stöds av sju grundande medlemmar med
mer eller mindre begripliga akronymer
där E nästan genomgående finns med för
Europa (ASNEMGE, EAGE, EASL, EPC,
ESGE, ESPGHAN, ISDS) med hepatologernas och skopisternas organisationer som
största grupper, och åtta associerade medlemmmar (ESPC, EAES, ECCO, EDS,
EHSG, ESGAR, ESNM, ESPCG), som
t.ex. representerar Crohn och colit, neurogastroenterologi och motilitet, samt gastrointestinal radiologi resp. kirurgi. Nu har
(äntligen!) ESGO (European Society of
Gastrointestinal Oncology) tillkommit.
Högkvalitativa parallellsessioner

UEGW började med ett tvådagars Postgraduate Training Program som inleddes
av ett plenum om handläggning av akut
pankreatit, som, i motsats till Sverige, i de
flesta europiska länder nuförtiden domineras av medicinska gastroenterologer.
Därefter följde tre skickligt arrangerande
och excellent organiserade parallellsessioner. Dessa visade live-endoskopier,
utförda av Europas ledande skopister vid
universitetssjukhuset AKH (Motto: ”Die
menschliche Grösse”), respektive diskuterade diagnostik och behandling av viral
hepatit eller IBD.
På andra dagen fanns tre parallella block
om levertransplantation samt endoskopi
och Barret’s esofagus, med vissa överlappningar bland de sistnämnda som i alla fall
resulterade i lite motion mellan de olika
föreläsningssalarna. Kursen avslutades
med ett plenum om cancerprevention
inom gastroenterologin.
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Huvudprogrammet

Huvudprogrammet började med kongressens enda plenum, där Juan Malagelada
välkomnade Rolf Hultcrantz som blivande president.
Tre festreferat handlade om stamcellsterapi, gastroenterologernas världsorganisation WGO, samt den ljusnande framtiden
för endoskopin med mer kurativa minimal-invasiva ingrepp och möjligheten till
in vivo-histologi med endomikroskopi.
Det sistnämnda var, tillsammans med
hans mycket avancerade immunologiska
forskning inom IBD, huvudmotivering
till utdelning av det första UEGF forskningspriset (100 000 €) till Marcus Neurath från Mainz, Tyskland.
Fyra abstrakt valdes för presentation
inom plenum. Två internationella Crohnstudier (SONIC om azatioprin vs. infliximab vs. infliximab plus azatioprin utan
entydigt resultat, samt PROTECT-1, en

fas-3-studie med en CCR-specifik antikropp som visade 45% klinisk remission
enligt CDAI) följdes av en fransk studie
om värdet av kapselendoskopi för upptäckt
av cancer vid genetisk polypos (HNPCC)
och en europeisk Barrett-studie i nederländskt regi, som visade att endoskopisk
mukosaresektion av höggradig dysplastiska
områden följt av högfrekvens radioablation leder till komplett neoepitelisering
av esofagus utan allvarliga komplikationer,
som ett bra alternativ till resektionskirurgi.
Sistnämnda studie presenterades av Roos
Pouw, doktorand vid AMC, som dessutom
hade fyra föreläsningar och två egna poster
och därför kammade hem en del pris.
Drygt 3 000 inskickade abstrakt

Programmet innehöll sedan 44 symposier med expertpresentationer med 10%
utvalda abstrakt. De resterande 90% visades inom 45 free paper samt två video-
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fall. Dessutom två Clinical Case Sessions
Clinical Problems Solving i New England
Journal, som var mycket populära. Steg
för steg presenterades information om
en patient med ett primärt gastroenterologiskt eller hepatologiskt symtom där
man så småningom, även med möjlighet
till omröstning, kom på underliggande
sjukdom i andra organsystem. Kontrastprogram fanns i två basic science sessions
om stamceller och det mukosala immunsystemet.
Lite drygt 3 000 abstrakt hade skickats
till UEGW, varav 2/3 accepterades som
föreläsning (474) eller poster (1549). Varje
lunchpaus delades posterpris ut för dagens
bästa poster om leversjukdom, övre GI,
nedre GI samt kirurgi, endoskopi eller
pankreassjukdom. Dessa fyra områden var
dock knappast jämnt representerade inom
föreläsningarna. Medan endoskopi och
övre samt nedre GI bidrog med ca 130 presentationer (IBS räknat till övre, IBD till
nedre GI), så var hepatologi med knappt
60 och pankreologi med 20 utvalda pre-

sentationer ganska magert representerade
(samma sak som vid DDW då hepatologerna ändå träffas på EASL resp. AASLD).
Det fanns dock lika många (16) symposier
för hepatologer och endoskopister.
”Rising Star”-föreläsningar

För dem som ville titta bortom sina egna
revir var ”Rising Star”-föreläsningar från
databassökning via helicobakter till pankreascancer (Jürgen Siveke från München) en väldigt bra rekommendation.
Inom IBD (även om han inte stod som
uppgående stjärna i programmet) var det
Jan Wehkamp från Stuttgart, som talade
om probiotika, antibiotika eller endogena
mikrobiella peptider som etiologisk förklaring till inflammatorisk tarmsjukdom.
I övrigt fanns en del om så kallade biologiska läkemedel (Chapeau! Vilken eufemism!) som fick, förstås, mycket beröm
på satellitsymposierna om infliximab
resp. adalimumab. Så var det också för
esomeprazol, som i en stor internationell
studie visade sig vara klart överlägset pla-

cebo för behandling av blödande magsår
(efter framgångsrik endoskopisk behandling, förstås). Hepatologernas huvudmärk
gällde fettlever, med eller utan alkohol i
botten. Några föreläsningar samt en väldigt stor del av endoskopipostern visade
nya metoder för tidig upptäck av dysplastiska resp. maligna förändringar, såsom
confokal laserendomikroskopi med riktigt
endoskop eller minisond, narrow band
imaging eller liknande virtuell kromoskopianordning, samt endosonografi med
elastografi. Dessvärre drogs alldeles för
ofta überentusiastiska konklusioner av
väldigt litet patientmaterial.
Och sedan var det förstås Wien, i finaste
höstväder, bara 10 min med tunnelbana
till Kärntner Strasse för lyxshopping, eller
knappt 30 min med Gustav Klimt och alla
de andra romantikerna och symbolisterna
i Belvedere.
Hanns-Ulrich Marschall
Karolinska Huddinge
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Höjdpunkter inom IBD vid UEGW 2008

U

nder öppningssession presenterades den intressanta SONIC-studien, som är en randomiserad,
dubbelblind, placebokontrollerad multicenterstudie med deltagande centra från
både Europa och Nordamerika. Studien
jämför kombinationen infliximab och azathioprin med infliximab och azathioprin
i monoterapi på patienter med Crohns
sjukdom (CD) som tidigare inte har
behandlats med immunmodulerande och
biologiska läkemedel. Studien bestod av
tre armar: azthioprine (170 st) + placebo,
infliximab 5 mg/kg (169 st) +placebo,
samt infliximab 5 mg/kg + azathioprine
2,5 mg/kg. Primär endpoint var kortisonfri remission efter 26 veckor och sekundär
endpoint var slemhinneläkning efter 26
veckor. Infliximab/azathioprin var signifikant effektivare än azathioprin i monoterapi både när det gällde kortisonfri
remission och slemhinneläkning. Infliximab i monoterapi var sämre än kombinationsbehandling, men bättre än enbart
azathioprin. Patienter med högre CRP
och svårare endoskopisk bild hade bättre
effekt av tidig infliximab-behandling.
Det var ingen skillnad i säkerhet mellan
de tre armarna. En svaghet i studien var
att den innehöll en hel del patienter med
ingen eller låg inflammatorisk aktivitet,
där IBS-liknande symtom dominerade.
Studien kan dock på sikt komma att
ändra vår behandlingsstrategi, men mer
data behövs.
”Step up” eller ”Top down”?

