gastrokuriren

Gastrokuriren
tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

Nummer 5 • År 2011 • Volym 16

Gastrokuriren
Tidskrift för
Svensk Gastroenterologisk Förening.
Utkommer med 5 nummer per år.
ansvarig utgivare:
Bodil Ohlsson
Skånes universitetssjukhus, Malmö
Sektionen för medicinsk gastroenterologi
205 02 Malmö
Tel. 040-33 10 00
bodil.ohlsson@med.lu.se
redaktör:
Charlotte Höög
Gastrocentrum Medicin
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
Tel. 08-517 700 00
charlotte.hoog@ki.se
produktion:
Mediahuset i Göteborg AB
layout:
Gunnar Brink
gunnar@mediahuset.se
tryck:
Åkessons Tryckeriaktiebolag, Emmaboda
Distribueras som posttidning
ISSN 1651-0453
Omslagsbild: iStockphoto.com
utgivningsplan 2012:
Manusstopp

Utgivningsdag

2 feb
21 mar
7 maj
6 sep
26 okt

7 mar
2 maj
19 jun
16 okt
5 dec

Nr 1:
Nr 2:
Nr 3:
Nr 4:
Nr 5:

innehåll:
Ordföranden har ordet...............................3
Redaktörens spalt........................................5
Reportage från UEGW i Stockholm...........7
UEGF och UEGW................................... 14
Endoskopifrågan?.....................................17
Jonas Halfvarson – Rising Star.................18
SYG-spalten.............................................19
Nutritionsbehandling vid Crohns.............20
Nationella riktlinjer – nutrition vid IBD....25
SGFs styrelse 2011...................................29
Landet runt – Sundsvall...........................31
Avhandling – Julia Borg...........................35
Avhandling – Rupesh Rajani....................36
FSGS sidor................................................. 39
SEGPs sidor..............................................44
YCKERI
TR

MILJÖMÄ

R

ÅKESSON

S

KT

LIC

EN
SN

UMMER 34

V

i har nu varit med om UEGW i Stockholm! Detta nummer handlar
naturligtvis till stor del om UEGW. Jag tycker det var fantastiskt att
vi kunde arrangera detta i Sverige. Stort tack till alla som medverkat
och bidragit till att arrangera UEGW. Det var välarrangerat och bjöd på ett
mycket intressant vetenskapligt program. Stockholm visade sig från sin bästa
sida med strålande solsken. Och så fick vi uppleva att en svensk fick ta emot
Rising Star-priset i Sverige. Grattis Jonas Halfvarson! Och grattis även till
Örebro, en ort med stark forskningsförankring och goda förebilder.
Det händer en hel del i UEGF för närvarande. ASNEMGE har avvecklats

och en helt ny organisation har tagit form. Rolf Hultcrantz som är president
i UEGF ska i detta nummer berätta om UEGF och hur organisationen ska
se ut framöver. Vi tycker alla att det är viktigt att vi enas och hjälps åt med
såväl forskning som utbildning inom Europa. Flera nya former av samarbete
planeras. Om vi ökar vårt samarbete inom Europa har vi större möjligheter att
konkurrera gentemot de andra stora länderna i världen. I den nya organisationen representeras för närvarande Sverige av Magnus Simrén, som är invald
i National Societies Committee (NSC), och undertecknad som är medlem av
National Societies Forum (NSF).

Vi ska i detta nummer också ta del av ett vårdprogram om nutrition vid IBD.
Nutrition har länge varit ett eftersatt område inom medicinen, men har de
senaste åren mer och mer uppmärksammats. Många patienter lider av malnutrition i vårt välfärdssamhälle. Vad kan detta bero på? Man forskar mycket
inom ämnet. Att patienterna är undernärda kan bero på mycket enkla saker.
Har man inte råd med ordentligt tandstatus, då är det svårt att äta. Om man
inte kan äta själv, och ingen personal hinner med att hjälpa till, ja då blir det
problem. Maten måste också vara ätbar. Jag var själv inlagd på en kirurgisk
avdelning för något år sedan. Det serverades bara en rätt till varje måltid per
dag, utan möjligheter för patienterna att välja något annat. Till alla nyopererade
serverades bruna bönor och stekt fläsk som första måltid efter operationen!!
Dag två serverades vårrullar, sötsur sås och brysselkål!! Det var om möjligt ännu
värre. Som väl är, är vårdtiderna korta på våra sjukhus. Annars hade det varit
ännu värre med nutritionsstatus bland våra patienter. Jag tror inte att någon
som kvalificerar sig för en sängplats på ett svenskt sjukhus i dag är i stånd att
äta vare sig bruna bönor, vårrullar eller brysselkål. Första åtgärd för att förbättra
nutritionen för våra patienter måste vara att sjukhusköken planerar en vettig
meny. Och valmöjligheter. När det basala är tillgodosett kan man sedan se
vad man kan göra ytterligare. Detta gäller mycket inom vården. Man kommer
långt med sunt förnuft och allmänt omdöme. Men detta tycks vara glömt idag
när det mesta handlar om algoritmer, flödesschema och lean-projekt. Låt oss
fortsätta att använda oss av en helhetssyn. Detta är synnerligen viktigt idag
med en hög andel åldrade, multisjuka patienter.
Till sist, God Jul och Gott Nytt År. Ha en riktigt

