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Ärade medlemmar,
…det är då som det stora vemodet rullar
in; och ute blåser en isande, gråkall vind…
November är onekligen här, men det finns
ljuspunkter i höstmörkret! Gastroenterologin har nämligen på olika sätt uppmärksammats utanför sin vanliga krets de senaste
veckorna:
1. Vetenskapsrådet beslutade sig nyligen för
att finansiera en klinisk forskarskola inom
gastroenterologisk forskning (se mer detaljer
i blänkare på annan plats i GK). Den nationella forskarskolan med säte i Linköping får
15 miljoner (3 milj./år i 5 år) för att bedriva
kursverksamhet, seminarier, utlandsvistelser etc. som ska komplettera och fördjupa
den vanliga forskarutbildningen inom GIinflammation och infektion. Därigenom
ska förbättrade förutsättningar skapas för
samarbete och kunskapsutbyte mellan
skrågränserna (klinik – basvetenskap) och
internationellt. Utan tvekan kan detta bli
en viktig injektion som förbättrar svensk
gastroenterologisk forsknings framtid.
2. Debatten om endoskopikernas roll i Sverige uppmärksammades i senaste numret av
Sjukhusläkaren (nr 5/2009) som ett exempel
på s.k. uppgiftsglidning. Flera tunga argument, både för och emot endoskoperande
sjuksköterskor, framfördes. Detta är utan
tvekan en mångfacetterad fråga, där det
finns delade meningar såväl inom endoskopiutskottet som inom styrelsen, och
diskussionen måste få fortsätta. Endoskopikernas eventuella upp- eller nedgång, som
till syvende och sist till stor del kommer
att styras av politiska beslut, får dock inte
bli en debatt som förlamar och förhindrar
det professionella fråmåtskridandet inom
svensk gastrointestinal endoskopi. Utvecklingen inom endoskopin kan lätt springa
ifrån oss i Sverige och det är oerhört viktigt
att vi alla, gastroenterologer, kirurger, sjuksköterskor och undersköterskor, som brinner för endoskopi försöker jobba åt samma
håll och har som vår främsta målsättning
att förbättra både diagnostisk och terapeutisk endoskopi med patienternas bästa för
ögonen. Vi behöver fokusera vårt arbete på
rätt saker!
3. Patientföreningen Riksförbundet för
Mag- och Tarmsjuka (RMT) uppvaktade
Socialstyrelsen i oktober i samband med
Mag-Tarmdagen. RMTs krav var att magtarmsjukdomar måste få en högre prioritet

och tillföras mer resurser i sjukvården eftersom de är ett omfattande problem, både
volymmässigt för sjukvården och livskvalitetsmässigt för den enskilda individen
med kronisk sjukdom. Mer specifikt vill
RMT bl.a. att man ska genomföra öppna
jämförelser för att motverka regionala ojämlikheter och förbättra kvalitén på vården
(se RMT:s hemsida för mer detaljer, www.
magotarm.se). Gastroföreningen stöder
givetvis detta initiativ och bidrar med sakkunskap i det fortsatta arbetet.
4. Ett annat initiativ som gjorde att gastroenterologin uppmärksammades i lite vidare
kretsar än ordinärt var Läkartidningens
temanummer (nr 45) och IBD-event 4/11.
För oss som var med var detta en väldigt
positiv dag med relativt stor publik av lite
annat slag än det brukar vara på gastromötena. Temanumret blev innehållsrikt och
kommer förhoppningsvis att läsas av många.
I detta nummer av Gastrokuriren presenterar sig den nya föreningen för sjuksköterskor inom gastroenterologi (FSGS).
SGF:s styrelse välkomnar den nya sköterskeföreningen. Det är viktigt att alla som
är verksamma inom svensk gastroenterologi
kan känna sig representerade i en intresseförening, och den ökade specialiseringen
och fördjupningen av sjuksköterskearbetet
inom gastroenterologin motiverar en vidareutveckling av representationen. Detta
stärker i slutändan utvecklingen av gastroenterologin i stort. Sannolikt kan också ett
samarbete mellan SEGP och FSGS ge en
breddning och fördjupning av sköterskeprogrammet på Gastrodagarna. På samma
sätt som vi hoppas att SGF-programmet
framöver ska stärkas genom ett utökat samarbete mellan Gastroföreningen och kirurgins delföreningar i programplaneringen.
PS. Hoppas ni får möjlighet att koppla av
lite under helgerna som snart kommer!

Johan
Dabrosin
Söderholm
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klinisk forskarskola

Vetenskapsrådet stöder klinisk forskarskola
inom gastrointestinal forskning

V

etenskapsrådets ämnesråd för
medicin har beviljat 75 miljoner
kronor till fem nationella kliniska
forskarskolor (2 psykiatri, 1 allmänmedicin,
2 klinisk medicin). Målet med satsningen
är att främja lärosätenas kvalitetsarbete
med forskarutbildning. Behovet av nationella forskarskolor inom klinisk medicinsk
forskning nämndes redan i regeringens
delbetänkande av utredningen för klinisk
forskning, samt senare även i forskningsoch innovationspropositionen. I en nyligen genomförd utvärdering av den kliniska
forskningen lyftes förbättrad rekrytering av
forskare och stärkt forskarutbildning som
några av de viktigaste åtgärderna. Därför
ska forskarskolorna stärka rekryteringen till
den kliniska forskningen och komplettera
de forskarutbildningar som redan finns vid
lärosätena.
Totalt får de nationella forskarskolorna 15

miljoner kronor vardera, fördelat över fem
år. En av de fem skolor som beviljats medel
är Forum GIMIICum (Gastro-Intestinal
Mucosal Inflammation and Infection
Centre), med fokus på translationell forskarutbildning inom GI inflammation och
infektion.
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– För att stärka svensk klinisk forskning
för framtiden finns det ett behov av att stimulera unga kliniker att inleda en karriär
med ett betydande inslag av forskning under
hela det yrkesverksamma livet, menar Johan
Söderholm, ledare för den nya forskarskolan.
Linköpings universitet har tidigare inrättat

ett translationellt forskningsnätverk inom
gastrointestinal inflammation och infektion
(GIMIIC), med ett nära samarbete med
forskare vid Göteborgs universitet. Dessutom har GIMIIC en internationell partner i en av Canadian Institutes of Health
Research finansierad forskarskola baserad på
University of Toronto (”Cellsignals”). Med
dessa grupperingar som grund kommer
GIMIIC att ha som målsättning att bli en
världsledande miljö för utbildning för unga
forskare i translationell medicinsk forskning
inom GI-området.
Mer specifikt kommer de viktigaste
målen med Forum GIMIICum till exempel
att vara:
• Rekrytera nya doktorander till en livskraftig translationell forskningsmiljö med
nära samarbete mellan kliniska forskare och
forskare inom grundläggande vetenskaper
inom GI-infektion och inflammation.

• Stimulera och stärka forskarutbildning
i klinisk och grundläggande vetenskaper
genom samverkansprojekt med translationella forskningsfrågor.
• Upprätthålla och utveckla samverkan
med det kanadensiska nätverket för forskarutbildning ”Cellsignals” (www.cellsignals.ca)
genom utbyte av doktorander, forskare och
mentorer inom utbildning och forskning.
– Uppdraget för Forum GIMIICum kommer
att vara att utbilda en ny generation kliniskt
verksamma doktorander inom inflammatoriska och infektiösa tarmsjukdomar, som
kan utveckla forskning utan yrkesgränser och
-revir och därmed främja kunskapsutbyte
mellan klinisk vardag och laboratorietekniker, fortsätter Johan Söderholm.
– Det känns oerhört stimulerande att få
leda denna verksamhet. Jag har länge sett
det som viktigt med ett närmande mellan
kliniska och prekliniska forskare för att
stärka svensk gastroenterologisk forskning.
Att få detta stöd från Vetenskapsrådet ger
stora möjligheter att skapa ett lyft som kan
gagna GI-forskningen i Sverige under lång
tid framåt.
Leif Törkvist

5

ANNONS

endoskopienheten på umas

Endoskopienheten på UMAS i Malmö
I moderna, funktionella lokaler – som man
själv varit delaktig i planeringen utav –
finner vi Sektionen för Endoskopi i Malmö.
Förutom ett imponerande antal utförda
endoskopier per år, bedriver man här både
uppmärksammad forskning och utbildningsarbete.

S

ektionen för endoskopi vid Universitetssjukhuset i Malmö flyttade in
i nya, fräscha och ändamålsenliga
lokaler år 2004.
– Vi fick vara med i planeringen. Det var
en lång process som varade under nästan
tio år. Men det var mödan värt – vi fick
vara delaktiga i processen att skapa förutsättningar för vår verksamhet, förklarar
gastroenterolog Ervin Toth, som också är
sektionschef.
Huset kallas för Diagnostiskt Centrum.
Här samlade man all röntgen, klin fys och
endoskopi.
Men endoskopin är numera en egen
enhet – organisatoriskt skild från röntgenavdelningen. Historiskt har den i Malmö
tidigare tillhört den, men nu är det inte så.
– Det är ju en gastroenterologisk specialitet, så vår organisation tillhör medicinkliniken, som nu är omdöpt till Akutcentrum,
berättar Ervin.
Sammanslagning med Lund på gång

Ervin visar runt i lokalerna och är tydligt
stolt över dem. Det är lätt att förstå varför.
Huset är arkitektoniskt spännande, och
inredningen med mycket ljust trä, luft och
infallande ljus står i bjärt kontrast till många
av de andra, slitna och ofta ålderdomliga,
husen på UMAS.
Strax innan vårt besök har det just
annonserats att det planeras en sammanslagning av sjukhusen i Malmö och Lund:
SUS – Skånes Universitetssjukhus.
– Då är det tänkt att det ska skapas en
gemensam enhet för bara gastroenterologi,
och där kommer endoskopin att bli en
naturlig del, förklarar Ervin.
Han tillägger att han personligen ser fler
fördelar än nackdelar med detta – i alla fall
sett ur endoskopins synvinkel.
En av de bäst utrustade i Skandinavien

I det långsiktiga planeringsarbetet studerade man alla böcker och föreskrifter för
endoskopi.
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Vi har därmed skapat en av de bäst utrustade enheterna
i Skandinavien. Man kan idag säga att vi utgör södra
Sveriges centrum för tunntarmsendoskopi.
– Det var för att skapa en så rationell
arbetsplats som möjligt, säger Ervin.
Det innebar att man idag har utrymme
för att genomföra cirka 6 000 endoskopiska
undersökningar per år vid sektionen.
– Vi har fyra undersökningsrum, och
dessutom två som jag kallar för ”virtuella”
undersökningsrum, fortsätter han.
Det ena av dessa två är för kapselendoskopi, och det andra virtuella rummet
utför de endoskopier som man från enheten
genomför ute på andra enheter – som t.ex.
operationssalar och IVA-enheter.
När man flyttade in fick man också möjlighet att investera i ny utrustning.
– Vi har därmed skapat en av de bäst
utrustade enheterna i Skandinavien. Man
kan idag säga att vi utgör södra Sveriges centrum för tunntarmsendoskopi – inklusive
ballong- och kapselendoskopi samt endoskopiskt ultraljud.
Malmömodellen

Man har en särskild modell man arbetar
efter.
– 80% av de endoskopier som genomförs, utförs av gastroenterologer. Vi har fyra
sådana fast anställda, som i princip gör alla

endoskopier. Det motsvarar den internationella trend som idag råder på detta område,
förklarar Ervin.
– Vi har dessutom lyckats integrera andra
specialiteter – kirurger och barngastroenterologer. Konsekvensen av det är att vi alltid
har en tillgänglighet på de experter vi behöver, och det ger oss en hög kvalitet.
Ervin berättar att han är stolt över denna
ordning, och även att den har fått namnet
Malmömodellen.
– Den innebär en garanti för ett högkvalitativt arbete, anser han.
Sederar patienterna