Under många föredrag jämfördes den
gängse ”step up”-strategin med den nyare
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Foton: Per Lundblad

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är
sedan några år tillbaka ett hett ämne
inom gastroenterologin och vid årets
UEGW i ett sommarlikt Wien bekräftades detta. Många symposier och fria
föredragssessioner handlade om inflammatorisk tarmsjukdom och dessa var
välbesökta. I posterhallen var trängseln
störst kring IBD-postrarna. Tyngdpunkten låg i år på behandling.

I.C. Solberg från Norge talade om slemhinneläkning som markör för bättre prognos.

”top down”-strategin. För att kunna praktisera den senare är det viktigt att kunna
förutse vilka patienter som kommer att
få ett aggressivt sjukdomsförlopp. Ålder
under 40 år, kortisonberoende, perianala
lesioner, stenoserande sjukdom, rökning,
genetisk risk och serologiska markörer
angavs som prediktorer för ett svårt och
komplicerat sjukdomsförlopp vid Mb
Crohn. Vid förekomst av en eller flera av
dessa markörer förordades tidig intervention i form av anti-TNF och/eller immunosuppressiv behandling. Istället för ”step
up” skall man använda ”bottom up”, en
snabbare variant av ”step up” eller i vissa
fall ”top down”.
Nya metoder för läkemedelsleverans

Dan Hommes höll en intressant föreläsning om nya sätt att leverera läkemedel
per os till tarmslemhinnan. Han beskrev
MMX (Multi Matrix) systemet som är en
komplicerad beredningsform med långsam frisättning, vilket möjliggör dosering
en gång per dag. Vidare visade han en
bakterie som finns i vår föda som genetiskt manipulerats för att kunna leverera
terapeutiska proteiner och peptider till
slemhinnan. En annan tänkbar behandlingsmodell var humana CD4+ T-celler
som via en retroviral vektor, IL-10-GFP
fått förmågan att producera den antiinflammatoriska cytokinen IL-10.

Slemhinneläkning är kostnadseffektivt
berättade D. Esser.

Clostridieinfektioner

Clostridium difficile-infektioner behandlades flitigt under kongressen både i posterform, under fria föredrag och under
symposier. Incidensen av Clostridieinfektioner har ökat under de senaste åren,
framför allt i samband med IBD-skov
(UC>CD). Clostridieinfektionen vid IBD
ter sig något annorlunda. Infektionerna är
sällan antibiotikautlösta och man har ofta
en sämre effekt av metronidazol/vancomycin. En tänkbar utlösande faktor kan
vara den ökande användningen av IS-läkemedel i form av azathioprin, metotrexate
och kortikosteroider. Pseudomembraner
ses sällan och det finns en ökad risk för
kolektomi vid clostridieinfektion och
samtidig ulcerös kolit (UC).
Slemhinneläkning

Slemhinneläkningens betydelse för
behandlingsresultatet vid IBD belystes
under en session av fria föredrag. En
uppföljningsstudie från Norge (IBSENstudien) visade att slemhinneläkning efter
initial behandling utgjorde en markör
för bättre prognos vid IBD med mindre
behov av kirurgi vid både UC och CD.
Patienterna har hittills följts under 10 år.
Samma resultat kom man fram till i
Leuven i Belgien, där man vid behandling
med infliximab uppnådde en läkt slemhinna hos 45% av patienterna. Schema-
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X. Heburtene rapporterade om MUSIC-studien
och om effekten av certolizumab pegol.

Enligt Michael Kamm är behandling med
5-ASA fortfarande relevant.

Professor Sandro Ardizzone.

lagd behandling läkte slemhinnan bättre
än episodisk behandling. En hälsoekonomisk studie visade på klart minskade
kostnader för Crohns sjukdom om man
uppnådde slemhinneläkning.
I MUSIC-studien fann man att certolizumab, en pegylerad TNF-alfa-hämmare som är godkänd i USA, gav upphov
till slemhinneläkning hos drygt 40% av
patienterna efter 10 veckors behandling.
Fyrtiosex procent av patienterna uppnådde klinisk remission.
Dessa studier visar tydligt på vikten av
läkt slemhinna vid behandling av IBD.
Därför är det viktigt att vi utvärderar vår
behandling endoskopiskt och/eller med
inflammationsmarkörer exempelvis fekalt
calprotectin.

compliance och i en artikel från 2007 i
Gastroenterology visade föredragshållaren
att dosering en gång dagligen var lika bra
eller bättre än dosering 2 och 3 gånger
dagligen. Peroral behandling med 5-ASA
tre gånger dagligen rekommenderas inte
längre. Effekten av 5-ASA är dosberoende
och maximala doser upp till 4,8 g rekommenderas för att nå bättre behandlingseffekt.
Några nya välgjorda studier har visat
på 5-ASA-preparatens cancerskyddande
effekt. Tänkbara mekanismer är att 5ASA-molekylen ökar säkerheten i DNAreplikationen vilket leder till ett stabilare
genom (Luciana et al Gastroenterology
2007). Det har också nyligen visats att
5-ASA aktiverar PPAR-gamma-receptorn
som bland annat har anti-cancerogena
effekter. Dessa nya data angående ASAbehandling är inspirerande och manar
oss till en intensifierad och annorlunda
användning av dessa preparat.

ovan), och detta kommer förmodligen
leda till att man går in med IS-läkemedel i ett tidigare skede, framför allt på
patienter som har hög risk att utveckla
svår sjukdom.
Ett något märkligt resultat presenterades i en retrospektiv, österrikisk studie.
Man fann att underhållsbehandling med
thiopuirner på opererade patienter med
CD signifikant reducerade risken för reoperation för rökare men inte för ickerökare.
Bestämningen av metaboliter vid
behandlingen med thiopuriner är omdiskuterad. Två studier, en från Spanien och
en från Holland, visade att monitorering av AZA-metaboliter inte har någon
betydelse för att prediktera eller mäta
behandlingseffekt vid IBD-behandling. I
den holländska studien fann man dock
en signifikant skillnad i 6-TGN-nivåer
mellan skov och remission, då man uteslöt
non-compliance-patienter. Därför menade
man att 6-TGN-bestämning kan användas
för att mäta compliance hos patienter vid
ett skov.
Graviditet och amning i samband med
läkemedelsbehandling leder ofta till frågor
från oroliga föräldrar. En prospektiv studie
som presenterades vid mötet visade att
nyfödda, ammande barn till mammor
som åt azathioprin inte löpte en ökad risk
för infektioner jämfört med de barn där
mamman inte stod på detta läkemedel.