skön helg och försök hämta ny energi inför våren.
Malnutrition lär väl inte vara det mest akuta problemet den närmaste tiden...

Hälsningar
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Bodil Ohlsson
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redaktörens spalt

Bästa läsare!

V

älkommen till ännu ett nummer
av Gastrokuriren, denna gång
årets sista nummer. Vi ägnar förstås en hel del uppmärksamhet åt UEGW
som gick av stapeln i Stockholm i år. Rolf
Hultcrantz, UEGFs president, guidar oss
i dess snåriga organisation. Nutrition är
ett annat tema som vi tagit upp tidigare,
men som nu återkommer i detta nummer.
Nationella vårdprogrammet för nutrition
vid Crohns sjukdom har funnits att läsa på
hemsidan en tid, men publiceras nu också
i Gastrokuriren. Att nutrition inte bara är
en förutsättning för god läkning utan också
kan användas som behandling för Crohns
sjukdom är något som jag finner mycket
intressant. Vi får i detta nummer läsa om
hur nutrition används för behandling av
barn med Crohns sjukdom.
Utöver detta fortsätter vi med serierna
”Landet runt” och ”Endoskopifrågan”.

Svaret på endoskopifrågan skickas till mig
via mail (charlotte.hoog@ki.se) och det är
nu sista chansen att svara rätt och vara med
i årets utlottning av ett resestipendium till
en nationell kongress eller möte. Glöm inte
att ni själva kan skicka in intressanta fall. De
behöver inte vara helt unika, tvärtom är det
bra med en mix mellan vanliga och ovanliga
fall. Så småningom kan fallen komma att
läggas upp på hemsidan och utgöra ett bra
utbildningsmaterial för endoskopister under
fortbildning.
Vi har diskuterat i SGFs styrelse huruvida

Gastrokuriren ska ta emot debattinlägg från
läsarna och vi har beslutat att pröva detta
under en tid. Från och med nästa nummer
är ni välkomna att skicka in era debattinlägg till Gastrokuriren via mail. Vi kommer
att ha en storleksgräns på ca 500 ord och
redaktionen förbehåller sig rätten att för-

Mag-Tarmfonden utlyser stipendier
till gastroenterologisk forskning 2012
Härmed ledigförklaras stipendier ur Mag-Tarmfonden.
Stipendierna är avsedda för vetenskapliga projekt inom den kliniska
gastroenterologiska forskningen.
Vem kan söka?
Forskningsaktiva medlemmar i Svensk Gastroenterologisk Förening.
Nydisputerade forskare som håller på att etablera självständig
forskning och doktorander i slutfasen av sitt avhandlingsarbete
prioriteras.
Ansökningsförfarande
Skriftlig ansökan på högst två A4-sidor skall innehålla
projektbeskrivning med målsättning, metod, preliminära resultat,
klinisk relevans och plan för genomförande samt kostnadskalkyl.
Till ansökan ska också bifogas CV på högst en A4-sida och en
publikationslista.
Utdelning
Stipendiater ska hämta sitt stipendium onsdagen den 9 maj på
Svenska Gastrodagarna i Malmö och i samband med detta vara
beredd att presentera sin forskning.
Ansökan skall skickas med e-post och vara Mag-Tarmfonden
tillhanda senast den 24 februari 2012 och skickas till
Hans Törnblom på adress: kh.tornblom@swipnet.se.
Ange ”Stipendieansökan till Mag-Tarmfonden” som ämne i
e-postmeddelandet.

korta och i vissa fall avvisa inkomna inlägg.
Min förhoppning är att vi ska kunna ha
en öppen, levande och givande diskussion
kring aktuella frågor. Jag ser med spänning
fram emot denna utveckling av tidningen.
Jag hoppas också att ni även fortsättningsvis

tycker till om Gastrokurirens innehåll och
gärna återkopplar
till mig med synpunkter.
Ta det lugnt i julstressen, njut av
tidningen och så
ses vi igen nästa
år i en ny årgång
av Gastrokuriren!