Dessutom har man en bra styrka när det
gäller den övriga personalen: Sammanlagt
förfogar Endoskopienheten över 17 endoskopisköterskor.
Ervin förklarar att dessa utgörs av både
undersköterskor och sjuksköterskor, men
att man på enheten konsekvent använder
sig just av termen endoskopisköterskor för
båda dessa grupper.
– Vi har möjlighet till att ha två endoskopisköterskor vid varje undersökning. Det är
viktigt, eftersom över 90% av våra patienter
undersöks i sederat tillstånd.
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Ervin är medveten om att sedering av
patienterna är ett omdiskuterat område,
men han står på sig.
– Endoskopi ska vara smärtfritt och fritt
från obehag för patienten. Då kan vi göra
ett bättre jobb.
Han avslöjar också att de nu ska implementera propofol-sedering, administrerat
av endoskopisköterska.
Två av undersökningsrummen är även
utrustade med röntgenutrustning. Alla har
möjlighet till digital bild- och videodokumentation.
– Vi har även tillgång till all annan bilddokumentation som är gjord vid tidigare
undersökningar (CT, ultraljud m.m.). Det är
en stor fördel för undersökaren och patienten.
Huset är från början planerat för att vara
ett papperslöst hus (även om Ervin medger
att man inte riktigt där ännu). Allt är digitaliserat, och man har i princip inga pappersremisser.
Först med kapselendoskopier

Det är ganska imponerande siffror som
Ervin presenterar när vi frågar hur många
endoskopier man genomför under ett år på
enheten.
Det rör sig om 2 500 gastroskopier, 2 000
koloskopier, drygt 400 kapselendoskopier,
400 ERCP, 100 ballongenteroskopier och
100 endoskopiska ultraljud.
– Just när det gäller endoskopiska ultraljud är siffran stigande. Vi planerar betydligt
fler i framtiden.
När det gäller kapselendoskopier (KE)
innebär volymen att Endoskopienheten i
Malmö är ett av världens största centrum
för kapselendoskopi, påpekar Ervin.
– Vi introducerade KE här 2001, och var
därmed ett av de första centra i Europa som
började arbeta med den tekniken.
Han förklarar att det inte bara handlar
om kliniska KE, utan även om ett omfattande forskningsarbete.
– Ett sådant arbete presenterade vi vid
UEGW i London. Vi har tittat på risken
för kapselretention. Studien är störst i sitt
slag – det handlar om 1700 undersökningar.
Dessutom presenterades under UEGW
fyra andra arbeten från Sverige, där Endoskopienheten i Malmö har deltagit, tillägger
Ervin.
Samarbetar internationellt

Huvudfåran för den forskning man bedriver
vid Endoskopienheten är klinisk, patientnära forskning.

8

Endoskopi ska vara smärtfritt och fritt från obehag
för patienten. Då kan vi göra ett bättre jobb.
– Det blir ju naturligt på det viset – vi har
tillgång till underlaget direkt i vår vardagliga
verksamhet.
Ervins uppfattning är att alla patienter
som genomgår endoskopi egentligen skulle
vara med i ett forskningsprojekt.
– Där är vi inte ännu. Men vi är på rätt
väg, och har lyckats med en sak: Vi kopplar
ihop grundforskning och klinisk forskning.
Ett exempel på det är ett arbete som just
nu pågår om bakteriefloran – påverkar den
förekomst av polyper eller tumörer i tarmen?
Endoskopienheten har även ett väl
utvecklat internationellt kontaktnät.
– Vi samarbetar med flera länder i
Europa, men också med Japan och USA. Vi
har haft japaner som har arbetat en tid här,
och jag har själv varit i Japan. Vi inviteras
till internationella projekt, och vi publicerar
tillsammans, säger Ervin.
Centrum för utbildning

Man undervisar och utbildar även blivande
endoskopister. Utbildningen är ordentligt
strukturerad och man har tillgång till simulatorer.
– De som deltar får göra tre månaders
tjänstgöring på heltid för gastroskopi, och
sedan ytterligare tre månader för koloskopi,
förklarar Ervin.
Han tillägger att så vitt han vet är man
ensamma om det i landet.
– Det är en garant för kvalitet! Under
dessa tre månader utför den som deltar i
utbildningen upp till 300 undersökningar.

Blivande endoskopister som utbildar sig
i Malmö har tillgång till alla hjälpmedel.
– Förutom simulatorer är det t.ex. scopeguide och inte minst tillgängliga, erfarna
handledare.
Ervin berättar att de också genomför
kurser och utbildningar på regional och
nationell nivå.
– Vi har fått det hedersamma uppdraget
att genomföra den första basala endoskopikursen som ska genomföras i SGF:s regi.
Den kommer hösten 2010.
Endoskopins viktiga roll

Lokalerna, den höga kvaliteten på utrustningen och inte minst personalen – allt
detta måste ha tagit stora resurser i anspråk.
Vi frågar därför Ervin hur det, under tider
som präglats av allmänna neddragningar
och besparingskrav, har varit möjligt att få
detta till stånd.
– Jag har hela tiden upplevt att vi med
saklig argumentation och fakta har kunnat
övertyga våra uppdragsgivare om endoskopins viktiga plats i både diagnostik och
behandling av gastrointestinala sjukdomar,
svarar han.
– Man ska inte heller glömma att vi
erbjuder kostnadseffektiv vård genom att
vi har tagit över uppgifter från bl.a. röntgen
och kirurgin, avslutar Ervin Toth.
Per Lundblad
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intervju med ervin toth

Ett livslångt intresse
för endoskopi och innovativa metoder
Endoskopi som är fri från obehag för
patienten, och ny teknik som skapar nya
möjligheter. Det är exempel på vad som
djupt engagerar Ervin Toth.
Dessutom vill han verka för en fördjupad
och nationellt strukturerad utbildning
av Endoskopister.

E

rvin är född i Ungern, där han också
utbildade sig till invärtesmedicinare
och gastroenterolog.
Han kom till Sverige för ett tre månader
långt projekt som rörde en ny teknik för
endoskopi – kromo-endoskopi.
– Det gick ut på att man färgade slemhinnan vid endoskopi. Genom att göra det,
kunde man få fram fler uppgifter om det
undersökta organet, förklarar han.
Tre månader har blivit 20 år

Tidigare hemma i Ungern hade Ervin läst
en artikel om denna nya metod. Vid den
här tidpunkten var metoden endast känd i
Japan, och Ervin bestämde sig för att börja
forska på den.
– Mitt arbete resulterade i att jag på egen
hand reste runt i Europa för att forska på
denna nya teknik – att hitta ställen där man
var intresserad, förklarar han.
Dessa resor förde honom till bl.a. Malmö,
och här blev han sedan kvar. I år är det alltså
20 år sedan.
– Det tre månader långa projektet pågår
alltså fortfarande, säger han och skrattar.
Han fortsätter med att förklara att han
upplevde ett ömsesidigt intresse i Malmö.
– Jag kände att jag gjorde nytta, därför
blev jag kvar. Min familj flyttade så småningom efter mig hit.
Sedan år 2004 är Ervin sektionschef
och överläkare på Endoskopienheten vid
Malmö.
For till Japan

Ervin förklarar att han alltid varit intresserad av att utveckla nya, innovativa metoder.
– På 90-talet handlade det mest om färgning av slemhinnan. Tekniken finns fortfarande kvar i bland annat Narrow Band
Imaging (NBI), som är en modern, digital
form av den klassiska kromo-endoskopin.
Ervin var en tid i Japan och träffade
kromo-endoskopins två ”fäder”, professor
Okuda och professor Tatsuta.
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– Det innebar att jag fick många goda
kontakter inom spetsteknologin för endoskopi. Just nu ligger det ett arbete i press
om gastroskopi i magsäcken med AFI
(autofluorescence imaging). Där står jag
som medarbetare, tillsammans med japanska utvecklare, berättar han.
Pionjär inom kapselendoskopi

I San Diego år 2000 såg Ervin för första
gången en kamerakapsel. Den väckte ett
stort intresse hos honom.
– Vi introducerade tekniken på här på
UMAS året efter, och sedan dess har jag
verkat för att sprida den i hela landet.
Ervin påpekar att videokapselendoskopi
öppnar möjligheter att upptäcka de områden som tidigare varit dolda för endoskopister.
– Det handlar först och främst om tunntarmen, men trådlös endoskopi öppnar
också vägar för andra organ – t.ex. colon.
Idag är det en rutinmetod för tunntarmen,
men jag ser en utvecklingspotential för kapselendoskopi i colon, säger han.
En vanlig invändning mot kapseln som
Ervin ofta får höra är frågan vem som ska
titta på alla bilder som den genererar.
– Jag tror mycket på den mjukvara som
hela tiden utvecklas, svarar han.
– Från början tog det mig ungefär fyra
timmar att utvärdera en tunntarmskapselundersökning. Idag tar det en halvtimme
– med hjälp av ny teknologi!
Han tillägger att erfarenhet naturligtvis
också spelar en viktig roll i sammanhanget.
Viktig del av kvalitetssäkringen

Ervin invaldes våren 2009 i SGF:s styrelse,
där han är ansvarig för endoskopifrågor. Vi
frågar honom vad som finns på hans agenda
i det arbete han ser framför sig där.
– Jag vill verka för att på nationell nivå
uppnå samma mål som vi har här i Malmö.
Det handlar om att vara trendsättande inom
gastrointestinal endoskopi.
Dessutom vill Ervin arbeta för en bättre
tillgänglighet. Det ska ske genom att utbilda
fler endoskopister, och att höja krav och
kvalitet på denna utbildning tillsammans
med endoskopiutskottet i SGF.
Ervin var den första examinator som
examinerade en blivande endoskopist från
Göteborg enligt de kriterier SGF specifice-

Ervin Toth

rat i målbeskrivningen för gastrointestinal
endoskopi. (Se artikel i Gastrokuriren 2/06,
reds anm).
– Jag ser processen med examination som
en viktig del av kvalitetssäkringen för svensk
endoskopi. En av mina viktigaste målsättningar är att dela med mig av mina erfarenheter till yngre kollegor, förklarar han.
Varje endoskopipatient är en klinisk
patient

Endoskopiutskottet bildades i SGF för ett
drygt år sedan. Målsättningen är att främja
utvecklingen av endoskopi i Sverige. Ervin
anser att den i dagsläget inte når upp till
riktigt samma standard som svensk gastroenterologi i övrigt gör.
Han har drygt 60 publikationer och
hundratals presentationer bakom sig, och
är dessutom medförfattare till den första
kapselendoskopiatlasen i världen. Disputerade – på ämnet kromo-endoskopi – gjorde
han år 2002.
– Jag är fortfarande kliniker, påpekar
Ervin.
– Jag arbetar 20% av min tjänst på medicinsk gastromottagning, och jag betraktar varje endoskopipatient som en klinisk
patient med en klinisk frågeställning.
Han återvänder till att endoskopi ska vara
så fritt från obehag som möjligt för patienten.
– När en patient vaknar upp efter ett
komplicerat endoskopiskt ingrepp och
frågar mig ”Är det klart? Var det det hela?”
– det är fortfarande den bästa känslan som
jag kan uppleva, avslutar Ervin Toth.
Per Lundblad
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Jonas F. Ludvigsson
– nominerad till Rising Star
Jonas F. Ludvigsson, docent och barnläkare
i Örebro med inriktning mot gastroenterologi har av SGF nominerats till utmärkelsen
Rising Star inom europeisk gastroenterologi. I en artikel i Gastrokuriren berättar
han om sitt intresse för gastroenterologi
och celiaki, och hur han ser på framtiden
inom celiakiforskningen.
Leif Törkvist

Figur 2. Bolivia.
Högplatån i Bolivia ligger på ca 4000 meters höjd,
och kallas för ”El altiplano”.

Figur 1. Boven i dramat – vete
Gluten förekommer i vete, korn och råg.

Varför gastroenterologi?

Mitt intresse för gastroenterologi föddes
våren 1995. Den terminen gjorde jag min
”barnplacering” i Jönköping. En dag i fikarummet undrade en av de andra läkarna vad
jag skulle specialisera inom.
– Barnmedicin, svarade jag.
– Men vad inom barnmedicin? Du måste
subspecialisera dig! sade han.
– Vad gör du?
– Gastroenterologi.
– Är det kul?
– Ja.
– OK. Jag kanske skulle testa barngastroenterologi…
Och på den vägen är det.
Från Bolivia...