”Use and misuse of therapies in IBD”

Användningen av olika läkemedel belystes i ett trevligt symposium med namnet
”Use and misuse of therapies in IBD”.
Under första anförandet höll professor
Michael Kamm från Australien en tänkvärd och intressant föreläsning om 5-ASA
behandling. Denna läkemedelsgrupp har
hamnat något i skymundan av immunosuppressiva (IS) och biologiska läkemedel
under de senaste åren. Han visade på en
del nya data angående 5-ASA-terapi. I
en egen nyligen publicerad studie visade
hans forskargrupp att vissa patienter med
UC svarade på peroralt 5-ASA, men i en
långsammare takt. De behandlade 312
patienter som fått hög dos 5-ASA (4,8g/
dag) i 8 veckor, men som fortfarande var
aktiva, i ytterligare 8 veckor med samma
dos. Hela 60% av dessa uppnådde både
klinisk och endoskopisk remission. Färre
doseringstillfällen leder ofta till bättre
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Immunmodulerande läkemedel

Immunmodulerande läkemedel diskuterades livligt under mötet i Wien.
Professor Ardizzone, som bland annat
publicerat ett ofta citerat arbete om azathioprin vid ulcerös kolit, hänvisade till
ECCO:s riktlinjer från 2006 och 2008 vid
användningen av thiopuriner vid UC och
CD. Han tog upp några områden som är
omdebatterade när det gäller användning
av dessa läkemedel vid IBD. Ett sådant är
postoperativ profylaxbehandling vid CD,
där data än så länge inte visar på någon
övertygande effekt.
Flera nyligen publicerade studier har
visat på slemhinneläkningens betydelse
för utfallet vid behandlingen av IBD (se

Ny intressant behandlingsmetod

En ny spännande behandlingsmetod presenterades av en italiensk grupp. De hade
framgångsrikt behandlat ett litet antal
patienter med fistulerande CD med lokal
infusion av mesenkymala stamceller. Via
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SONIC-studien presenterades av Professor
Jean-Frederic Colombel, ordförande i ECCO.

benmärgsaspiration tog man ut celler som
sedan odlades och karakteriserades in vitro
enligt en komplicerad procedur. På så sätt
fick man till slut fram mesenkymala stamceller. Dessa celler har visats ha en dämpande effekt på cytotoxiska NK-celler och
en stimulerande effekt på regulatoriska
T-celler. Stamcellerna skördades och injicerades därefter lokalt. Sammanlagt har
sex patienter med svår sjukdom behandlats och preliminära data talar för mycket
goda resultat. En spännande fortsättning
lär följa.
Biologiska läkemedel

Biologiska läkemedel, framför allt TNFalfa-hämmarna, hamnade som vanligt i
fokus. Presentationen av SONIC-studien
var ett av huvudnumren, se ovan.
Leuvengruppen presenterade ett material där man använt flexibel dosering av
infliximab vid långtidsbehandling av CDpatienter. Mediantiden för uppföljning
var fem år och under denna period krävde
drygt 50% av patienterna en intervention
i form av kortare doseringsintervall och/
eller ökad dos på grund av försämrad
effekt av infliximab. Interventionen var
lyckosam för 199/274 (72%) patienter.
Hos majoriteten av de övriga fallen kunde
man framgångsrikt byta till adalimumab
eller certolizumab.
Curt Tysk från Örebro presenterade data
efter 3 års uppföljning av den omtalade
svensk-danska studien (Järnerot et al) på
infliximab vid akut svår UC. Fortfarande
kvarstod en signifikant lägre kolektomifrekvens i behandlingsgruppen. Ett observandum liksom vid många andra studier
var att fördelningen av IS-behandling i
infliximab- och placeboarmen var ojämn.
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F. Schnitzler rapporterade från Leuven.

Behandlingsstudie på Crohns

En grupp från Frankrike visade mycket
goda resultat i en öppen behandlingsstudie på Crohns sjukdom med komplexa
fistlar. Man kombinerade infliximab,
sfinktersparande kirurgi och methotrexate. Setoner lades in tre månader innan
läkemedelsbehandlingen. En vecka innan
induktionsbehandling med infliximab
påbörjades methotrexate-injektioner och
efter induktionsbehandlingen infliximab
fortsatte man med methotrexate under
ett års tid. Setonerna avlägsnades mellan
första och andra infusionen. Magnetröntgen utfördes före och efter behandlingen. Efter ett års uppföljning hade
fortfarande 51% ett kvarvarande svar på
behandlingen.
Den aktiva IBD-gruppen från Leuven
presenterade intressanta data på patienter med UC som på ett eller annat sätt
misslyckats med infliximab och därefter
behandlats med adalimumab. Tidig klinisk effekt sågs hos 61% av patienterna,
men 83% krävde en ökad dos eller förkortat doseringsintervall. Hos mer än hälften
av patienterna kunde kortison sättas ut.
ADHERE-studien, en öppen uppföljningsstudie i förlängningen av CHARMstudien och CHOICE-studien, visade en
kvarstående fistelläkning efter kontinuerlig behandling med adalimumab. Båda
dessa studier var dock öppna.
Positivt behandlingsavslut

Ett stort problem vid behandling med
biologiska och IS-läkemedel är att avsluta
behandlingen. GETAID-gruppen i Frankrike redovisade spännande data där CDpatienter med stabil sjukdom under ett år
som behandlades med infliximab och IS

Professor Stefan Schreiber berättade om
fas-3-studien PROTECT-1

avslutade behandlingen med infliximab.
Mer än 50% av patienterna var fria från
skov efter ett års uppföljning.
En annan grupp visade att opportunistiska infektioner är vanligare vid UC än
vid CD. Riskfaktorer för opportunistisk
infektion vid UC var svår aktiv sjukdom,
inneliggande patienter och medicinering i
form av tacrolimus och cyclosporin.
Stress vid IBD

I ett intressant, avslutande symposium
berördes stress vid GI-sjukdomar, och
det avslutande föredraget handlade om
stress vid IBD. Studier har visat att stress
förmodligen kan utlösa ett skov av den
inflammatoriska tarmsjukdomen och att
experimentell stress orsakar mastcellsaktivering, invandring av bakterier och
inflammation i rektalslemhinnan. Mer
forskning bör utföras för evaluering av
terapeutiska åtgärder i form av copingstrategier, rådgivning, antidepressiva och
andra behandlingsmetoder.
Sammanfattningsvis var budskapet vid
mötet att man nog skall slå till hårt (”hit
hard”) med TNF-alfa-hämmare och/eller
IS-läkemedel i början av behandlingen
av IBD, framför allt på patienter med
misstänkt aggressivt sjukdomsförlopp.
Användningen av TNF-alfa-hämmare
tenderar att gå mot allt längre behandlingstider och som monoterapi i vissa fall.
Nya sätt att använda 5-ASA-preparaten
kommer att öka deras effektivitet och
popularitet.
Hans Stridh
Sahlgrenska, Göteborg
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Ruth och Richard Julins stiftelse
Stiftelsens ändamål är att främja medicinsk forskning inom området
gastroenterologi.
Behöriga att söka forskningsanslag är postdocs och doktorander som
förväntas ta sin PhD-examen det kommande kalenderåret (ett intyg från
handledaren ska medfölja ansökan).