Hälsningar,

Charlotte Höög
Redaktör

Kurs i Lund
Operativ övre
Gastrointestinal endoskopi
21–23 mars 2012
Kursen har en praktisk inriktning och tar upp
följande moment:
Teoretisk genomgång av operativ endoskopi vid övre gastrointestinal blödning, benigna polypösa tumörer, achalasi, strikturer samt anläggande av perkutan endoskopisk gastrostomi.
Principerna för endoskopisk mucosaresektion samt endoskopisk palliation vid cancer i form av tumörreduktion, blodstillning och stentbehandling.
Hands-on träning på sövda grisar med bland annat endoskopisk gummibandsligatur, argonplasmakoagulation, injektionsbehandling med adrenalin-lösning, 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
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United European
Gastroenterology Week
i Stockholm 2011
Efter att ha genomfört 18 olika konferenser i hela Europa kom så UEGW slutligen
till Stockholm.
12 000 deltagare från sammanlagt 122
länder sökte sig till den svenska huvudstaden – som firade med att visa sig från
sin allra bästa sida med hög, mild luft och
strålande höstsol.

cess som går ut på att utvidga våra ansvarsområden, sa Rolf.
Han tackade alla som kommit till Stockholm, och tillade att han som stockholmare
naturligtvis själv var både stolt och glad över
att konferensen för första gången genomfördes där.

I

Bästa abstrakt belönades

sitt inledningsanförande konstaterade
John Atherton, ordförande i United
European Gastroenterology Federations (UEGF) vetenskapliga kommitté, att
organisationens vetenskapliga möten inte
längre enbart består av en serie förläsningar.
– I stället består de av en serie av interaktioner! Jag vill därför uppmana er alla att komma
till mikrofonerna och ställa era frågor.
Han påpekade också att det var möjligt
för alla deltagare att ställa frågor via sin
mobiltelefon. Därefter presenterade han
Rolf Hultcrantz, som är UEGF:s president.
– Det här mötet är fortfarande det viktigaste som UEGF gör, men idag gör vi även
mer – och vi befinner oss i en pågående pro-
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Av cirka 3 200(!) insända abstrakt, hade
fem blivit utsedda med ärebetygelsen Best
abstract. Under själva öppningssessionen
presenterades fyra av dessa pristagare som
framträdde med varsitt föredrag under öppningssessionen.
Priset som är på 10 000 Euro delades först
ut till Takeshi Nakajima för hans multicenterstudie där man jämfört konventionell
endoskopisk resektion (CER) för tidiga
kolorektala neoplasier med tekniken ESD
(Endoscopic Submucosal Dissection) som
man utvecklat i Japan [1].
Andelen en bloc-resektioner blev signifikant högre med denna teknik, men komplikationsrisken ökade inte, jämfört med CER.

Trots att proceduren tar något längre tid
att utföra, håller ESD på att etablera sig
som standard i Japan för tidiga kolorektala
neoplasier, särskilt för stora lesioner, var en
av de slutsatser han presenterade.
Den andra pristagaren för bästa abstrakt
som presenterades under öppningssymposiet
hade också studerat kolorektala neoplasier
– fast den här gången hos patienter med
primär skleroserande kolangit (PSC) [2].
Det var Kristin Kaasen Jörgensen som fick
ta emot priset.
Resultaten från den studie hon presenterade understryker vikten av att man regelbundet utför övervakande koloskopi på
patienter med PSC och IBD – framför allt
på patienter som genomgått levertransplantation.
CRC och bakterier