Jag hade tidigare samma vår fått ett stipendium av SIDA för att åka till Bolivia och
studera amning och nutrition (Figur 2).
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Det var då jag verkligen fastnade för
gastroenterologi. Jag fann att nutritionsstatus kan vara avgörande för om ett barn
överlever en akut gastroenterit eller inte!
På salarna på de fyra La Paz-sjukhusen Del
Nino, 20 de Octubre, San Gabriel och Obrero
låg svårt sjuka barn med 10–20 diarréer per
dag – jag brann för att lära mig mer om
gastroenterit.
Åter i Sverige kontaktade jag mikrobiologiska avdelningen på min studieort
Linköping. De hade inga pågående projekt
inom gastroenterit, utan hänvisade mig till
barnkliniken och Professor Karin FälthMagnusson. Hon hade dock just tagit sig
an en doktorand och tipsade mig i stället om
Docent Bo Lindquists forskning i Örebro.
”Bosse”, nestor inom svensk barngastroenterologi, kom att bli min kliniska och vetenskapliga handledare under mina första år
som blivande barnläkare.
... till Örebro

Flytten till Örebro var ett lyckokast. Stadens
universitetssjukhus har av hävd hållit sig
långt framme inom gastroenterologi med
förgrundsfigurer som Gunnar Järnerot
och Curt Tysk. På barnkliniken i Örebro
fanns även Eva Lindberg, ansvarig för det
nationella barn-IBD-registret och sedermera ansvarig för de nationella barn-IBDdagarna.
Bosse tryckte alltid hårt på den kliniska
förankringen och redan första halvåret som
allmän-barn-ST började jag följa med på

hans skopier. Familjen glömmer nog aldrig
hur jag en kväll i slutet av 90-talet kom hem
från jobbet med ett gastroskop för att sedan
skopera dammsugarslangen och lära mig
”rattarna” när jag fick tid över.
Tillsammans med Bosse lade jag upp en
klinisk prövning av dietbehandling hos barn
med Crohns sjukdom. Flera i vår omgivning kallade studien ”ambitiös”, vilket jag
först senare förstod innebar ”överambitiös”
(fyra år efter studiestart hade vi involverat
30 svenska barnkliniker för att identifiera
patienter!). Vår studie publicerades till slut
i Acta Paediatrica. Jag var ung, ärlig och
entusiastisk och insisterade på att alla avvikelser i studieprotokollet skulle omnämnas i
artikeln. Vi kompromissade oss fram till att
ta med de tio viktigaste avvikelserna (sidan
330 i aktuell studie) 3. Jag glömmer aldrig
när vi fick tillbaka peer review-svaren från
Gut. Reviewer 1 och 2 skrev samstämmigt
att detta var en katastrofal studie. Reviewer
3 skrev att det var första gången i sitt liv han/
hon sett en randomiserad studie beskriven
som den egentligen var…
Under tiden som jag arbetade med Crohndiet-studien, skrev jag färdigt min avhandling
på basen av en prospektiv studie om barnallergi och autoimmunitet (”ABIS-studien”,
koordinerad av min pappa Johnny Ludvigsson). I min avhandling analyserade jag risken
för låg födelsevikt och för tidig födelse hos
barn till mödrar med gastrointestinal sjukdom. Det var framförallt uppmärksamheten
kring ett av mina avhandlingsarbeten (om
celiaki) och mötet med min opponent, Professor Anders Ekbom, som kom att prägla
min fortsatta forskning.
Nationell registerforskning

Tillsammans med framförallt Anders Ekbom
och epidemiolog Scott Montgomery, började
jag 2004 att kartlägga komplikationer vid
celiaki genom data från slutenvårdsregistret.
Forskningsmiljön på den så kallade Enheten för klinisk epidemiologi vid Karolinska
Institutet var oerhört stimulerande och här
lärde jag mig att ”ensam är inte stark”. Det
gäller att hitta bra samarbetspartners!
På sikt ville jag dock komma vidare, och
göra något nytt, något bättre. 2006–2008
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etablerade jag därför en stor kohort med
29 000 patienter med celiaki från svenska
patologavdelningar4. I den kohorten har vi
kunnat visa på en lätt förhöjd dödlighet vid
celiaki (ca 20% ökad risk) 5, och studerar nu
risken för cancer vid celiaki. Initialt blev
flera registerlänkningar felaktiga och först
efter att jag satt mig in i personnumrets
uppbyggnad, och förstått att personnummer både kan återanvändas och bytas, fick
vi ordning på alla länkningar.
Även om vi svenska forskare har stor
glädje av personnumret, har även solen (läs
personnumret) sina fläckar! Mina dyrköpta
lärdomar resulterade år 2009 i en översiktsartikel om personnumret 6, tillsammans med
bland andra representanter för Skatteverket,
Socialstyrelsen och Statistiska Centralbyrån
(Figur 3).
Celiaki – både yrke och forskningsintresse

Celiaki drabbar ca 1/100 människor i västvärlden 7 och är en av de vanligaste kroniska
sjukdomarna hos barn i Sverige. Celiaki
förekommer hos genetiskt predisponerade
individer (HLA-DQ2/DQ8) 8, där glutenexponering resulterar i villusatrofi, inflammation och krypthyperplasi 9. Vår forskargrupp
har tidigare visat att kvinnor med odiagnostiserad celiaki löper en fördubblad risk
att få barn som är för tidigt födda, eller
har en födelsevikt < 2500 g, men att dessa
riskökningar försvinner helt när kvinnan
börjar med glutenfri kost 10. Men för andra
sjukdomar verkar inte riskökningarna försvinna med introduktion av glutenfri kost.
Alltmer framstår celiaki som en systemsjuk-

Figur 3. En förutsättning för större registermatchningar är kännedom om det svenska personnumret. (Fingerad bild)
Sverige är ett av få länder med ett nationellt identitetssnummer som används av såväl sjukvård, som
myndigheter. Personnumret är basen för nästan alla större registermatchningar inom svensk forskning
och gör det möjligt att följa upp patienter i vård och för forskningssyfte.
Utomlands finns ofta en bristande kunskap om det svenska personnumret. Även bland svensk vårdpersonal och forskare finns en bristande kunskap om personnumret såsom skäl för personnummerbyte och
att personnummer ibland återanvänds. Nyligen kom en statlig utredning fram till att nuvarande struktur
för personnumret ska bevaras. Källa: Ludvigsson JF, Otterblad-Olausson P, Pettersson BU, Ekbom A (2009b)
Eur J Epidemiol. The Swedish personal identity number: possibilities and pitfalls in healthcare and medical
research (2009) 6.

dom, med fokus i magtarmkanalen men
med påverkan även på andra organ (Figur
4), och det är främst detta forskningsområde som sysselsatt min egen forskargrupp
(Figur 5).

Figur 4. Celiaki – en systemsjukdom
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Det finns flera skäl till att individer med
celiaki oftare drabbas av följdsjukdomar än
andra människor.
1. Celiaki är en immunmedierad sjukdom
(ofta betraktad som autoimmun) och förefaller kopplad även till andra autoimmuna
sjukdomar.
2. En majoritet av individer med celiaki har som nämnts en viss HLA-profil
(DQ2DQ8). Andra sjukdomar med samma
genetiska bakgrund ses därigenom oftare
hos individer med celiaki.
3. Med inflammation och villusatrofi i
slemhinnan följer en relativ malabsorption.
Brist på t.ex. folat (eventuellt med homocysteinemi som följd) och kalcium är riskfaktorer för sjukdom. Ett observandum är
att bröstcancer 11 synes vara mindre vanligt
vid celiaki, kanske till följd av att celiakiindivider oftare än andra är underviktiga
(även vid anorexia nervosa är bröstcancer
mindre vanligt 12).
4. Diagnosen celiaki ställs ofta flera år
efter det att individen får besvär. Fram till
diagnosen, och ibland även efter diagnosen
(i synnerhet om individen inte äter en strikt
glutenfri kost) ses en kronisk inflammation i
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Positiv Celiaki-serologi

Gastroskopi

Villusatrofi

Ej villusatrofi

Glutenfri kost

Kontrollskopi efter 1 år

Normaliserad slemhinna

Figur 5. Forskargrupp kring celiaki
Ludvigssons celiakiforskargrupp på internationella
celiakimötet i Amsterdam 2009.
Från vänster: Jonas Ludvigsson, Adina Welander
(doktorand), Karl Mårild (doktorand). Peter Elfström
(disputerad), Ola Olén (disputerad).
På bilden saknas Kaziwa Mollazadegan.

tarmen 13. Viss kronisk inflammation är associerad med t.ex. hjärtkärlsjukdom, och i vår
studie i JAMA 5 visade vår forskargrupp att
individer med celiaki löper en ökad risk att
dö i bl.a. hjärtkärlsjukdom.
Celiaki om 10–20 år

Mycket arbete pågår för närvarande för att
kartlägga celiakins släktskap med andra
immunmedierade sjukdomar 14. Det som
är unikt för celiaki är att vi känner till antigenet (”gluten”) och har ganska god kännedom om HLA-förutsättningarna vid celiaki.
Svensk forskning ligger i framkant även vad
gäller etiologi vid celiaki 15.
Framtida behandling

Många av mina patienter har frågor om
behandling (”Kommer det nya botemedel?”).
Jag tror att svaret är nej under överskådlig tid, men på 10–20 års sikt kan det vara
annorlunda! Bland de farmaka som kommit
längst finns permeabilitetsblockerare vilka
nu befinner sig i fas-2-prövningar. Personligen känner jag dock viss skepsis kring preparat som blockerar tarmens permeabilitet,
eftersom permeabiliteten inte bara tillåter
gluten-peptider (”skadliga”) att passera utan
även andra ämnen som kroppen behöver!
En annan potentiell medicin är de enzymer som bryter ned gluten så att tarmen
aldrig skulle behöva exponeras för gluten.
Slutligen pågår utveckling av sädesslag som
saknar gluten. Liksom inom många andra
områden, pågår också vaccinforskning. Men
många frågor återstår, och det är oklart vem
som ska betala för nya behandlingsmetoder
när det redan finns en befintlig terapi (glutenfri kost)?
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Kliniska kontroller

DQ2+ eller DQ8+

Ny gastroskopi om 1–2 år

DQ2- och DQ8-

Annan diagnos?

Ej normaliserad slemhinna

Ny dietistkontakt
Ny gastroskopi om 2 år

Fortsatt avvikande slemhinna
Överväg: annan diagnos
Dödlig dietcompliance?
(Se ex. Leffler et al. 2007)

Figur 6. Förslag på utredning av misstänkt celiaki
Naturligtvis kan tunntarmsbiopsi även bli aktuell vid negativ celiakiserologi om den kliniska
misstanken är stark, i synnerhet om det föreligger ärftlighet för celiaki. Leffler et al. 23.

Hur ställer vi diagnosen och vem ska
sköta celiakipatienterna?