Henrik Hjortswang
Ordförande
EM-kliniken, Universitetssjukhuset,
581 85 Linköping
Tel 013-22 21 30 (sekr)/013-22 20 00 (vx)
Henrik.Hjortswang@lio.se

Anslag kan sökas för forskningsprojekt och för resor till utländska forskningsinstitut för samarbete och ev. inlärning av ny metod.
Anslag för samma projekt kan utdelas för upp till tre år.
Den elektroniska ansökningsblanketten finns på http://fonder.ki.se när
ansökningsperioden öppnar.
Namn på period: juli 2009
Ansökningsperiod: 13 januari–3 februari 2009

Johan D. Söderholm
Vice ordförande
Colorektalsektionen
Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
Tel: 013-223546, Fax: 013-223570
johda@ibk.liu.se

Övriga upplysningar lämnas av
Cécile Everett telefon 08-524 878 85, e-post cecile.everett@ki.se eller
Ulla Andersson telefon 08-524 865 67, e-post ulla.andersson.2@ki.se.

Annika Bergquist
Vetenskaplig sekreterare
Karolinska Univ.sjukhuset, Huddinge,
141 86 Stockholm
Tel 08-58 58 00 00
Fax 08-58 58 23 35
annika.bergquist@ki.se

Bengt Ihre-stipendium
Härmed ledigförklaras stipendium ur Bengt Ihre-fonden
om 100 000 kr.
Stipendiesumman kan fördelas på ett eller flera stipendier.
Stipendierna är avsedda för vetenskapliga projekt inom den kliniska
patientnära forskningen, som lön för pre- eller postdoktoral vetenskaplig
utbildning företrädesvis utomlands eller för metodutvecklingsarbete vid
utländsk institution.
Stipendiet utdelas till läkare/forskare, vilka är medlemmar i
Svensk Gastroenterologisk Förening.
Ansökan, som ej kräver särskilt formulär, skall sändas till Annika Bergquist
och skall vara henne tillhanda senast den 15 januari 2009.
Stipendiekommittén utgörs av föregående samt nuvarande ordförande i SGF.
Till ansökan skall bifogas curriculum vitae, beskrivning av planerad forskningsverksamhet med kostnadskalkyl, samt intyg från institutionsföreträdare eller motsvarande om möjlighet att genomföra densamma.
För ytterligare information kontakta
Annika Bergquist, vetenskaplig sekreterare,
Svensk Gastroenterologisk Förening.
Adress: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
144 86 Stockholm
e-post: annika.bergquist@ki.se

SADE 2009
19–23 januar 2009 arrangeres det 26. SADE-kurset i
avansert endoskopi i Oslo.
SADE-kurset består av en praktisk (19–21 januar) og en
teoretisk del (22–23 januar).
Man kan delta enten alle 5 dager eller kun de på de 2 dagene med teori.
Praksisen (hands-on) arrangeres på anerkjente endoskopienheter i Skandinavia. Tema for teoridelen i Oslo er neoplastiske lesjoner og tidlig cancre.
Hvis man ønsker å delta i den praktiske delen (19–21 januar), må det angis
på påmeldingsskjemaet.
De som melder seg på praksisen, vil bli kontaktet av kursledelsen ultimo
desember 2008/primo januar 2009.
Praksisdeltagere vil, så langt det lar seg gjøre, bli fordelt etter individuelle
ønsker om sted, prosedyrer og erfaringsnivå.
Påmelding på www.sade.no
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Mag-Tarmfonden stödjer svensk forskning
kring lever- och mag-tarmsjukdomar
En av SGF:s viktigaste uppgifter är att
förbättra möjligheterna för svensk
gastroenterologisk och hepatologisk
forskning. En förutsättning för att
kunna utveckla projekt från idé till
resultat är tillräckliga resurser. Gastroenterologisk forskning har i Sverige
haft relativt sett små medel i förhållande till områdets sjukdomspanorama och betydelse för folkhälsan. Det
finns därför behov av en stark nationell
forskningsfond där alla med intresse
för gastroenterologisk forskning och
utveckling kan samverka.

S

GF har i samarbete med Riksförbundet för Mag-Tarmsjuka (RMT) och
läkemedelsföretaget Abbott startat
Mag-Tarmfonden. Fonden är en insamlingsfond, d.v.s. de medel som samlas
in delas efterhand ut som forskningsstipendier. Alla är välkomna att bidra med
medel till fonden eller komma med uppslag till projekt som kan inbringa pengar
till fonden. Forskningsprojekt inom alla
delar av gastroenterologin och hepatologin kommer att kunna söka medel från
fonden.
Försök har tidigare gjorts att skapa en
fond för forskning kring lever- och magtarmsjukdomar. Stiftelsen ”Nio Meter
Liv” bildades 1998 med syftet att samla in
pengar till gastroenterologisk forskning.
Trots ett entusiastiskt arbete och flera stora
reklamkampanjer lyckades inte fonden
samla in tillräckligt med pengar. Bidrag
från allmänheten uteblev i stort sett helt.
De pengar som kom in var några enskilda
större donationer. Totalt sett delades drygt
en miljon kronor ut under sex år. Fonden
lades ner 2006.
Frågan man ställer sig är varför det skulle
gå bättre denna gång. Forskningsfonden
”Nio meter liv” förlitade sig främst på att
genom reklamkampanjer få gemene man
att ge bidrag till fonden. Det kommer att
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vara en viktig väg även för Mag-Tarmfonden, men de huvudsakliga medlen
till fonden är tänkta att komma genom
ett nära och långsiktigt samarbete med
dem som har ett starkt intresse av att
forskningskompetensen och aktiviteten
inom svensk gastroenterologi är hög. En
målsättning är därför att knyta våra samarbetspartners inom främst läkemedelsoch den medicintekniska industrin som
sponsorer till fonden, dels genom direkt
sponsring, men också genom olika projekt som syftar till att samla in pengar till
fonden. Projekten kan, utöver att inbringa
pengar till gastroenterologisk forskning,
även vara till glädje för personer med
mag-tarmbesvär och lyfta fram betydelsen av sjukdomar i mag-tarmkanalen och
vikten av den forskning som bedrivs på
området.
Ett exempel på projekt för att få in medel
till Mag-Tarmfonden är läkemedelsföretaget Abbotts initiativ till en kokbok som
vänder sig speciellt till personer med magtarmbesvär. Boken, som heter ”Mat med
magkänsla”, har tidigare presenterats i
Gastrokuriren nr 1, 2008.
För varje såld bok går 60 kr oavkortat
till Mag-tarmfonden. Sedan lanseringen
den 28 november 2008 har över 4000
böcker sålts, främst via bl.a. internetbokhandlar och hemsidan www.magkansla.
se. Boken, som fått mycket bra betyg av
kritikerna, säljs nu även via de vanliga
bokhandlarna och i samband med möten
arrangerade av RMT. Ytterligare en viktig
möjlighet är att sälja boken på våra Magtarmmottagningar runt om i landet. Där
har vi möjlighet att nå en målgrupp med
stort intresse av att vi får ny kunskap kring
dessa viktiga sjukdomar. Hur Du gör för
att sälja boken på Din klinik finner Du
i separat information i detta nummer av
Gastrokuriren.