Den tredje pristagaren för bästa abstrakt
blev Clemens Neufert som studerat sambandet mellan epiregulin (ett protein som
hos människor kodas av genen EREG) och
colitis associerad cancer (CAC) [3].
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– Epiregulin bidrar till reparation av
epitelet och läkning av mukosan. Men det
kan också framkalla tillväxt i tumörer i en
neoplasi, sa Clemens.
I studien konstaterade de att epiregulin
är en nyckelfaktor för patogenesen av CAC,
och att det därför är ett potentiellt område
för terapi i framtiden.
Iradj Sobhani, som var den fjärde pristagaren för bästa abstrakt, presenterade en
studie om sambandet mellan intestinala
bakterier och coloncancer [4]. De hade
analyserat avföringsprover från personer
med coloncancer och från friska personer,
och överfört dessa till kolon hos friska möss
som man gjort bakteriefria, varefter mössen
sedan följdes upp under sex veckor.
Bakteriefloran i mössens avföring var av
human typ, och höll sig stabil över tiden.
Celltillväxten – en tidig cancerindikator –
och aberrant crypt foci (ACF), en ekvivalent
hos möss till adenomatösa polyper hos människor, ökade dock i kolon hos möss som
getts cancerös avföring.
– Detta är det första belägget för att bakterierna från tarmarna hos patienter med
coloncancer är cancerframkallande hos bakteriefria möss, sa Iradj.
Nu måste man identifiera vilka grupper
av bakterier som är inblandade i utvecklingen av coloncancer.
– Detta för att förbättra programmen för
massundersökning av friska personer, och

8

för utvärdering av svaret på kemoterapi,
tillade han.
Belönad forskning om leverregeneration

UEGF:s Research Prize delades också ut
under öppningssessionen. För första gången
någonsin var det en kirurg som fick ta emot
det – Pierre Clavien, från Schweiz.
Prissumman är på hela 100 000 Euro, och
Pierre förklarade att han skulle använda den
till forskning kring levertransplantation – om
delad transplantation, och transplantation
med släktingar som donatorer. Rubriken för
Pierres föreläsning var Understanding Liver
Regeneration for Safer Liver Surgery.
Han inledde med att konstatera att mortaliteten för leverresektionskirurgi ligger på
cirka 3% för extensiv kirurgi – och upp till
20% vid vissa leversjukdomar – vilket enligt
honom har inneburit att entusiasmen för
denna åtgärd har sjunkit.
Pierre har studerat leverregeneration, och
han uttryckte sina visioner om vad hans
forskning ska kunna leda till.
– Det handlar om att kunna bidra till
att lösa problemet med organbrist, att göra
transplantationerna säkrare, och även att göra
den extensiva leverkirurgin säkrare, sa han.
Ursprunglige initiativtagaren till UEGW

Slutligen delades också UEGF Lifetime
Achievement Award ut. Det gick till Hermon
Dowling, Storbritannien. Det var Hermon

som tog initiativ till, och arbetade målmedvetet för, att skapa UEGW. Hermon presenterades av kollegan Peter Miller.
– Hermon blev den första professorn i
gastroenterologi vid universitetet i London.
1988 var han sekreterare i ASNEMGE,
och han ansåg att det även borde finnas
en europeisk kongress som kunde mäta
sig med DDW. Det kom så mycket inom
gastroenterologisk forskning från Europa
som motiverade just en europeisk kongress,
sa Peter.
Han fortsatte med att förklara att Hermon
är en mycket skicklig diplomat, och att dessa
färdigheter behövdes, eftersom de olika
subspecialistföreningarna i ASNEMGE var
måna om sin egen självständighet.
I sitt tacktal framhöll Hermon att den
stora framgången för UEGW genom åren
i sig var en god belöning för allt det arbete
han lagt ned.
– Det har varit ett privilegium att få
arbeta inom vår krävande specialitet genom
åren, summerade den numera pensionerade
professorn.
I EU dricker man mest alkohol

Under konferensen talade Rolf Hultcrantz
om alkoholrelaterade leversjukdomar. Forskning [5] visar att alkoholkonsumtionen i
Sverige mellan år 1997 (då vi gick med i EU
och mer liberala lagar om införsel av alkohol
trädde i kraft) och år 2007, ökade med 20%.
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Hermon Dowling