Forskning har visat på ökade risker för såväl
död 5 som cancer 16 och autoimmuna sjukdomar 17–18 vid celiaki. Celiaki inbegriper livslång behandling, och medför regelbundna
kontroller, i alla fall under barndomen.
Av dessa skäl är det viktigt att driva diagnostiken. Trots att serologiska markörer
har hög sensitivitet och specificitet är det
positivt prediktiva värdet (sannolikheten
att en patient med positivt prov verkligen
har ”sjukdomen”) långt under 100% 19–20.
Biopsi bör därför även fortsättningsvis vara
obligatorisk vid utredning av celiaki. Detta
förfarande stämmer också väl med svenska
vuxengastroenterologers faktiska handläggning (Ludvigsson, Sjöberg, Ekbom; Gastrokuriren, 2008:2:9-11). Figur 6 visar ett förslag
på möjlig utredningsgång av celiaki. Det
stämmer i allt väsentligt med förslaget från
Lindgren och Kilander i Läkartidningen 21.
Det som skiljer denna utredningsalgoritm
från klinisk praxis är delvis förslaget att
genomföra en kontrollbiopsi. I vår tidigare studie i Gastrokuriren uppgav 52%
av svenska vuxengastroenterologer att de
kontrollbiopserade minst hälften av sina
patienter med misstänkt celiaki, men 17%
hade helt slopat kontrollbiopsin. Kanske
bör kontrollbiopsin spela en viktigare roll
än den gör idag (?), inte bara för att verifiera
diagnosen celiaki utan för att identifiera de

patienter som bör följas tätare än de med en
”okomplicerad celiaki”.
Precis som vissa diabetesläkare lägger ned
mer energi på patienter med höga HbA1C
än de med en välreglerad diabetes, tror jag
att vi gastroenterologer kanske ska fokusera
vår energi på de patienter vars kontrollbiopsi ej normaliserats. Är det dessa patienter
som ska gå kvar på gastroenterologisk mottagning, medan övriga patienter kan remitteras
ut till primärvården?
Även om patienten hävdar att han/hon
följer en glutenfri kost, och celiakiserologin
normaliseras behöver det tyvärr inte alltid
innebära att tunntarmsslemhinnan tillfrisknat 20. Personligen tror jag att slemhinnans
makroskopiska utseende (=fortsatt vävnadsskada?) har ett större prognostiskt värde för
risken att utveckla komplikationer och ha
fortsatta besvär än transglutaminasvärdet
(vilka normaliseras hos nästan alla individer,
även hos dem som slarvar en del med dieten).
Involvera patienten!

I en framtid hoppas jag också att vi ska
kunna involvera patienterna ännu mer i
vården. Här är ökad kunskap viktig. Alla
patienter jag träffar vet att de bör äta glutenfri kost, men de vet inte alltid varför. Kanske
är det bristande kunskap (och därigenom
motivation) som lett till att många patienter
har en fortsatt inflammerad slemhinna flera
år efter diagnos 22? För att öka kunskapen om
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5 korta frågor till Jonas

Figur 7. När patienter och anhöriga som vill
veta mer om celiaki.
Tillsammans med svenska celiakiförbundet har
Ludvigsson tagit fram ett webbaserat informationsmaterial. Ljudfilerna som rör patogenes,
behandling och komplikationer etc. vid celiaki kan
man lyssna på via internet: www.celiaki.se/lyssna

celiaki har jag tagit fram undervisningsmaterial kring celiaki, t.ex. en poster för regionala
patientföreningar (se hemsidan: http://ki.se/
forskning/jonasfludvigsson), samt producerat ljudinspelningar om celiaki för svenska
celiakiförbundets räkning (se Figur 7).
Förhoppningsvis kan vi även integrera IT i
vården av celiakipatienter. Jag imponeras av
det sätt på vilket svenska reumatologer låter
sina patienter själva registrera sina besvär i
samband med läkarkontroller. Kanske kan
ett liknande system på sikt implementeras
även för celiakipatienter?
Jonas F. Ludvigsson
Barnläkare, Docent
Örebro barnkliniken och Enheten för klinisk
epidemiologi, KI

*********
Acknowledgement: Tack till Professor Peter
Green vid Columbia University för input till
avsnittet om framtida behandlingar.
Referenser:
1. Ludvigsson JF. Recruiters and academia. Hard
times for Swedish physician-researchers. Nature
2005;434(7032):542.
2. Ludvigsson JF, Myrelid P. SWIBREG - Nationellt IBD-register i ny tappning. Läkartidningen
2009;106(45):3014-15.
3. Ludvigsson JF, Krantz M, Bodin L, Stenhammar L, Lindquist B. Elemental versus polymeric
enteral nutrition in paediatric Crohn’s disease: a
multi-centre randomised controlled trial. Acta
Paediatr 2004;93:327-35.
4. Ludvigsson JF, Brandt L, Montgomery SM,
Granath F, Ekbom A. Validation study of villous atrophy and small intestinal inflammation
in Swedish biopsy registers. BMC Gastroenterol
2009;9(1):19.
5. Ludvigsson JF, Montgomery SM, Ekbom A,
Brandt L, Granath F. Small-intestinal histopathology and mortality risk in celiac disease.
JAMA 2009;302(11):1171-8.
6. Ludvigsson JF, Otterblad-Olausson P, Pettersson
BU, Ekbom A. The Swedish personal identity
number: possibilities and pitfalls in healthcare
and medical research. Eur J Epidemiol 2009.

G a s t r okuriren 5 • 2009

Hur jobbar du nu?
– Fram tills jag blev specialist 2005 forskade jag som de flesta kliniker mest på jourkomp-tid. Det var tufft 1. Men samma år fick jag
mitt första anslag från Vetenskapsrådet (VR) och kunde forska 35%
åren 2005–07. Så i år fick jag en 4-årig forskarassistenttjänst på VR
och kommer därför att jobba ”50–50” (klinik-forskning) från och
med nästa år.
Har du andra intressen inom gastroenterologi än celiaki?
– Jag sitter i styrgruppen för det nya nationella IBD-registret
(”Swibreg”) 2. Via barn-kohortstudien ”BAMSE” är jag också involverad i studier av funktionell magtarmsjukdom.

Figur 8. SimuleringsövDet sägs att du gillar att skriva även annat än vetenskapliga ning på universitetssjukhuset i Örebro.
artiklar?
Under jourtid får man
– Ja, jag har alltid fascinerats av läroböcker och år 2002 gav jag
även ta hand om svårt
ut boken ”Att börja forska inom medicin och vårdvetenskap”
sjuka nyfödda.
på studentlitteratur. Sedan dess har jag översatt och bearbetat
boken ”Barnmedicin i ett nötskal” och är nu en av tre redaktörer för nästa
upplaga av boken ”Akutpediatrik”. Förra året gav jag dessutom ut en kokbok!
Och fritiden…?
– Förutom att umgås med familjen, gillar jag att läsa böcker (senast: Igelkottens elegans), se på
film, cykla, och spela gitarr. Dessutom är jag fotbollstränare för ett pojklag och webbmaster för
Amnesty Internationals hälso- och sjukvårdsgrupp.
Till sist, varför skriver du ut F i Jonas F Ludvigsson?
– Det är ett önskemål från min pappa Johnny Ludvigsson, professor i Linköping, eftersom vi
har samma initialer och dessutom är barnläkare bägge två.
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Svenska
Gastrodagarna
Stockholm 2010
Svenska Gastrodagarna i Stockholm
17–20 maj 2010
&
Colorectal Surgery at Karolinska Institutet
19–21 maj 2010
Två möten i ett! – gemensam anmälan,
gemensamt program 19/5
Dessa två möten har gemensamt program under onsdagen
den 19 maj då kolorektalkirurgerna börjar sitt möte på
Folkets Hus. Colorectal Surgery fortsätter sedan med internationella och nationella föreläsare torsdag och fredag på
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Kurs i Lund
Operativ övre
Gastrointestinal endoskopi
17–19 mars 2010

Johan D. Söderholm
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Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
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Sekt f medicinsk gastroenterologi
205 02 Malmö
Tel. 040-33 10 00
bodil.ohlsson@med.lu.se

Kursen har en praktisk inriktning och tar upp följande moment:
Dag 1: Teoretisk genomgång av operativ endoskopi vid övre gastrointestinal blödning, benigna polypösa tumörer, achalasi, strikturer
samt anläggande av perkutan endoskopisk gastrostomi. Principerna
för endoskopisk mucosaresektion samt endoskopisk palliation vid
cancer i form av tumörreduktion, blodstillning och stentbehandling.
Dag 2: Hands-on träning på sövda grisar med bland annat endoskopisk gummibandsligatur, argonplasmakoagulation, injektionsbehandling med adrenalinlösning, Histoacryl och fibrinlim, clipsbehandling,
endoskopisk ballongdilatation, perkutan endoskopisk gastrostomi,
endoskopisk polypektomi och anläggande av esofagusstent.
Observera Goda basala kunskaper i OGD-skopi är en
förutsättning för deltagande!
För ytterligare information och anmälan kontakta:
Christer.staelvonholstein@skane.se
Välkommen med Din anmälan!
Christer Staël von Holstein, kursledare
Sponsorer:
Olympus, Boston Scientific
Baxter Medical AB

Boka in den

27:e SADE-kursen
för läkare och endoskopipersonal

Stockholm 21–22 januari 2010
Årets tema är kontroverser inom övre och nedre gastrointestinal endoskopi
Passa på och besök utvalda sjukhus i Sverige, Danmark eller Norge
för praktiskt kursdeltagande 18–20 januari.
Välkomna!

Anmälan via www.sade2010.dk

Scandinavian Association for Digestive Endoscopy
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ANNONS

mag-tarm fonden

Mag-tarmfonden
Mag-Tarmfondens syfte är att samla in medel till svensk
gastroenterologisk och hepatologisk forskning. Det är en
angelägen och viktig uppgift. Förra året delades 300 000
kronor ut till tre spännande och intressanta projekt. Målsättningen är att successivt kunna öka stipendiesumman som
delas ut årligen.
De största bidragen till Mag-Tarmfonden kommer från våra
samarbetspartners inom läkemedels- och den medicintekniska industrin. Jag vill åter tacka för de generösa bidrag
som i år kommit från företagen Abbott, Ferring och Tillotts.
Till nästa år har ytterligare tre företag anmält sitt intresse
att stödja fonden och det är vår förhoppning att fler företag
skall följa i deras spår.
En annan väg att samla in pengar till fonden är via projekt,
såsom kokboken ”Mat med magkänsla” som tidigare presenterats i Gastrokuriren. Den har sålts i över 6 000 exemplar
bl.a. via våra mottagningar och på hemsidan www.magkansla.
se. För att underlätta försäljningen finns nu ett bokställ,
som man t.ex. kan ställa i väntrum på mottagningen eller
dagrum på avdelningen, med ett blädderexemplar av kokboken. Man kan där även läsa om pågående svensk forskning kring matsmältningsorganens sjukdomar, hur man kan

stödja Mag-Tarmfonden och få information från patientföreningen Riksförbundet för Mag-Tarmsjuka (RMT). Ytterligare projekt är på gång, som utöver att inbringa pengar till
forskning, även kan vara till glädje för personer med magtarmsjukdomar och lyfta fram betydelsen av sjukdomar i
mag-tarmkanalen och vikten av den forskning som bedrivs
på området.
För att underlätta informationsspridning om Mag-Tarmfonden och svensk forskning inom mag-tarm och leverområdet
har nu en egen hemsida skapats för fonden. Patienter och
anhöriga efterfrågar sätt att skänka pengar till forskning. På
hemsidan ges information om hur man kan hjälpa Magtarmfonden att aktivt stödja fortsatt forskning.
Nästa års stipendier kommer att delas ut vid Gastrodagarna i
Stockholm, maj 2010. Information om ansökningsförfarande
finns tillgänglig på SGF:s hemsida (www.svenskgastroenterologi.se) och i separat annons i detta nummer av Gastrokuriren.
Stipendiaterna kommer vid Gastrodagarna att kort få tillfälle
att under trevliga former presentera sina projekt vid MagTarmfondens stipendieutdelning tisdagen den 18 maj.
Henrik Hjortswang

Mag-Tarmfonden utlyser stipendier
till gastroenterologisk forskning 2010
Härmed ledigförklaras stipendier ur Mag-Tarmfonden om 600 000 kr. Stipendierna är avsedda för vetenskapliga projekt inom den
kliniska gastroenterologiska forskningen och kommer att fördelas på flera stipendiater.
Vem kan söka?
Forskningsaktiva läkare som är medlemmar i Svensk Gastroenterologisk Förening. Nydisputerade forskare som håller på att etablera
självständig forskning prioriteras.
Ansökningsförfarande
Skriftlig ansökan på max två A4-sidor skall innehålla projektbeskrivning med målsättning, metod, preliminära resultat, klinisk relevans
och plan för genomförande, samt kostnadskalkyl. Till ansökan bifogas också CV på max en A4-sida och en publikationslista.
Utdelning
Stipendiater ska hämta sitt stipendium tisdagen den 18 maj på Svenska Gastrodagarna i Stockholm och i samband med detta vara
beredd att presentera sin forskning.
Ansökan skall skickas med e-post och vara Mag-Tarmfonden tillhanda senast den 25 februari 2010 och skickas till:
Annika.Bergquist@ki.se
Ange ”Stipendieansökan till Mag-Tarmfonden” som ämne i e-postmeddelandet.
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skrivelse från rmt

Mag-tarmsjukdomar måste
få en högre prioritet i sjukvården
I anslutning till den nationella Mag-Tarmdagen den 17 november uppvaktade Riksförbundet för
Mag- och Tarmsjuka, RMT, Socialstyrelsen. Syftet var att uppmärksamma myndigheten på att
mag- tarmsjukdomar måste få högre prioritet i vården. Vid uppvaktningen överlämnades RMTs
vårdpolitiska program samt en skrivelse som i 5 punkter tar upp förbundets anspråk på åtgärder.
Skrivelsen i sin helhet återges nedan.