Gastrokuriren då stipendier utannonseras
och stipendiater presenteras. Vid utdelning av stipendier på Gastrodagarna presenteras samtliga sponsorer på storbild.
De får även emblem från Mag-Tarmfonden att sätta på sin monter på Gastrodagarna och de inbjuds dessutom att närvara
vid kvällsaktivitet på Gastrodagarna där
stipendiaterna presenteras och håller en
kort presentation av sina projekt.
En målsättning är att samarbetet kring
Mag-tarmfonden skall göra att administration kring ansökningar och utdelning
av stipendier kan minimeras både för forskarna som söker och de som arbetar med
fördelning av forskningsmedlen. Vidare
att stipendierna på sikt blir tillräckligt
stora för att kunna ge fullgott stöd till
nya lovande projekt, så att de kan drivas
på ett framgångsrikt sätt hela vägen från
idé till resultat.
De första stipendierna ur Mag-Tarmfonden kommer att delas ut vid Gastrodagarna i Göteborg, maj 2009. Då kommer
300 000 kr ur fonden att fördelas på 2–3
projekt. Mag-Tarmfonden vill speciellt
stödja yngre disputerade forskare på väg
mot docentur och forskningssamarbete
mellan forskargrupper inom Sverige.
Ansökningstiden är 1 december 2008–1
mars 2009. Information om ansökningsförfarande finns tillgänglig på SGF:s
hemsida (www.svenskgastroenterologi.se).
Fördelningen av forskningsmedel sker av
en oberoende stipendiekommitté. Stipendiaterna får vid Gastrodagarna även
tillfälle att under trevliga former presentera sina projekt under 15 minuter var vid
Mag-Tarmfondens kvällsaktivitet på onsdagen den 6 maj. Artiklar om projekten
kommer också att publiceras i Gastrokuriren och i RMT:s tidning Kanalen.
Henrik Hjortswang

Alla samarbetspartners till Mag-Tarmfonden kommer att presenteras med namn i
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KAVA i Lund – flera vinster med samverkan
mellan gastroenterologer och kirurger
På KAVA vid Universitetssjukhuset i
Lund arbetar medicinska gastroenterologer tillsammans med kirurger utan
att sortera patienterna mellan sig vid
inläggningen.

G

astrokuriren har tidigare varit
på besök på KAVA (se reportage
i nr3/04, reds anm). Vi återvänder och träffar även denna gång Per Bergenzaun, specialist i gastroenterologi och
medicinsk enhetschef.
Ingen sortering
mellan medicin och kirurgi

Det är många som ställer frågan om hur det
fungerar på KAVA i Lund, avslöjar Per.
– Då svarar jag att det går bra och att de
flesta både inom och utom akutkliniken är
nöjda, berättar Per.
Han tillägger att han också har en fråga
som han ställt sig många gånger.
– Varför är det inte fler som gör som
vi, undrar Per.
Vi ber honom därför att i detalj beskriva
den modell som de arbetar utifrån.
– Här på KAVA arbetar både medicinska gastroenterologer och kirurger. Ingen
sortering sker vid inläggning, den sortering
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som sker är när akutsköterskan väljer en
sängplats för patienten, förklarar Per.
Det valet sker i princip dessutom inte
ur specialitetshänseende, typ kirurgi eller
medicin, utan mer utifrån vilken typ av
sängplats patienten behöver.
Tre specialister – två gastroenterologer
och en kirurg – arbetar här, och de har åtta
sängar vardera. Gastroenterologerna har
hand om de fyra enbäddsrummen och de
två tvåbäddsrummen – och därmed oftast
de svårast sjuka patienterna.
– Konsekvensen av det är att de svåraste
pankreatiterna och blödarna huvudsakligen vårdas av gastroenterologer. Där sker
alltså en viss sortering. Men vi har ingen
sortering mellan gastro och kirurgi!
Ska säkra lediga sängar för natten

De allra flesta patienterna till KAVA i Lund
läggs in på akutmottagningen av akutläkarna.
– Det är klart att majoriteten kommer
från den del akuten som tidigare kallades
för kirurgakuten, säger Per.
Gränserna mellan gamla kirurgakuten,
medicinakuten osv. håller på att suddas ut,
och de inläggande läkarna väljer utifrån
patientens aktuella symtom – mer än ur

de gamla specialitetsgränserna – när de
väljer vilken avdelning som är lämplig för
respektive patient, förklarar han.
KAVA tar även emot en och annan
patient från mottagningar eller andra
avdelningar där de påträffas av en kirurgkonsult eller gastrokonsult.
Nattetid däremot sköts avdelningen av
sjukhusets kirurgiska husjour, som skall
svara både för akuta kirurgkonsulter, akuta
operationer och för de problem och frågor
som naturligtvis dyker upp även på en
akutvårdsavdelning av KAVA:s typ nattetid.
– En viktig uppgift av många för de
tre specialisterna är därför att se till att
så mycket som möjligt av dagens arbetsuppgifter är avklarade när de går hem vid
dagens slut, fortsätter Per.
– De ska också se till att det alltid finns
tillräckligt många lediga platser för nya
inläggningar under natten, utan att nattläkaren måste arrangera utflyttningar till
andra avdelningar. Detta lyckas de med
mer än 90% av alla dagar!
Tre schemalagda möten

På morgonen rondar alla tre sin del av
avdelningen, alltså de åtta sängplatserna.
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Han får medhåll av Ulf Hindorf, gastroenterolog som arbetar på KAVA.
– Dessa formaliserade möten innebär en
tidsvinst, anser Ulf.
– Vi slipper leta efter kirurgerna, och de
slipper leta efter oss. Ska man söka folk, är
det en tidsödande process. Här vet vi att
vi ska träffas.
Ömsesidigt förtroende