Kristin Kaasen Jörgensen

– Mortaliteten för alkoholrelaterade leversjukdomar har ökat med 60% för män, och
med 50% för kvinnor under denna period,
sa Rolf.
Han tillade att det finns många fler problem med den ökade alkoholkonsumtionen,
men att just leversjukdomar fungerar som
en bra mätare.
EU är den region i världen där människor
dricker allra mest. Alkohol dödar omkring
200 000 personer varje år i Europa, och
kostar samhället över 125 miljarder euro
om året. De flesta européer dricker alkohol
i små mängder, men över 58 miljoner européer dricker mer än den rekommenderade
mängden – 20 gram per dygn för kvinnor
och 40 gram för män.
– Män är mer benägna att dricka alkohol, och även att dricka i större mängder än
kvinnor. Men kvinnor är mer känsliga för
alkoholens effekter än män, sa Rolf.
Klok investering

Alkohol associeras med cirka 60 olika typer
av sjukdomar och andra problem. För de
flesta av dessa är risken dosberoende – dvs.
ju större intag, desto större risk.
Alkoholrelaterade sjukdomar, såsom
fettlever, alkoholhepatit och cirrhos tenderar att bli resultatet av ett ihållande och
kraftigt drickande. Alkohol är ännu farligare för personer med en redan befintlig
leversjukdom.
– Levern är ett fantastiskt organ som kan
reparera sig själv under vissa förhållanden.
Ett fortlöpande angrepp på levercellerna
leder dock till att cellerna dör, och att levern
gradvis slutar att fungera, fortsatte Rolf.
Och när det sker är ofta levertransplantation den enda lösningen.
125 miljarder euro om året skulle kunna
användas på ett mycket bättre sätt i Europa
som brottas med stora ekonomiska problem, konstaterade Rolf.
– Situationen kan endast förbättras om
alkoholkonsumtionen i hög grad reduceras
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Rolf Hultcrantz

Pierre Clavien

Stephan Rössner

i hela Europa – via skattesystem och andra
effektiva regleringsåtgärder. WHO har
beräknat att ett övergripande EU-omfattande paket med effektiva policyer skulle
kosta europeiska regeringar omkring 1,3
miljarder euro. Det är endast 1% av samhällets totala alkoholrelaterade kostnader,
och är med all säkerhet en klok investering,
summerade han.

Sverige hör till de länder som i dagsläget
inte har screeningprogram för hela befolkningen.
– Men lovande framsteg har gjorts i Sverige genom att UEGF:s President – Rolf
Hultcrantz vid Karolinska institutet – har
fått i uppdrag att koordinera nationella förberedande pilotstudier, sa Reinhold.

Screening för CRC ska utredas i Sverige

Esofagal cancer är fortfarande relativt sällsynt, men incidensen har ökat sexfaldigt
de senaste tre decennierna, konstaterade
Jacques Bergman.
– Prognosen för de som drabbas är dålig.
Symptomen uppträder först sent i sjukdomens utveckling, och 50% går inte att operera när diagnosen väl ställs, fortsatte han.
Barrets esofagus är ett tillstånd som påverkar den nedre delen av matstrupen närmast
magen. De skvamösa celler som bekläder
denna del av matstrupen förändras gradvis
och blir mer som de cylinderepitelceller som
bekläder magen. Vanligen beror detta på
ett långvarigt återflöde av magsyra i matstrupen. De förändrade cellerna vid Barrets
esofagus är inte cancerösa, men de löper en
förhöjd risk att med tiden bli det – vilket
i sin tur kan leda till esofagealt adenocarcinom.
– Patienter med konstaterad Barrets esofagus håller vi därför under endoskopisk
surveillance, sa Jacques.
De goda nyheterna är att man nu även
kan behandla dessa patienter endoskopiskt.
Han berättade om en studie [6] där man
visat att endoskopisk resektion (ER) följd
av radiofrekvent ablation (RFA) har inneburit att de flesta patienter efteråt läker och
utvecklar en normal esofagus.