R

iksförbundet för Mag- och Tarmsjuka (RMT) vill med denna skrivelse ge uppmärksamhet åt en stor
grupp i samhället som inte får de resurser
och ges den prioritet som dess storlek och
lidande förtjänar. RMT, som har cirka 6 000
medlemmar, organiserar människor som
har en funktionsnedsättning i matsmält
ningskanalen. Hos oss finns många med
diagnosen Crohns sjukdom, ulcerös kolit,
IBS, tjock- och ändtarmscancer och reflux.
Men hos oss finns också människor med
sällsynta diagnoser såsom korttarmssyndrom, intestinal pseudoobstruktion, esofagusatresi m.fl.
Mag-tarmproblem är mycket vanliga och
enligt Svensk Gastroenterologisk förening
(SGF) har cirka 30% av befolkningen magtarmproblem av varierande svårighetsgrad.
En stor andel är s.k. funktionella sjukdomar (t.ex. irriterad tarm, IBS) och dyspepsi
(s.k.magkatarr) som kan ge svåra symptom
och kräver stora resurser på grund av sin
vanlighet. Man räknar med att drygt vart
tionde besök i primärvården har dessa
symptom som orsak.
Cirka 80 000 svenskar är drabbade av
kroniska inflammatoriska tillstånd i tarmen,
vilket leder till att dessa sjukdomar är att
betrakta som en folksjukdom. Insjuknandet
sker ofta i 20–30-årsåldern. Flertalet inom
gruppen har att leva med blodiga avföringar
och täta toalettbesök som tvingar dem att
befinna sig nära en toalett, men också med
kraftiga magsmärtor och näringsbrist. Detta
är vardagen för många. Eftersom sjukdomen
är livslång och debuterar så tidigt påverkas
hela livscykeln från skola/utbildning, fritid,
arbetsliv och familjebildning.
Trots att mag-tarmsjukdomar är både
volymmässigt omfattande och de kroniska
sjukdomarna dessutom starkt livskvalite-
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påverkande har dessa sjukdomar inte fått
den prioritet och uppmärksamhet som de
förtjänar. RMT vill med denna skrivelse
påtala detta och ge några konkreta exempel på vad som kan göras för att förbättra
situationen. Vi har i ett vårdpolitiskt program som antogs vid vår kongress 2008 mer
utförligt redovisat våra krav och bilägger
programmet till denna skrivelse.

1

Vi vill att Socialstyrelsen tar fram
nationella riktlinjer för mag-tarmsjukdomar

Trots att mag-tarmsjukdomar är så vanliga
och så livskvalitetsnedsättande finns idag
inga nationella riktlinjer för mag-tarmsjukdomar med undantag för tjock- och ändtarmscancer.
Nationella riktlinjer har stor betydelse
för att åstadkomma en god och lika vård för
mag-tarmsjuka. Det måste därför utarbetas såväl nationella riktlinjer som regionala
vårdprogram för alla olika mag-tarmsjukdomar. Dessa riktlinjer skall omfatta hela
vårdkedjan från tidig och säker diagnos,
medicinsk och/eller kirurgisk behandling
till förebyggande insatser, omvårdnad, eftervård och rehabilitering.
En särskild grupp att uppmärksamma är
personer med ”sällsynta diagnoser”. Behovet
av nationella riktlinjer är om möjligt ännu
större för denna grupp. Behov finns för att
skapa specialistcentra dit den enskilde kan
komma utan administrativa hinder, t.ex.
remisstvång.

2

Vi vill att Socialstyrelsen och
Sveriges kommuner och landsting
(SKL) genomför öppna jämförelser för mag-tarmsjukdomar

Det är ingen tvekan om att de öppna jämförelser mellan landstingen som görs för en
lång rad sjukdomsgrupper har stor betydelse

för en bättre kvalitet och effektivitet i sjukvården. Med undantag även här för tjockoch ändtarmscancer finns inga jämförelser
när det gäller mag-tarmsjukdomar, inte ens
för de stora grupperna Crohns sjukdom och
ulcerös kolit. Öppna jämförelser är ett effektivt verktyg för ett förbättringsarbete.

3

Vi vill att Socialstyrelsen gör en
verksamhetsspecifik rapport om
mag-tarmsjukvården i landet

Ett sätt att uppmärksamma mag-tarmsjukdomar är att Socialstyrelsen gör en verksamhetsspecifik rapport. Så har skett för
till exempel cancer- och strokesjukvården.
Vi anser att volym och livskvalitet för vår
grupp motiverar att mag-tarmsjukdomar
blir föremål för en sådan rapport. Vi kan se
ett genomgående mönster där redan ”etablerade” sjukdomar såsom stroke, cancer och
hjärt-kärlsjukdomar ständigt prioriteras
resursmässigt i landstingen och av Socialstyrelsen genom nationella riktlinjer, öppna
jämförelser och verksamhetsspecifika rapporter m.m. Det är dags att lyfta fram magtarmsjukdomar. Ett bättre kunskapsunderlag
behövs dessutom i de flesta landsting om
förekomst och behov för gruppen mag-tarmsjuka. Den behovsanalys för mag-tarmsjukdomar som Östergötlands läns landsting har
utarbetat kan tjäna som ett föredöme.

4

Vi vill att Socialstyrelsen medverkar till att landstingen satsar mer
resurser på mag-tarmsjukvården
i landet

Många är de sagesmän inom RMT som
berättat hur de med sina mag-tarmproblem
fastnat i primärvården. I den volymmässigt
stora gruppen mag-tarmsjuka finns många
som har allvarliga sjukdomar och som inte
fångas upp i primärvården. Många har inte
remitterats vidare till specialistvård utan har
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bok recension

fått gå i flera år innan de fått rätt diagnos.
Rätten att utan remiss få vända sig till specialist är ett krav som är sprunget ur ovan
nämnda missförhållande. Kunskapen inom
primärvården måste förstärkas. En sen diagnos leder till onödigt lidande och kan göra
det svårare att behandla sjukdomen. Våra
grupper blir nonchalerade till följd av bristande kunskaper.
Ett annat problem är bristen på gastroenterologer i delar av landet. Detta gör
specialistvården till en trång sektor och det
begränsade antalet mag-tarmspecialister försvårar dessutom överföringen av kunskap
från specialist till primärvård. Bristande
tillgänglighet och långa vårdköer blir resultatet. Målet måste vara att åtminstone de
som har en kronisk mag-tarmsjukdom
skall ha god tillgänglighet till kompetent
vårdpersonal. Fler gastroenterologer behövs
och alla länsdelssjukhus bör ha tillgång till
mag-tarmspecialister. Som ett exempel kan
nämnas Sundsvall som med sina 94 500
innevånare har en gastroenterolog. En fungerande vårdkedja behövs med vårdteam för
individuell vård och rehabiliteringsplaner.

5

Vi vill att Socialstyrelsen medverkar till att tandvård skall ges
som led i sjukdomsbehandling för
mag-tarmsjuka

Undersökningar visar att många med framför allt Crohns sjukdom får problem med
munhälsan vilket kan bero på medicinering, kostvanor m.m. Ett annat problem är
de ekonomiska merkostnader som uppstår
p.g.a. en försämrad tandstatus Vissa landsting såsom Västra Götaland har inkluderat
gruppen ”personer med mag-tarmsjukdomar ” bland dem som får tandvård som led
i sjukdomsbehandling. Det finns ett stort
behov av att detta skall gälla hela landet.
Omfattande förbättringar har skett när
det gäller medicinsk behandling och möjligheter att leva ett aktivt liv, som mag-tarmsjuk, under de 30 år som RMT verkat. Nya
läkemedel och nya behandlingsmetoder har
på många sätt förbättrat situationen. Som
framgår av skrivelsen kvarstår stora brister
som snarast behöver åtgärdas för att magtarmsjuka skall få de insatser man behöver.
RMT utgår ifrån att vi som organisation
för mag -och tarmsjuka får medverka med
vår kunskap och vår erfarenhet i ett förbättringsarbete.
Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka
Karin Jonsson
Förbundsordförande
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Magen

Bakterier, buller och brak
Magen - bakterier, buller och brak. 168 sidor.
Författare: Peter Benno, Ingemar Ernberg,
Claude Marcus, Tore Midtvedt, Roland Möllby,
Elisabeth Norin, Torgny Svenberg
Förlag: Karolinska Institutet University press 2009.
ISBN: 978-91-85565-18-4
Recensent: Professor, överläkare Curt Tysk, Sektionen för Gastroenterologi, Medicinska kliniken,
Universitetssjukhuset, Örebro.

”K

arolinska institutets forskare
skriver” är en serie populärvetenskapliga böcker, som
handlar om vanliga sjukdomar och om deras
orsak och terapi. Boken Magen – bakterier,
buller och brak handlar om gastroenterologi
och speciellt om betydelsen av vår tarmflora vid hälsa och olika sjukdomstillstånd.
Boken är skriven av inom ämnet tongivande
kolleger från Karolinska Institutet. Den är
underhållande, ibland med humoristiska
undertoner och därtill trevligt illustrerad
med anatomiska bilder från en medeltida
handskrift från 1300-talet, vars intressanta
historia relateras inledningsvis.
I bokens första del beskrivs den friska tar-

mens anatomi, fysiologi och immunologi.
Betydelsen av vår normala bakterieflora och
dess samspel med tarmens immunsystem
har stor plats i framställningen. Därefter
följer avsnitt som belyser de vanligaste gastrointestinala sjukdomstillstånden från matstrupen ända till tjocktarmen. Ett kapitel
”Irriterade tarmar och skengravida ballongmagar” avhandlar IBS och laktosintolerans.
Avslutningsvis ges ett mera djupgående

avsnitt om aktuell forskning om tarmfloran
och mag-tarmkanalen.
Boken vänder sig till en bred allmänhet och

kan absolut rekommenderas till patienter,
som vill inhämta mera information och
kunskap inom området. Fina illustrationer
av komplicerade medicinska skeenden höjer
värdet av boken. Vissa avsnitt i boken, som
berör bakteriologi, immunologi och genetik, kan kanske vara svåra att tillgodogöra
sig i sin helhet för den oinvigde läsaren,
medan de kliniskt orienterade avsnitten är
lättare. Detta förtar inte bokens värde då ett
fylligt register och innehållsförteckning gör
att den kan användas som uppslagsverk för
läsning enbart av valda avsnitt.

www. magotarm.se
Ny webbplats för Riksförbundet
för Mag- och Tarmsjuka
Den 12 november släpper Riksförbundet för
Mag- och Tarmsjuka den första delen av sin
nya webbplats. Den omfattar främst förbundets utåtriktade information. Under senare
delen av november och början av december
kommer vi att komplettera med möjligheter
till interaktion som Diskussionsforum och Månadens fråga.
Välkommen till www.magotarm.se.
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intervju med bodil ohlsson

Bodil Ohlsson – ny vice ordförande i SGF
Under Gastrodagarna i Göteborg 09 utsågs
Bodil Ohlsson till vice ordförande i SGF.
Bodil har arbetat som medicinsk gastroenterolog i Malmö sedan år 2000.
Idag är hon professor, men hon började
sin bana som undersköterska.