Per Bergenzaun
Förutom specialisten, består vårdlaget
även av en sjuksköterska och en undersköterska samt en utbildningsläkare. Majoriteten av dessa utbildningsläkare ska bli
akutläkare. Alla AT-läkare och blivande
gastroenterologer gör också en viss tid
här.
– Om man ska bli gastroenterolog i
Lund lägger man stor tid, runt ett halvår,
som vårdlagsläkare på KAVA, förklarar
Per.
Om den specialist som utför ronden
behöver komplettera sin kompetens kan
de tala med varandra direkt – de finns ju i
samma korridor. Eller också kan man diskutera under något av de tre strukturerade
möten som är inlagda i dagsrutinen: På
morgonen, då en överrapportering från
natten sker, efter ronden eller när arbetsdagen slutar.
Vi sitter med på det möte som hålls efter
ronden den dag vi är på besök. Det är en
avspänd, öppen och fullständigt prestigelös
diskussion som sker kring bordet. Det är
många – ovanligt många – patienter med
diffus symptombild denna morgon, så man
har mycket att tala med varandra om.
– Då är det är bra med den diskussion
som uppstår mellan tre specialister, påpekar Per.
Möten skapar tidsvinst

Tidigare hade man inte denna dialog. Fler
beslut som fattades var baserade på rapporten från nattpersonalen, berättar Per.
– Man ville bestämma redan på morgonmötet vad man skulle göra. Som det är nu
kan vi visserligen till en viss del fortfarande
göra det – vi bokar skopier etc. redan på
morgonen. Men de avgörande besluten
fattas av specialisterna som rondar och efter
den dialog de haft under detta möte. Då
använder de varandras kompetens.
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Ulf delar sin tjänst lika mellan KAVA och
Gastrokliniken på Lunds sjukhus.
– KAVA ger även oss på Gastrokliniken
en större flexibilitet. Det ger en ”dragspelseffekt” för oss när det gäller gastroenterologiska slutenvårdspatienter. Vi kan lägga
en kolitpatient vi inte har plats för här på
KAVA. Då kan vi vårda denne själva under
veckan. Man undviker därmed att lägga
dem på en annan internmedicinsk avdel-

Ulf Hindorf
ning, där inte personalen är van vid sådana
patienter. Dessutom slipper vi springa…
Ulf anser också att det är bra vid svåra
skov – när de står inför gränsfall.
– Går det åt skogen finns kirurgerna här
direkt, konstaterar han.
Han fortsätter med att berätta att de
år som gastroenterologer och kirurger har
arbetat tillsammans har inneburit att de nu
känner varandra väl, samt att de känner ett
ömsesidigt förtroende och har lätt för att
kommunicera.

ningen bedöms av en specialist en gång
om dagen! Även på helgen, då det finns en
gastroenterolog som rondar, sköter patienterna, gör skopier osv.
Han berättar att man började arbeta
efter den här modellen den första februari
2001. Avdelningen gick då över till att höra
till akutkliniken, från att tidigare ha hört
till kirurgiska kliniken.
– Det är en av förklaringarna till att vi
lyckats med detta – varken kirurgerna eller
gastroenterologerna äger den här avdelningen, säger han.
Det är verksamhetschefen på akutkliniken som har det medicinska ledningsansvaret.
– Akutkliniken har budgeten – de betalar kir klin och gastroklin för den läkarinsats som sker här. Det fanns en djup
samstämmighet bland de tre verksamhetscheferna att den här modellen i stora
drag skulle råda. Den har sedan utvecklats
efter hand.
– Att avdelningen är en naturlig del
av akutkliniken innebär också att ingen
– varken gastroenterologer eller kirurger
– kan sätta upp gränser för vilka patienter
som får läggas in där. Givetvis har vi riktlinjer och principer för detta som utformats
av en styrgrupp i stor enighet, men inställningen är att alla patienter som läggs in på
KAVA är på rätt plats och vi skall göra vad
vi kan för att lösa patientens problem.
Det var i samband med denna omorganisation som Per tillträdde som medicinsk
enhetschef. Men han arbetar stor del som
kliniker – >75% av sin tjänst är han kliniskt
verksam.
Intellektuell utmaning

Bland det första som gjordes 2001 var att
man anordnade en ”Framtidsverkstad”. Vi

Akutkliniken

Vinsterna med att arbeta så här gränslöst
är flera, anser Per. En är att gastroenterologerna arbetar bara med gastroenterologi
– alltså inte på akuten eller på medicinbakjourer.
– Dessutom har vi kortare väg till akuta
patienter som kommer in med leversvikt
eller akuta koliter. Alla patienter på avdel-

Pia Lindblom
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träffar Pia Lindblom, kirurg som arbetar
på KAVA, och hon har varit med redan
från början och minns ”Framtidsverkstaden” väl.
– Då fick vi konkreta arbetsuppgifter,
med slutdatum, att jobba med. En grupp
kunde t.ex. arbeta med apparatur, en annan
med organisation – allt som vi gör här.
Totalt rörde det sig om 20 olika grupper.
– Det var dock inte så många läkare som
var med i dessa, minns Pia.
– Jag gick med för att jag blev tillfrågad,
och jag tyckte det verkade spännande.
Pia trivs bra på KAVA, där hon idag
arbetar under sex veckor per år.
– En del tycker att KAVA stjäl tid. Jag
tycker däremot att det är spännande,
utmanande och roligt att arbeta här.
Vi ber henne utveckla varför hon tycker
det.
– Min uppgift är att ställa diagnos så
snabbt som möjligt. Det är en intellektuell
utmaning och jag får använda alla mina
sinnen, mina händer och min röst – jag får
känna, lyssna och ställa frågor, svarar Pia.
Viktig uppstart

Pia berättar också att personalen på KAVA
ofta är väldigt ung.
– Det innebär att man ofta är i undervisande position. När det är ett beslutsintensivt tryck i verksamheten, då lär man
sig snabbt ganska mycket.
Även Pia har fått flera frågor från nyfikna
kollegor.
– De flesta sjukhus upplever handläggandet av akutpatienter som ett problem.
Jag är däremot nöjd – och det skapar en
nyfikenhet.
Att inte fler arbetar som på KAVA, tror
Pia beror på konservatism och ett dåligt
ömsesidigt förtroende för sina kollegor.
– Sjukvården är konservativ, och många
gånger är det bra. Den har utvecklats under
generationer. Men ofta upplevs de förändringar som genomförs som påtvingade
uppifrån. Starten här – med ”Framtidsverkstad” – var väldigt viktig, anser hon.
Samverkan konsekvens av
organisationen