Reinhold Stockbrügger berättade att UEGF
outtröttligt har arbetat över hela Europa
för att öka medvetenheten om kolorektalcancer (CRC), och för att främja implementeringen av screeningprogram i varje
medlemsland i EU.
– CRC är efter lungcancer den näst vanligaste orsaken till död i cancer i EU, slog
Reinhold fast.
Tidig upptäckt av sjukdomen är helt
avgörande för patientens prognos. Därför
har man på flera håll i unionen inrättat screeningprogram.
– Men det är stora skillnader i de olika
länderna – det råder stor ojämlikhet när det
gäller screening, fortsatte han.
I november 2010 antog EU-parlamentet
officiellt en Written Declaration beträffande
Fight Against Colorectal Cancer inom EU.
Det är ett politiskt påtryckningsverktyg
för ledamöter av parlamentet för att öppna
eller återta en debatt i en fråga som faller
inom EU:s ram av aktiviteter. Den måste
undertecknas av minst hälften av parlamentets ledamöter inom tre månader för att bli
parlamentets officiella ställningstagande.
(Det är dock sällsynt att en Written Declaration antas.)
I densamma uppmanar uppmanas EUkommissionen och EU-länderna att reducera
antalet cancerincidenter och morbiditeten
inom unionen genom att stödja kampanjer
om livsstilsmedvetenhet, introducera nationella CRC-screeningprogram – samt främja
bästa screeningpraxis.

Ny terapi för Barrets esofagus

Avlägsnar endast de onormala cellerna

Det är bara några få patienter med Barrets
esofagus som utvecklar cancer, och endoskopiskt kan det vara svårt att upptäcka de
små lesionerna. Biopsier visar bara cellernas
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tillstånd där man tagit dem, så därför ansåg
Jacques att Cytosponge – en svamp som
patienten sväljer som är fäst vid en tråd som
man sedan drar den tillbaka genom strupen
med – är det bästa alternativet.
– Svampen samlar in cellprover från Barrets region av matstrupen och detta medger
detektering – och har potential att identifiera individer som annars skulle kunna
utveckla cancer.
Traditionellt har cancer i matstrupen
behandlats genom att avlägsna densamma
– en omfattande och komplicerad procedur
med många komplikationer. Nya behandlingsmetoder som laserterapi, fotodynamisk
terapi, RAF och ER är avsedda att endast
avlägsna de onormala cellerna från matstrupens beklädnad – och därigenom rädda
matstrupen, avslutade Jacques.
Mänskligheten delas in i tre grupper

Mikrobiotan har hamnat i fokus under de
senaste åren. Studier som publicerats i Nature
visar att humanpopulationer kan differentieras efter deras tarmmikrober, med individer
grupperade i tre ”enterotyper” – oavsett var
de bor, eller deras hälsa och ålder.
Detta berättade Dusko Erlich om i sitt
föredrag.
– Dessa enterotyper kan liknas vid olika
blodgrupper – men orsaken till deras existens återstår det att kasta ljus över, sa Dusko.
Han ansåg att upptäckten av dem kan
komma att innebära en möjlighet till att
stratifiera patienter, och att upptäckten
även hjälper till i utvecklingen av optimerat
anpassad läkemedelsterapi och nutrition.
– Vi vet att tarmmikrober har en djupgående verkan på människans fysiologi och
näringsprocess. De hjälper till att metabolisera läkemedel och förändra absorptionsbeteendet hos humanceller. Det är sannolikt
att de tre enterotyperna gör så på olika sätt
– därför är det möjligt att vi kan optimera
användningen av läkemedel och dieter baserat på en individs enterotyp.
Både vänner och fiender

Dusko beskrev Metagenomics (en teknik där
man kan studerar organismer som är svåra
att kultivera i laboratorium) och som han
kallade för ett kraftfullt ”molekylärt mikroskop” för tarmbakterier.
– Det medger att vi kan se förekomst och
mängd av 3,3 miljoner gener hos varje individ!
Det har redan visats på ett samband
mellan förekomst av vissa bakterier och
kroniska sjukdomar.
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– Därför bör det användas för att undersöka associationer mellan tarmbakteriearter
och åtskilliga olika patologier, ansåg han.
Så är bakterier våra vänner – eller är de
våra fiender?
– Det beror på: Att vi ser en förlust av
vissa arter vid kroniska sjukdomar indikerar
att just de bakterierna är våra vänner. Men
ett ökat antal av andra arter vid kroniska
sjukdomar ger vid handen att just de bakterierna är våra fiender, svarade Dusko.