V

i träffar Bodil på hennes arbetsplats
på Universitetssjukhuset i Malmö
(UMAS). Här har hon arbetat i

nio år.
– Tidigare kallades min arbetsplats för
Medicinkliniken, men nu är den omdöpt
till Akutcentrum, berättar hon.
Tar tillvara på möjligheter

Det var hit Bodil kom år 2000 för att skaffa
sin specialistkompetens i medicinsk gastroenterologi. Färdig specialist blev hon 2001.
– Jag hade arbetat ett år inom medicinsk
gastroenterologi i Kristianstad, samt nästan
ett år i Lund, så jag hade en hel del med mig
när jag kom, förklarar Bodil.
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– Att jag blev gastroenterolog var från
början egentligen en ren slump, berättar hon.
– Under min tid som AT i Hässleholm
ville jag forska, men det var svårt att göra
det i Hässleholm. Men min väninna var
gift med en mag/tarm-kirurg – docent Jan
Axelsson – som arbetade i Lund men bodde
i Hässleholm, och han kunde ställa upp och
bli min handledare. Det var därför jag kom
in på området med magen.
Hon fortsätter att förklara att det sedan
inte fanns några utbildningsplatser för
kirurger, och att det därför fick bli medicinsk gastroenterologi.
– Jag har tagit vara på de möjligheter jag
ställts inför under hela mitt liv, konstaterar
hon.
Professor

Forskningen den gången handlade om
hormonet cholecystokinin, och effekten
det har på buskspottkörteln. Då arbetade
Bodil med djurmodeller.

– Efter att jag disputerat 1996 började
jag forska på människor stället. Jag hade
stor hjälp av Kristina Sjölund, medicinsk
gastroenterolog i Trelleborg.
Forskningen handlade om ett annat
hormon – oxytocin – och vad det har för
effekt på motoriken och känseln i mag/
tarmkanalen. Det är ett intresseområde som
Bodil burit med sig sedan dess.
Till dags dato har Bodils forskning
resulterat i cirka 70 publikationer. Tidigare
i höstas blev hon också utnämnd till professor.
– Innan dess hade jag en tjänst som lektor
i medicin här på UMAS.
Tjänsten innebar att Bodil arbetade en
tredjedel kliniskt, en tredjedel med forskning och en tredjedel med undervisning.
Denna arbetsfördelning har hon kvar i den
professur hon nu har tillträtt.
I dag är Bodil handledare för fem doktorander. Hon har dessutom varit det för två
tidigare – som disputerade 2004 och 2006.
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Jag ville arbeta med människor.
Dessutom har jag alltid varit vetgirig,
och vill veta varför saker är på ett visst sätt.

Teamarbete med
psykologer och psykiatriker

Bodil är ansvarig för sjätte terminen (invärtesmedicin) vid läkarutbildningen i Malmö/
Lund.
– Jag tycker att intresset för gastroenterologi allmänt är ganska svagt bland studenterna och de yngre läkarna. De har en
bild framför sig med tunga patienter, och de
anser att det är en tung specialitet, säger hon.
Därför anser Bodil att gastroenterologin
måste lyftas fram och visa på allt som hänt.
– Med de nya läkemedlen kan vi göra så
mycket, och det måste vi vara duktiga på
att berätta om.
Dessutom anser hon att gastroenterologin måste verka för teamarbete – att koppla
psykologer och psykiatriker till specialiteten.
– Det handlar så mycket om t.ex. ätstörningar, men det finns också andra områden
där vi behöver deras kompetens.
Bodil menar att vissa patienter idag även
försöker manipulera sin läkare.
– Det är ett främmande inslag, som vi
som arbetar inom sjukvården inte är vana
vid, förklarar hon.
– Vi har ju inga objektiva instrument vi
kan använda när det gäller buksmärtor.
Patienterna vill gärna ha en tablett som
botar – men inte förändra sitt liv eller livsstil.
– Att förändra det, kostar på för mycket.
Livsstilsfaktorer påverkar

Under de år som Bodil varit verksam gastroenterolog har antalet patienter med magbesvär inte minskat – tvärtom.
– Vi ser fler patienter idag med dysfunktion och motoriska störningar. Patienter
med IBS och pseudoobstruktion har blivit
fler till antalet.
De nya biologiska läkemedlen i behandlingen av IBD har fått stor betydelse, men
Bodil har funderingar på vad bruket av dessa
kommer att innebära i det långa perspektivet.
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– Vi vet inte vad det får för konsekvenser
på lång sikt när vi modulerar immunförsvaret på unga människor – det har vi inte sett
ännu, påpekar hon.
När Bodil började inom gastroenterologin på 90-talet, var förstoppning en vanlig
åkomma.
– Nu är det mycket mer diarréer av oklart
ursprung. Det är en svängning, och jag tror
den har med livsstilsfaktorer att göra. Vi
äter för mycket, och vi äter fel, anser hon.
Den långa vägen

Det var i våras som Bodil blev invald i SGF:s
styrelse, och till dess vice ordförande. Hon
är mycket väl kvalificerad för uppgiften.
Hon har tidigare arbetat med bl.a. en
SBU-rapport om reflux och dyspepsi, medverkat i två svenska läroböcker i gastroenterologi och även skrivit ett kapitel om IBS i
Läkemedelsboken.
Dessutom har Bodil gått den riktigt långa
vägen i sin medicinska karriär: Hon började
först med att utbilda sig till undersköterska, och läste sedan vidare till sjuksköterska.
Därefter studerade hon vidare till läkare.
Hon har alltså börjat som undersköterska
och är idag professor. Det är sjukvården som
är den gemensamma nämnaren – så vad var
det som lockade henne dit från början?
– Jag ville arbeta med människor. Dessutom har jag alltid varit vetgirig, och vill
veta varför saker är på ett visst sätt, svarar
hon.
Svåra motoriska störningar

Att lyfta fram patienter med motorikstörningar ser Bodil som en av sina främsta
arbetsuppgifter inom SGF.
– Att den patientgruppen får en bättre
vård och ett bättre omhändertagande än
de har fått tidigare. Personligen tror jag
att svåra motoriska störningar i grund
och botten handlar om en annan form av
autoimmunitet.
Hon tillägger att hon har planer för hur
detta ska gå till, men också att hon tycker att

det är lite för tidigt att prata om dessa ännu.
Dessutom anser Bodil att det är viktigt
att se till att SGF:s omfattande arbete med
vårdprogram fullföljs.
– Vi måste sedan även se till att de sedan
revideras regelbundet, tillägger hon.
Målmedveten och fokuserad

Bodil har två barn, pojkar i början och
mitten av tonåren, som naturligtvis tar sin
beskärda del av hennes tid. Vad tycker hon
om att göra på sin fritid?
– Mitt stora intresse är min sommarstuga
i Brantevik på Österlen, svarar hon.
– Naturen betyder mycket för mig. Dessutom tycker jag mycket om att läsa och
lyssna på musik.
Hon berättar engagerat om hur hon fick
med sig sina barn på Bruce Springsteenkonsert i somras, och att – de två generationer de utgjorde till trots – uppskattade
den lika mycket som hon själv.
Bodil är en person som har humor – flera
gånger under vårt samtal brister hon ut i
spontana skratt. Hon exemplifierar gärna
med händelser ur sin kliniska vardag, och
det är uppenbart att hon är mycket målmedveten och fokuserad på det hon håller
på med.
Det finns all anledning att förmoda att
Bodil Ohlsson även kommer att ta väl vara
på de möjligheter det innebär att sitta i ledningen för SGF framöver.
Per Lundblad

Efterlyses!
Gamla styrelseprotokoll från tidigare
ordförande efterlyses för arkivering i
Riksarkivet.  Om ni har kännedom om
sådant material vänligen kontakta
Britt-Marie.L.Johansson@lio.se
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FSGS – ny sjuksköterskeförening

Ny förening för sjuksköterskor
verksamma inom gastroenterologi
Föreningen för sjuksköterskor inom gastroenterologi – FSGS – bildades den 24 september i Jönköping.
Susanna Jäghult, sjuksköterska på Danderyd Sjukhus, är dess första ordförande.

V

i träffar Susanna tillsammans med
vice ordföranden Monica Wåhlin
(ssk i Jönköping) och kassören Cecilia Sköld, ssk som till vardags
arbetar på SU/Östra.
Vill utveckla omvårdnaden

Står självständiga

Alla tre trycker på att det är viktigt att
påpeka att FSGS är en oberoende förening.
Men man samarbetar gärna med sponsorer
om det kommer medlemmarna till gagn.
Gastrokuriren träffar de tre när de befinner sig i Göteborg där de går en utbildning
för sjuksköterskor.

De berättar att Lena Oxelmark, som själv
är disputerad sjusköterska, har varit den drivande för att sjösätta kursen och det är också
hon som är kursansvarig. De är eniga om att
Lena har gjort ett fantastiskt arbete.
– Hon har själv jobbat så som vi jobbar
idag, därför vet hon var behoven finns, säger
Susanna.
Hon konstaterar också att det är
en s.k. uppdragsutbildning – därmed
kostar den alltså pengar.
– Här kommer föreningen in. Vi
kommer att verka för att medlemmarna kan söka stipendier som kan
användas för utbildning, förklarar
hon.
Monica avslöjar att man redan
nu har fått klartecken på att det
kommer att finnas medel att söka
nästa år.

Den första fråga vi ställer är vad som
är syftet med den nystartade föreningen.
– Vi vill vara en samlingsplats för
kunskapsutbyte, svarar Susanna.
– Vi tillhör en specialitet som växer
mycket, framför allt på sjuksköterskesidan. Det pågår samtidigt en process
där vi blir många nischade grupper,
Söka sponsorstöd
t.ex. IBD-sköterskor, IBS-sköterskor
I samband med uppstarten av FSGS
och leversköterskor. Nu kan alla samlas Längst fram från vänster Monica Wåhlin och Susanna Jäghult. anordnades en utbildningsdag.
i samma förening, fortsätter hon.
Det skedde med stöd av ScheringFSGS utgör en sektion till Svensk
Plough. De tre berättar att man ska
Sjuksköterskeförening (SSF), påpekar
– Det är en 20-poängskurs som nu försöka ordna en sådan utbildningsdag
Monica.
kommit till stånd. Den började i septem- årligen framöver. Den ska vara förlagd till
– Vi stöder naturligtvis deras grundprin- ber och vi kommer att vara klara i januari, hösten.
ciper, men vi vill utveckla omvårdnaden för berättar Cecilia.
Dessutom har de förhoppningar om att
våra patientgrupper, förklarar hon.
När vi träffar dem har de alltså nyligen kunna vara medarrangör – med eget probörjat på kursen.
gram – på Svenska Gastrodagarna från och
Siktar nationellt
– Om den visar sig vara bra, ska vi försöka med 2011.
Kunskapsutbyte står alltså i centrum för påverka så att den fortsätter, och kanske
– Ett annat skäl till att vi bildade förFSGS, och Susanna påpekar att man i för- även att den kan utgöra en grund för den eningen är att vi vill verka för att omvårdeningen kommer ha stor möjlighet till det, utbildning som vi vill skapa på nationell nadsforskningen ökar, synliggörs och
eftersom alla medlemmar har så specifika nivå, säger Monica.
vidareutvecklas, berättar Susanna.
ansvarsområden.
Kursen består av 10 poäng gastroentero– Vi kan dela erfarenheter med varan- logi och 10 poäng omvårdnad vid gastroente- Konkurrerar inte
dra om sådant som någon av oss redan har rologi. Det är sammanlagt 26 sjuksköterskor Hur är det då med den förening som redan
gjort – det kan handla om program, PM från södra Sverige som går den.
finns – alltså SEGP?
eller checklistor m.m. På så sätt slipper vi
– Jag är själv medlem i SEGP, och det
att ständigt uppfinna hjulet på nytt, säger Söka stipendier
tänker jag självklart fortsätta att vara, svarar
Cecilia.
Kursen i Göteborg innebär att det blir Susanna.
– Vi vill stötta vår profession, och vi tror mycket att läsa, men samtidigt är det också
– Det går naturligtvis bra att vara medlem
man kan göra det bäst genom en förening, väldigt roligt, anser Cecilia.
där och hos oss!
tillägger Monica.
– Vi har bra föreläsare, och ett bra inneHon fortsätter med att förklara att
Susanna förklarar att de även vill arbeta håll, förklarar hon.
FSGS inte ser sig som några konkurrenter
för en nationell vidareutbildning för sjuk– Eftersom det är en medicinsk del och till SEGP, utan mer som ett komplement
sköterskor inom gastroenterologi.
en omvårdnadsdel innebär det att vi får hel- till dem.
– Men självklart även för andra utbild- heten, tillägger Monica.
– Under hela processen med bildandet av
ningar för sjuksköterskor inom vårt område.
– Och det är denna helhet vi behöver – vår förening har vi fört en dialog med dem,
Sådana kan ske i samverkan med sponsor, det är ju den som vi möter i vår verklighet avslutar Susanna.
Per Lundblad
tillägger hon.
varje dag, kommenterar Susanna.
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it-tipset wikipedia

Wikipedia – uppslagsverk som
redigeras av användarna själva

Kan vi lita på det vi läser på Internet?