Per tror – som ett svar på vår direkta fråga –
att det här är den enda KAVA i Sverige där
det hela tiden finns gastroenterologer.
– Vi hade inga problem med att rekrytera specialister hit – vare sig kirurger eller
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gastroenterologer. Alla gastroenterologer
som arbetar här är specialistutbildade i
Lund!
– Dels upplevs det som attraktivt att
helt kunna fokusera på gastroenterologi,
och dels får gastroenterologerna tillfälle
att utveckla mycket hög kompetens i all
typ av avancerad terapeutisk endoskopi.
De sköter, i samverkan med tjänstgörande
akutkirurger, den absoluta majoriteten av
akut terapeutisk endoskopi i Lund. Det
innebär det är lätt att fatta beslut om operation om t.ex. den endoskopiska behandlingen av en gastrointestinal blödning
inte lyckas. Sammanlagt gör gastroenterologerna på KAVA mer än 1 000 akuta
skopier per år.
Han ser många fördelar med organisationen.
– Ta ”gränslandspatienter” – som t ex
svårvärderad bukstatus med lokaliserad
peritonit. En sådan patient kräver kvalificerad medicinsk bedömning. Det kan
vi göra tillsammans – vi kan även intervenera tillsammans. Vår organisation inte
bara medger det – det blir en konsekvens
av organisationen.
– Det blir en korsbefruktning av kunskap – vi lär oss av kirurgerna och de lär
sig av oss, säger Ulf.
Ändrat sökmönster

År 2001 när man startade den nya organisationen, var genomströmningen 3 000
patienter per år på KAVA. Nu, sju år
senare, har siffran ökat till 4 000 patienter
per år.
– Orsaken är bland annat att detta var
en stor inflyttningsregion på sextiotalet.
Lund har vuxit kraftigt under efterkrigstiden, och i befolkningen finns det nu stora
grupper som uppnått en ålder av 60–65 år,
förklarar Per.
Han tillägger att man idag även upplever ett ändrat sökmönster, med ett ökat
antal sökande.
– Man väljer att söka till akuten direkt,
istället för till primärvården. Man har även
ökade förväntningar på akutvården: Yngre
accepterar inte att sitta i telefonkö etc. – de
söker akut i stället. Dessutom är det så att
på allt fler mindre sjukhus stängs, eller
reduceras, akutverksamheten.
– Som ett resultat ser vi att mängden
akutsökande på akutmottagningen ökat i
större grad. Det är nästan en fördubbling
sedan 2001! Men mängden inlagda patien-

ter har också faktiskt ökat med 25%, och
den procentuella andelen som är svårare
sjuka är större än tidigare.
– Vi har dessutom förbättrat vår kompetens att vårda svårt sjuka patienter
genom vårt sätt att arbeta. Betydligt färre
patienter inom vårt område, t.ex. akut
pankreatit, behöver vårdas på IVA. De
vårdas istället på ett av våra enbädds- eller
tvåbäddsrum under intermediärvårdsliknande former, rondade av en gastroenterolog.
Pris värt att betala

Han återkommer till att han ofta får frågan
– framför allt från andra kirurger – hur det
går i Lund.
– De upplever problem på hemmafronten med ett stort antal patienter osv. Jag
svarar då att det går väldigt bra. Att inte
fler följer efter, beror nog på att man inte
riktigt vågar – det är en för stor omställning! Detta verkar gälla både kirurger och
gastroenterologer från andra orter. Vi tar
gärna emot studiebesök om man har funderingar och vill få ett intryck från verkliga
livet!
Han framhåller att de i Lund hade en
unik situation när man tog beslutet.
– Vi hade ett stort stöd från tre verksamhetschefer, men även från divisionschefen
och från sjukhuschefen.
– Visst fanns det initialt specialister
– både kirurger och gastroenterologer
– som var tveksamma till organisationen.
Några var direkt negativa. I princip finns
det ingen som är tveksam/negativ idag.
Det beror på att de sett att patienterna blir
väldigt väl omhändertagna, att vi klarar av
hela volymen av akutpatienter med buksymptom – samt att man upplever att dialogen med andra är stimulerande.
– ”Priset” som läkarna här får betala är
att de ibland får vårda patienter som de
egentligen inte tänkt sig att vårda. Det kan
handla om trauma, urologi etc. Men dessa
patienter är en minoritet, och det är ett
”pris” de är villiga att betala, avslutar Per
Bergenzaun.
Och han kan som sagt inte sluta undra
över varför det ändå inte är fler runt om i
landet som gör som de på KAVA i Lund.
Per Lundblad
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Då är snart det här året slut och ett nytt ligger framför oss.
Det har tillkommit nya medlemmar till föreningen, som
vi hälsar välkomna.
Under hösten har jag varit på mag-tarmmottagningen i
Falun och hjälpt till med att assistera, vilket har både varit
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välplanerad skölj med torkskåp.
Och det har blivit många studiebesök från andra enheter.
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Schering-Plough.
Sista ansökningsdag 31 januari, 2009.
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Ni kan även här läsa reseberättelsen från Solvig som var till
Wien på UEGW-mötet.
Medlemsavgiften är 200:- och betalas in på bankgiro
5828-8945, glöm ej att ange ditt namn och adress.
Oss tillhanda senast 31 januari, 2009.

Vice ordförande:
Eleonor Johnson
Endoskopienheten
Ersta sjukhus
Box 4622, 116 91 Stockholm
Tel: 08-7146309
Fax: 08-7146668
eleonor.johnson@erstadiakoni.se
Sekreterare:
Mona Olofsson
Endoskopimottagningen
Avesta Lasarett
774 82 Avesta
Tel:0226-496 493
Fax: 0226-496 108
mona.e.olofsson@ltdalarna.se

Iris Posserud

Kassör:
Agneta Schedin
GastroCentrum Medicin, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
Tel: 08-517703 02
Fax. 08-1773312
agneta.schedin@karolinska.se
Ledamot:
Susanne Lord
Kirurgoperation
Södersjukhuset
118 83 Stockholm
tel: 08-6162374
Fax: 08-6162460
suzanne.lord@sodersjukhuset.se

Till sist önskar vi Er alla en riktigt GOD JUL och ett
GOTT NYTT ÅR!

Ledamot
Ulrika Dovner
Kirurgmottagningen
Akademiska sjukhuset
75185 Uppsala
Tel. 018-6114592
Fax: 018-6114537
ulrika.dovner@akademiska.se

Styrelsen i SEGP
Mona Olofsson

SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGsspalt
Så är vi då åter inne i december med vintermörker och kyla. Har varken snö att lysa upp
med eller glögg att värma med, men likväl lite
positiva aktualiteter om SYG. Vi har senaste året
haft en glädjande utveckling med många nya
medlemmar, roligt att se att det finns många
intresserade ST-läkare runt om i landet och jag
vill passa på att hälsa er alla välkomna!
En annan glad nyhet är att vi i vår drar vi igång med SGFs utbildningsprogram, tänkt att löpa med två veckolånga kurser per år.
Först ut är ”Akut och kronisk leversjukdom” på Karolinska/Hud-
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dinge, så om du inte kom in på SK-kursen, missa inte att söka nu.
Som SYG-medlem har du dessutom företräde till kursplats!
Efter att under sommaren varit ute på remiss och till allmänt
beskådande, har nu ”checklistan” för ST-utbildningen färdigställts.
Den kommer finnas tillgänglig på hemsidan, så passa på att gå in
och hämta hem den. Ett tips är att sitta ned med din handledare
och gå igenom listan, för att se vad du behöver komplettera för
att få en heltäckande utbildning under din ST.
Slutligen vill jag önska er en trevlig jul- och nyårshelg och jag
hoppas få se många av er på vår SYG-kurs i Göteborg i februari!
SYG-styrelsen genom Jenny Gunnarsson, ordf.
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Reseberättelse från ESGENA-konferensen i Wien