– Möss där man har eradikerat bakterier
blir inte feta, fastän man ger dem för mycket
mat. Dessutom har man konstaterat att
sammansättningen av tarmbakterier skiljer
sig hos obesa personer.
Trots stora insatser från den farmaceutiska industrin och kirurger i hela Europa
är det ändå diet, motion och förändrad livsstil som är hörnstenarna i behandlingen av
övervikt för de flesta som blir drabbade,
summerade han.
Per Lundblad

Diet och behandling vid övervikt

Fetmaepidemin ägnades ett särskilt symposium. Vid det framträdde Stephan Rössner
och summerade de senaste årens utveckling
av diet och behandling.
– Vi har aldrig haft så många obesa personer i Europa, Amerika och i Asien som vi
har nu, konstaterade Stephan inledningsvis.
Nya studier indikerar en signifikant länk
mellan genetiska faktorer och övervikt –
men alla personer med överdrivet kaloriintag eller låg energiförbrukning, eller båda,
löper risk att utveckla övervikt med allvarliga medicinska konsekvenser.
– Övervikt genererar en lång lista av problem. Den kryper in i andra sjukdomstillstånd, konstaterade Stephan.
Läkemedel mot övervikt har kommit
– och sedan dragits tillbaka pga. biverkningar. Stephan berättade att det finns flera
nya läkemedel i fas 1-prövningar, men han
uttryckte tvivel på att något av dessa skulle
leda till ett större genombrott.
– I väntan på nya läkemedel har den farmaceutiska industrin utvecklat kombinationer av befintliga föreningar, vilka erbjuder
genvägar vid utvärdering av toxicitet och
säkerhet. Det återstår dock att se om dessa
visar sig vara användbara för klinisk praxis,
fortsatte Stephan.
Hörnstenarna är desamma som förr

Bariatrisk kirurgi är ett snabbt växande
behandlingsalternativ, men det är reserverat
för svårt överviktiga personer.
– Men många effekter av denna kirurgi
på tarmhormonsfunktioner har påvisats,
vilket öppnar nya mål för läkemedelsutvecklingen. Kanske de kan komma att ersätta
kirurgi i framtiden?
Han visade även en bild på en pacemaker man opererat in i kolon på en hund.
Genom att stimulera densamma, lyckades
man minska hundens födointag.
Även Stephan kom in på mikrobiotans
betydelse.

Studier texten refererar till:
1. Prospective Multicenter Study on Endoscopic Treatment of Large Early Colorectal Neoplasia Conducted
by Colorectal Endoscopic Resection Standardization
Implementation Working Group of Japanese Society
for Cancer of the Colon and Rectum
T. Nakajima1, S. Tanaka1, Yutaka Saito1, H. Iishi1, S.-E. Kudo1,
H. Ikematsu1, M. Igarashi1, Yusuke Saito1, Y. Inoue1, K.
Kobayashi1, T. Hisabe1, O. Tsuruta1, Y. Sano1, H. Yamano1, S.
Shimizu1, N. Yahagi1, T. Watanabe1, H. Nakamura1, T. Fujii1,
H. Ishikawa1, K. Sugihara1, and Colorectal Endoscopic
Resection Standardization Implementation Working
Group of Japanese Society for Cancer of the Colon and
Rectum 1 Colorectal Endoscopic Resection Standardization Implementation Working Group of Japanese Society for Cancer of the Colon and Rectum, Tokyo, Japan.
2. Colorectal Neoplasia in Patients with Primary
Sclerosing Cholangitis Undergoing Liver Transplantation; A Nordic Multicenter Study
K.K. Jorgensen1, L. Lindstrom2, M. Cvancarova 3, M.H.
Vatn1,4, 5, K.M. Boberg1, and The Nordic Liver Transplantation Group. 1 Norwegian PSC Research Centre, Clinic
for Specialized Medicine and Surgery, Oslo University
Hospital, Rikshospitalet, Oslo, Norway, 2 Dep. of Gastroenterology and Hepatology, Karolinska University
Hospital, Huddinge, Stockholm, Sweden, 3 National
Resource Center for Late Effects, Dep. of Oncology, Oslo
University Hospital, 4 Faculty of Medicine, University
of Oslo, Oslo, 5 EpiGen Institute, Akershus University
Hospital, Lorenskog, Norway.
3. Epiregulin Promotes Growth of Colitis Associated
Cancer
C. Neufert1, C. Becker1, M. Waldner1, M.F. Neurath1. 1
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg,
Erlangen, Germany.
4. Colon Cancer Patients’ Microbiome Induces Intestinal Precancerous Change in Germ-Free Mice
I. Sobhani1, V. Jarrousse2, S. Guilemeau2, S. Blugeon3, M.L.
Auriault4, P. Langella5, J.P. Furet5, A. Bado2. 1 Gastroenterology & Oncology, CHU Henri Mondor University Paris
12-UPEC, Creteil, 2 Eq. Nutrition, INSERM U773, 3 Eq.
Nutrition, INSERM U77, Paris 20, 4 Pathology, CHU Henri
Mondor University Paris 12 UPEC, Creteil, 5 Microbiology,
INRA, Jouy en Josas, France.
5. Nytt alkoholmönster och fler leverskador efter
Sveriges EU-inträde. Utvecklingen 1997–2007.
Ramstedt M, Stokkeland K, Hultcrantz R.
Läkartidningen 2010; 22: 1463-6.
6. Combined Radiofrequency Ablation and Endoscopic Resection in a Single Treatment Session for
Barrett’s Esophagus Containing Highgrade Dysplasia
or Early Cancer: A Feasibility Study of a “Singlestep”
Treatment Regimen
F.G. Van Vilsteren1, L. Alvarez Herrero2, R. Pouw1, M.
Visser1, F. ten Kate1, M. van Berge Henegouwen1, E.
Schoon3, B. Weusten2, J. Bergman1.
1 AMC, Amsterdam, 2 St Antonius Hospital, Nieuwegein,
3 Catharina Hospital, Eindhoven, Netherlands.
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uegw i stockholm