Svaret är naturligtvis att det kan vi inte – lika lite som vi obetingat
kan lita på annan information som når oss via andra medier.
Uppslagsverket Wikipedia har haft en närmast explosionsartad
utveckling. Det är en bra resurs på många sätt, men man ska vara
medveten om att det inte finns någon central kvalitetsgranskning
och kontroll av det som publiceras där. Den står användarna
för istället.

Men vad är Wikipedia, och vad är det som skiljer detta uppslagsverk från andra som också finns på Internet?
Det är ganska viktigt att man har klart för sig de förutsättningar som råder på Wikipedia, och det är dessa vi ska titta
närmare på i denna artikel. Det skiljer nämligen sig en hel del
mellan Wikipedia och t.ex. Nationalencyklopedin och Encyclopedia Britannica.
Uppdateras ständigt

Helt andra förutsättningar

När man söker efter något på Google eller någon annan sökmotor, får man ofta en träff som leder till det Internetbaserade
uppslagsverket Wikipedia. Här har vi sökt på ordet influensa
i Google och vi ser här en av de träffar vi får. Den är rankad
nummer fyra när vi gör sökningen:

När vi klickar på denna länk, kommer vi till följande sida (se
den stora bilden överst).
Wikipedia har fått ett fenomenalt genomslag på Internet, och
därför blir det allt vanligare att vi hamnar i detta uppslagsverk när
vi söker efter information på nätet. Antalet artiklar i Wikipedia
ökar dessutom hela tiden.
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Till att börja med så är det helt gratis att använda sig av Wikipedia. Den svenska Nationalencyklopedin har en Internetupplaga
(med över 460 000 artiklar) som det kostar 549 kronor per år att
prenumera på. Britannica kostar c:a 70 dollar om året.
Naturligtvis är det betydligt billigare att skaffa sig ett Internetkonto till dessa, jämfört med att köpa dem inbundna i bokform.
Det finns en annan fördel också: På nätet är det ju enkelt att
snabbt uppdatera informationen i en viss artikel.
Wikipedia kallar sig för ”Den fria encyklopedin”, men det är
inte först och främst kostnadsfriheten man syftar på då. Istället är
det – och det är detta man ska vara medveten om – det faktum
att vem som helst, när som helst, kan uppdatera och ändra i den
information man hittar här!
Hela idén med Wikipedia är att alla kan komma åt och redigera den information som finns. Uppslagsverket uppdateras
därför ständigt.
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Detta system har både för- och nackdelar. Det har också
inneburit att Wikipedia har blivit omdebatterat och bl.a. kal�lats ”världens största klotterplank”.
Ändå är det så att det finns många fördelar med uppslagsverket
– en källkritisk granskning är som alltid självklar, men det gäller
inte bara på Wikipedia. Just detta uppslagsverk tillhandahåller
dock ovanligt bra möjligheter att utföra just en sådan.
300 000 artiklar

Wikipedia grundades under början av 2001 av två personer –
internetoperatören Jimmy Wales och filosofen Larry Sanger.
Ordet wiki (som ursprungligen är hawaiianska och betyder
snabb) står för en webbplats som är öppen för alla användare
att redigera innehållet på.
Från början var språket engelska – och den engelskspråkiga
versionen är fortfarande den mest omfattande. Den innehåller
över två och en halv miljon artiklar (september 2008).
Innan utgången av 2001 fanns Wikipedia på 18 olika språk.
Idag finns mer än 200 olika språkversioner av uppslagsverket.
Det är viktigt att komma ihåg att varje språkversion utgör en
egen version av Wikipedia.
Redan startåret 2001 kom den första svenskspråkiga versionen,
men utvecklingen tog inte fart på allvar förrän under slutet av
2002. När denna text skrives innehåller svenska Wikipedia drygt
300 000 artiklar.
Principen är enkel: Någon skriver en faktatext om ett ämne,
och publicerar sedan resultatet på webbplatsen. När någon
annan sedan läser denna text, kan denne enkelt (det krävs bara
några musklick) gå in och redigera den text som är publicerad.
Detta gör naturligtvis även webbplatsen öppen för mindre
nogräknade användare, som kan lägga till felaktiga fakta eller
sådant som är att betrakta som rent klotter.
Två olika typer av sökningar

Men det har visat sig att om någon gör just det, så kommer andra
användare – som är serösa och har ordentlig kunskap i ämnet –
att snabbt ingripa för att återställa ordningen. I Wikipedia finns
hela tiden en historik – man kan enkelt läsa hur sidan såg ut i
tidigare versioner och man kan med ett enkelt musklick även
återställa den tidigare versionen.
Det fantastiska är att det på det stora hela har visat sig fungera.

Vi ska visa hur det går till, och vi tar texten om influensa i den
svenskspråkiga versionen som utgångspunkt. Vi går till adressen www.wikipedia.se (som kommer att ändras i adressfältet till
se.wikipedia.org/Portal:Huvudsida) och skriver sedan in ordet
influensa i sökrutan.
Det finns två sätt vi kan hantera den sökning vi vill göra. Om vi klickar på knappen Sök direkt under sökrutan, kommer vår
sökning att omfatta alla artiklar i Wikipedia
som innehåller ordet influensa – alltså på
samma sätt som om vi utför en sökning på
ordet i en sökmotor. I det här fallet ger det
1595 träffar.
Om vi däremot vill använda Wikipedia
på samma sätt som vi använder ett uppslagsverk – alltså slå upp ordet influensa som ett uppslagsord, för att
läsa den artikel som finns om influensa – klickar vi istället på Gå
till direkt under sökrutan.
För att förklara skillnaden mellan dessa två sökningar kan vi
illustrera med en annan artikel i Wikipedia: Slår man upp artikeln om Spanska sjukan, så förekommer ordet influensa även i
den texten – men ämnet är alltså Spanska sjukan. En sådan träff
genereras om man klickar på Sök. Däremot kommer vi direkt till
artikeln om just influensa om vi klickar på Gå till.
Sidornas egna historik

Längst upp på den sida vi kommer till när vi kommer till artikeln,
finns det fyra flikar – artikel, diskussion, redigera och historik.
Detta gäller för alla artiklar vi hittar på Wikipedia. När vi kommer
till sidan är det fliken artikel som är aktiverad.
Vi klickar på fliken historik. Här ser vi ett utsnitt av övre delen
av sidan (se bild 4).
Var gång någon ändrar i uppslagstexten om influensa, skapas
en logg på den här sidan. I normalinställningen ser vi de 50 senaste
loggfilerna. Längst ned kan vi klicka oss bakåt – 50 i taget – och
på så sätt komma fram till den första loggfilen. På detta sätt kan
vi konstatera att den första texten skapades 18 november, 2003
kl. 15:42.
Sedan den gången har alltså ett stort antal redigeringar av
texten ägt rum. Genom att räkna loggfilerna kommer vi fram till
att ganska exakt 100 sådana redigeringar är gjorda.

Bild 4
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Vi tittar på de två senaste loggfilerna. (När denna text skrevs 20090126).

Längst till vänster finns orden (nuvarande) och (föregående). Från och med den andra loggfilen är bägge klickbara. På så sätt kan
vi snabbt se vad det är som ändrats mellan de olika versionerna.
För att illustrera hur det kan se ut, klickar vi på två äldre loggfiler – 27 oktober, 2007
och den dessförinnan, 7 maj, 2007 och markerar dessa. Därefter klickar vi på knappen
Jämför angivna versioner.
Den sida vi då kommer till har två spalter, där de textavsnitt som ändrats är markerade med olika färger – gult för den äldre versionen och grönt för den nyare. Själva ändringarna är markerade med röd text. Vi ser här ett utsnitt av sidan:

Vi kan då konstatera att alla ändringar som skett den här
gången är av grammatisk karaktär. I meningen ”Hög feber är
vanligt” har ordet vanligt ändrats till vanlig. De andra ändringar
som gjorts är att ordet viktigt på samma sätt ändrats till viktig,
och i avsnittet om influensavaccin står meningen ”I mitten av
februari varje år tas ett beslut inom WHO…” där man ändrat
ordet tas till fattas – ”…varje år fattas ett beslut…”.

Bild 8

Användarnamn eller IP-nummer

Vem är det då som utfört dessa ändringar? Om vi tittar på loggfilerna kan vi se ibland se en signatur. Om en sådan inte finns,
står där ett IP-nummer istället.
Ett IP-nummer är den adress en dator som är uppkopplad mot
Internet per automatik erhåller, och då vet vi naturligtvis inte
något ytterligare om den person som står bakom ändringen. Vi
kan dock se i en sammanställning (om vi klickar på IP-numret)
om samma IP-nummer dyker upp i andra artikelsammanhang
på Wikipedia, samt klicka för att se dessa – och därigenom söka
bilda oss en uppfattning om relevansen i denne persons andra
korrigeringar.
Om det finns ett användarnamn, klickar man på det istället
och kommer då till en sida där personen i fråga presenterar sig
själv. Även här finns en sammanställning av vad signaturen utfört
för redigeringar på Wikipedia, och som vi kan ta del av. Ibland
presenterar personerna sig med namn och adress, ibland skriver de
endast allmänt om sig själva. Det viktiga är att vi kan granska vad
de tidigare och senare utfört för andra redigeringar. Det hjälper
oss att skapa en uppfattning om deras allmänna trovärdighet.
Så här (se bild 8) presenterar sig en av användarna som redigerat artikeln om influensa. (Vi har kryssat över vissa uppgifter.)
Diskutera eller redigera

Vi kan också diskutera innehållet i en artikel. Då klickar man på
fliken diskussion längst upp på sidan. Just den här texten ingår
i Projekt medicin – ett försök att kvalitetsgranska, förbättra och
standardisera viktiga medicinrelaterade artiklar på Wikipedia.
Här är det fritt fram att anmäla sitt intresse – för att vara med
och förbättra den aktuella texten man klickat sig från, alternativt
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gå med i projektet som deltagare, eller att bara diskutera innehållet i dessa texter. Det är bara att klicka vidare på det man önskar.
Slutligen kan vi alltså direkt redigera den text vi läser – utan
att först gå med i någon grupp. Det kan ske genom att vi klickar
på fliken redigera längst upp på sidan. Då kommer hela texten att
öppna sig i en särskild ruta där vi kan skriva in våra ändringar,
förhandsgranska hur slutresultatet kommer att se ut, och sedan
välja att spara dem.
Länken redigera finns också efter varje ny underrubrik. Klickar
vi där är det bara den text som visas under den aktuella underrubriken som öppnas i redigeringsrutan.
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I båda fallen skapas en loggfil, och den ändrade texten kommer
snart att visas i Wikipedia.
Källredovisning

När man redigerar en text på Wikipedia förbinder man sig till att
den text man publicerar inte är kopierad ur ett copyrightskyddat
verk. Det är knappast så att man kan bötfällas för det om man
gör det ändå – i alla fall inte om man gör det anonymt – men
den kommer ganska snabbt att bli raderad.
Den sista länken för varje loggfil är nämligen ”gör ogjord”.
Ett klick på den, så tas obarmhärtigt den redigering man gjort
bort. Kom ihåg att detta kan alltså alla som klickar sig in till
loggfilerna göra!
Man vill dessutom att den som gör en redigering av en text
också lämnar en källa till de faktauppgifter man lämnar. Dessa
referenser presenteras med små upphöjda siffror i anslutning till
texten. Så här ser de ut:

Källorna är samlade längst ned under artikeln. Ett klick på
själva siffran för oss direkt ned till denna förteckning. I det här
fallet är det en länk till Läkemedelsverkets hemsida.
I exemplet ovan är orden epidemier och Läkemedelsverket länkade. Det ser vi eftersom de är markerade med blått. Det innebär
att just dessa ord finns som egna uppslagsord på Wikipedia, och
vi kan förflytta oss direkt till dessa artiklar genom att klicka på
orden.