ötet som ESGENA hade organiserat i samarbete med IEVPA,
Österrikes nationella förening,
hölls i en stor kongresshall. Första dagen
ägnades åt flera välbesökta workshops med
hands on-träning. Utbudet var mycket stort
och man fick välja mellan föreläsningar eller
dessa workshops som pågick parallellt i fem
rum.
Jag valde att lyssna på ett mycket intressant symposium om hygien och de nya
europeiska hygenriktlinjerna INSO 15883-4.
Föreläsare var en forskare från Marseille, en
hygienläkare från Österrike som har suttit
med från ESGENA vid framtagandet av
dessa nya riktlinjer. Det märktes tydligt
att man ute i Europa har mycket strängare
hygieniska krav än vi har i Sverige. Jag ska
försöka sätta mig in i varför det skiljer sig
åt så mycket. Jag kommer nog senare återkomma till vår styrelse med lite frågor.

endoskopier, eftersom detta är ett mycket
aktuellt ämne för oss på Danderyds sjukhus. Symposiet tog bland annat upp forskning om Propofol och för- och nackdelar
beroende på hur Propofol ges: som bolusdos och sedan med pump eller som PCI
(patient controlled infusion). Nackdelarna
med PCI är en ”berg- och dalbaneeffekt”
då patienten inte känner av om det blir för
hög dos eller om komplikationer utvecklas.
CAPS (Computer Assisted Perfusion Systems) är högteknologiskt och kräver många
olika monitorer, men fortfarande behövs en
kunnig person som ”övervakar” all utrustning. Men det som rekommenderades var
ändå NAPS (Nurse Administrered Propofol
Sedation). NAPS är den metod som i stora
studier visat sig fungera bäst. NAPS som
metod fungerar bra om man har klara riktlinjer och sjuksköterskor som är utbildade
för detta ändamål. I Schweiz har NAPS nu
spritts till de flesta enheterna, till och med
små privata enheter utan tillgång till någon
anestesiklinik. ”Be aware of what you do,
document what you do”, tycker jag är en
bra devis. Jag vet att denna metod används
på flera håll i Sverige och jag önskar att vi
också snart kan använda den på Danderyds
sjukhus.

Under den sena eftermiddagen såg jag

I samband med kaffepauserna var det pos-

I år hölls den 12:e ESGENA-konferensen
i ett höstvackert Wien. ESGENA-mötena
hålls alltid helgen före det stora UEGWmötet. Till ESGENA-mötet hade cirka 500
anmält sig vilket är rekord hittills. Jag
hade förmånen att som SEGP:s stipendiat
få delta i detta möte.

M

sedan fantastiska live-demonstrationer som
UEGW anordnat. På fyra sjukhus i Wien
hade man samlat några av de allra bästa
endoskopisterna i Europa som utförde
avancerade terapeutiska skopier i direktsändning. En panel av experter i föreläsningssalen kunde samtala med kollegorna på de
olika sjukhusens endoskopirum och växla
mellan de olika undersökningarna. Mycket
lärorikt, man såg endoskopibilden, eventuell
röntgenbild och de som utförde skopin och
hörde dem förklara vad de gjorde och på
vilket sätt.
På kvällen var vi alla inbjudna på en välkomstbuffé som i år hölls på en typisk österrikisk restaurang med musik och generöst
med vin.
På söndagen började föreläsningarna kl.

8.30, de flesta var nog där trots festen kvällen
innan. Denna dag var det tre parallella sessioner. Jag valde att lyssna på ett symposium
om sedering med Propofol i samband med
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terpresentationer. Jag tror det endast fanns
en svensk poster, av sjuksköterskan och doktoranden Marie Iwarzon, som redovisade en
del av sin forskning om kronisk intestinal
pseudo-obstruktion. Under dagen var det
två sessioner med fria föredrag. Där var det
tyvärr inte något bidrag från Sverige men
flera från våra grannländer, framförallt flera
fina föredrag från Danmark. De presenterade flera olika studier de gjort på förbättrings- och vårdutvecklingsprogram vars
effekter de har kunnat dokumentera. Våra
danska kollegor är verkligen att gratulera
till att så många skickat in och fått framföra
sina bidrag. En presentation från Brasilien
var kanske mer rolig än av tungt vetenskapligt medicinskt värde, men ändå värdefull
för oss som arbetar med endoskopi. Vid
denna brasilianska endoskopienhet hade de
haft mycket nack-, hand- och ryggproblem
bland personalen. De lät en sjukgymnast
fotodokumentera alla arbetsmoment vid
enheten varpå de upptäckte många moment

som var krävande för kroppen med snedvridningar och felaktiga belastningar, sedan
diskuterade de hur de skulle kunna förbättra
de olika momenten. Resultatet blev små träningsprogram för att motverka vissa vanliga besvär och korta gympapass vid dagens
början och vid dagens slut. Efter ett år fanns
ingen sjukfrånvaro på grund av denna typ
av muskelsmärtor och som sidoeffekt var
också personalen friskare och gladare, detta
troligen tack vare att man tog deras besvär
på allvar och fick bättre gemenskap.
Dagen avslutades med ett symposium om
utbildning med flera olika talare. Gunilla
Strand Nyström presenterade den svenska
utbildningen till endoskopist för sjusköterskor på Ersta. Gunilla har själv utbildat sig
i Hull i England och har också gått denna
utbildning på Ersta. Vi har i Sverige en bra
utbildning som jag hoppas kommer att
fortsätta.
Måndagen hade som brukligt flera pre-

sentationer från industrin om ny teknik,
men också några föredrag av mycket hög
klass. Dr Meissner från Köpenhamn talade
om komplikationer vid EMR och ESD och
belyste med fina bilder. Hans tydliga budskap var bland annat att träna länge, läs på
mycket, välj ”rätt patient”, ta god tid, ha en
kunnig assistent och bra instrument. Professor Bergman från Holland talade om Barrett och hur detta kan behandlas med olika
terapeutiska åtgärder endoskopiskt.
Förutom alla föreläsningar inspirerades
jag också av den stora utställningen och alla
möten och samtal med kollegor och industrin. Vid UEGW kan man dessutom delta
vid läkarföreläsningarna och olika videosessioner och träningscentra. Dagarna är fullmatade med kunskap och intryck.
Innan jag åkte hem från dessa givande
och lärorika dagar hann jag med lite kultur
i denna intressanta och trevliga stad. Jag såg
en mycket stor samlingsutställning av van
Gogh med verk från hela världen.
Jag vill tacka SEGP för att jag fick möjlighet
att delta i Wien, det var stimulerande och
roligt. Tack!
Solvig Ljungström
Endoskopicentrum
Danderyds sjukhus
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