VS
Lika bra som Encyclopedia Britannica

Fungerar verkligen då det här?
Wikipedia är, som vi redan konstaterat, en omdiskuterad
företeelse. Men strukturen som vi redogjort för, medger under
alla omständigheter att vi har unika möjligheter till att själva
källkritiskt granska det vi finner i uppslagsverket.
Den ansedda tidskriften Nature lät göra en studie i frågan. Man
valde ut ett stort antal artiklar i varierande ämnen och skickade ut
dem till sina granskare för undersökning. Undersökningen gick ut
på att två artiklar över ett ämne – en från Wikipedia (den engelska
versionen) och en från Encyclopedia Britannica – jämfördes och
kvalitetsgranskades av Natures experter. Tidningens granskare
fick dock inte veta var de kom ifrån, utan de ombads att endast
kvalitetsgranska informationen i texterna.
Sammanlagt 42 granskare levererade kommentarer som var
användbara om ett stort antal artiklar. Totalt fann de åtta fel –
och dessa fördelades jämt mellan de båda uppslagsverken: Fyra
faktafel i Britannica och fyra i Wikipedia!
De påpekade också småfel, och totalt konstaterades 162 sådana
i Wikipedia-materialet mot 123 i motsvarande material från Britannica.
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Inga stora skillnader alltså. Och om inte annat så tjänar denna
studie till att visa på att man inte blint ska förlita sig på någon
källa!
Svenska Dagbladet utförde ett liknande test – de lade avsiktligt
ut felaktig information – och det tog en, respektive tre, dagar
innan tidningen kunde konstatera att den blivit raderad.
Referenser till dessa undersökningar återfinns i slutet av denna
artikel.
Källkritik – som alltid

Sammantaget så är Wikipedia varken ett klotterplank eller en
källa till absolut och oantastlig kunskap. Men det är knappast
något annat uppslagsverk heller…
Det som är bra är att Wikipedia är kostnadsfri och dessutom
helt reklamfri. Man lever på donationer av användare – och
när man strax före jul gick ut med ett upprop för mer medel,
hörsammades detta över förväntan.
Wikipedia är absolut bättre än sina ”seriösa” konkurrenter när
det gäller populärkultur och ofta även när det gäller samhällsfrågor. Det beror naturligtvis på att det är ämnesområden som
intresserar många av dess användare.
Wikipedia – och den filosofi som ligger bakom – engagerar.
Det finns all anledning att tro att uppslagsverket har framtiden
för sig.
Men självklart är det så att man ska ha med sig sitt källkritiska
sinne, överallt på Internet. Det gäller alltså i högsta grad även
på Wikipedia.
Per Lundblad

Fotnoter
1. Läs mer om Natures studie på
news.cnet.com/2100-1038_3-5997332.html
2. Svenska Dagbladets undersökning finns på adressen
www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_305804.svd
3. Regionbiblioteken i Sverige har gett ut en skrift Wikipedias
fel och brister – en angelägenhet för bibloteken? som också
är mycket läsvärd. Den består av 33 sidor i pdf-format som
kan hämtas på:
www.regionbiblioteket.stockholm.se/upload/_Dokument/
wikipedia.pdf
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ANNONS

segps styrelse 2009

Bästa medlem!
Vi är inne i december månad, tänk vad ett år
går fort. Det har varit många förändringar,
både på gott och ont. Men vi får hoppas att
dom förändringar vi har framför oss i styrelsen och på våra arbetsplatser är av godo.
Som ni kanske kommer ihåg så kom frågan
upp på årsmötet upp om vi skulle gå in som
en sektion inom SSF (Svensk sjuksköterskeförening). Jag och Ulrika stämde träff
med Åsa Andersson som är kanslichef på
SSF. Hon klargjorde för oss att det inte
finns någon möjlighet för SEGP att bli en
sektion inom SSF, pga. att vi har blandade
yrkeskategorier i vår förening. Alltså ingen
förändring vad gäller SEGP.
Vi har fått en del nya medlemmar under
året som vi hälsar välkomna, och hoppas
att Ni får stor nytta och glädje av ert medlemskap.
Nästa stora möte är SADE i Stockholm,
och resestipendium från vår förening har
gått till:
Marie Ellberg, ssk, kir. öppenvårdsenheten Universitetssjukhuset Lund.
Marja-Liisa Häkkinen, ssk, Endoskopimottagningen Kärnsjukhuset Skövde.
Det var ingen sökande till ECCO-mötet
i Prag.
Glöm inte att söka stipendium för kommande möten 2010.
Schering-Plough stipendiet har tyvärr
utgått från 2010.
Vi kommer att skicka ut medlemsbrevet
i december/januari där vi berättar om vad
vi gjort under det gångna året. Det skickas
till den e-postadress du uppgivit, du som
inte gjort det kan meddela vår kassör Agneta
Schedin.
Vår förening som har ca 370 medlemmar, bygger på ideellt arbete från styrelsen
och valberedningen. Är du intresserad att
vara med? Tveka inte att höra av dig till
valberedningen!
Medlemsavgiften för år 2010 är 200:Betalas in på BG-nummer: 5828-8945
senast 2010-01-31.
Glöm EJ att fylla i ditt namn och din
adress.
Styrelsen vill passa på att tacka alla medlemmar för det gångna året och önska er en God
Jul och Gott Nytt År!
Styrelsen i SEGP
Mona Olofsson
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Ordförande:
Mirjam Bjurek
Endoskopimottagningen
Kärnsjukhuset
541 85 Skövde
Tel: 0500-432 540
Fax: 0500-432 962
mirjam.bjurek@vgregion.se

Kassör:
Agneta Schedin
GastroCentrum Medicin, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
Tel: 08-51770302
Fax. 08-1773312
agneta.schedin@karolinska.se

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

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

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

serud

Adjungerad ledamot:
Eleonor Johnson
Endoskopienheten
Ersta sjukhus
Box 4622, 116 91 Stockholm
Tel: 08-7146309
Fax: 08-7146668
eleonor.johnson@erstadiakoni.se

Ledamot
Gisela Ringström
Magtarmlab
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg
Tel. 031-342 81 07
Fax. 031-741 29 17
gisela.ringstrom@vgregion.se

Stipendier 2010
Svenska Gastrodagarna
Nordiska mötet/Europeiska mötet
Olympus resestipendium
Stipendium utdelas till medlemmar i vår förening, läs mer om kriterierna
på vår hemsida.
Till Svenska Gastrodagarna utdelas 4 st stipendium à 4 000:Till Nordiska mötet/Europeiska mötet utdelas 4 st stipendium à 6 000:Olympus resestipendium 1 st à 10 000:Sista ansökningsdag 2010-01-31
Kriterier & ansökan finner du på SEGPs hemsida.
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Presentation av SEGP
Svensk förening för Endoskopi och Gastroenterologi Personal
Historik

Mot bakgrund av att det bildats en ny sjuksköterskeförening vill vi skriva om vilka
grupper vi vänder oss till, vilka syften vi
har, hur vi arbetar och vilka som ingår i
styrelsen.
Bakgrunden är att det 1990 bildades en
självständig förening SEP – Svensk förening för Endoskoperande Personal. Behovet
av att utbyta erfarenheter och utbildning
var det som drev dem. De var också starkt
knutna till läkarnas dåvarande förening.
1999 bytte vår förening namn till SEGP,
Svensk förening för Endoskopi och Gastroenterologi Personal, då medlemmar tillkom
inom hela området gastroenterologi. Vår
förening välkomnar medlemmar med olika
yrkesfunktion, såsom sjuksköterskor, undersköterskor, dietister och företagsrepresentanter, som har ett gemensamt intresse för
vård av patienter med gastroenterologiska
sjukdomar.
Syfte

Syftet med vår förening är att ge ökad kunskap inom gastroenterologiska sjukdomar,
undersökningar och behandlingsmetoder
för våra medlemmar. Föreningen utgör en
nationell mötesplats för personal inom både
kirurgisk och medicinsk gastroenterologi.
Vi vill också stimulera och främja det nordiska och internationella samarbetet.
Vi arbetar för att våra medlemmar skall
beredas möjlighet att få resa på konferens
och utbildning genom att dela ut resestipendier. Historiskt sett har vi alltid haft en
nära kontakt med läkarnas förening SGF.
Ordförande i vår förening är adjungerad till
deras möten och genom det har en mycket
bra kontakt etablerats där båda föreningarna
får ett bra informationsutbyte av varandra
och vi har ett mycket gott stöd från dem.
Vår förening har ju också tack vare SGF
möjlighet att ordna ett mycket välbesökt
program på Svenska Gastrodagarna som
anordnas årligen.
Vi har också ett starkt stöd från läkemedelsbolagen och de medicintekniska före-
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» Vår förening välkomnar medlemmar med olika yrkesfunktion,
såsom sjuksköterskor, undersköterskor, dietister och företagsrepresentanter, som har ett gemensamt intresse för vård av
patienter med gastroenterologiska sjukdomar. «
tag som har gastroenterologipatienten som
målgrupp.
Vår hemsida, www.segp.nu, är den viktigaste länken mellan oss i styrelsen och våra
medlemmar. Sidan uppdateras frekvent och
här kan medlemmar lätt komma i kontakt
med oss, söka information, ansöka om resestipendier, ta del av reseberättelser, vetenskapliga rapporter och mycket mer.
Styrelsen

Vår styrelse är i möjligaste mån sammansatt
utifrån våra medlemmars tillhörighet.
Föreningens medlemmar består av c:a en
tredjedel undersköterskor och två tredjedelar sjuksköterskor, därför är styrelsen idag
sammansatt av två undersköterskor och fyra
sjuksköterskor.
Ordförande Mirjam Bjurek är sjuksköterska och jobbar inom endoskopi på Kärnsjukhuset i Skövde.

Vice ordförande Ulrika Dovner är sjuksköterska och jobbar inom endoskopi på
Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Sekreterare Mona Olofsson är undersköterska och jobbar inom endoskopi på Avesta
Lasarett.
Kassör Agneta Schedin är sjuksköterska
och jobbar på gastromottagning med dagvårdsenhet på Karolinska Universitetssjukhuset Solna.
Ledamot Suzanne Lord är undersköterska och jobbar på kirurgoperation på
Södersjukhuset.
Ledamot Gisela Ringström är sjuksköterska och medicine doktor och jobbar på
forskningsmottagning och GI motilitet på
SU-Sahlgrenska i Göteborg.
Adjungerad ledamot Eleonor Johnson är
sjuksköterska och arbetar på gastroenterologimottagningen på Ersta sjukhus.

Replik från SEGP på artikeln om den nystartade föreningen SFGS
Vi både uppskattar och beklagar att den nya föreningen har bildats. Det uppskattas
därför att det är positivt att det finns en vilja att engagera sig i föreningssammanhang
inom vårt område gastroenterologi. Det beklagas därför att vi hade önskat att detta
engagemang hade kommit till uttryck inom förening SEGP.
Vår ambition i SEGP har varit att tillgodose de olika intressen som finns inom gastroenterologin, vilket vi kanske inte har lyckats med fullt ut, då behovet av en ny förening
funnits.
Vi hälsar den nya föreningen välkommen och hoppas på någon form av samarbete i
framtiden.
Styrelsen SEGP
Mirjam Bjurek, Ulrika Dovner, Mona Olofsson, Agneta Schedin, Suzanne Lord,
Gisela Ringström och Eleonor Johnson.
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