UEGW-Symposium:

Anti-TNF vid IBD

D

en första föreläsaren vid onsdagens IBD-seminarium tog upp
en intressant fråga: Varför fungerar vissa TNF-hämmare hos reumatiker
men inte IBD-patienter? Dr Gijs van den
Brink menade att den viktigaste mekanismen bakom anti-TNF-behandling vid IBD
kanske inte är neutralisering av cytokinen
utan istället den utbredda apoptos som ses
i tarmslemhinnan inom 24 timmar efter
första dosen hos de patienter som svarar på
behandlingen. Både infliximab och adalimumab inducerar denna celldöd bland
lymfocyter i tarmen och en förutsättning
för apoptosen är att antikropparna fastnar
på membranbundet TNF. Denna förmåga
saknar de läkemedel som endast fungerar
vid reumatism, t.ex. etanercept, vilket kan
förklara skillnaden mellan RA- och IBDpatienter.
Professor Walter Reinisch fortsatte detta

seminarium med att diskutera anti-TNFbehandlingens roll vid ulcerös kolit.
Föredragshållaren menade att anti-TNFbehandling fungerar bättre på patienter med
måttlig sjukdom jämfört med de patienter
som nått ända fram till allvarligt skov. Som
exempel nämnde han Järnerotstudien där
subgruppsanalyser visar att patienter med
måttlig inflammation svarade bättre på
rescue-behandlingen är de svåraste koliterna. Professor Reinisch budskap var att
anti-TNF i nuläget används för alltför svårt
sjuka ulcerös kolitpatienter.
Nästa inslag i seminariet handlade om para-

doxal inflammation hos anti-TNF-patienter,
där dr Jean-Francois Rahier ställde frågan
om anti-TNF-antikroppar kan behandla
och utlösa inflammation på samma gång.
Biverkningsrapporter visar att anti-TNFbehandlade patienter kan utveckla såväl
svår autoimmun artralgi som psoriasis och
eksem. De två sistnämnda biverkningarna
sågs hos ca 5% av anti-TNF-behandlade
patienter i en retrospektiv studie från Lille.
I genomsnitt hade patienterna blivit exponerade för infliximab i 17 månader och
adalimumab i 12 månader före debut av
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har klinisk relevans. Vidare påpekade föredragshållaren att immunogenicitet är en
dynamisk process där antikroppstitern kan
variera under en behandlingsperiod. Serumvärden av infliximab och adalimumab har
klinisk relevans vid en loss-of-respons-situation där vägledning kan ges huruvida man
ska öka behandlingsintensiteten (låga serumnivåer) eller byta till läkemedel med annan
mekanism (höga serumnivåer). Föreläsaren
menade även att vid primär non-respons
saknar serumnivåer klinisk relevans. Dock
kan höga serumnivåer efter induktion prediktera ”sustained response” hos de patienter
som svarar på induktionsbehandlingen.
Professor Walter Reinisch talade om anti-TNFbehandlingens roll vid ulcerös kolit.

hudbesvären. Psoriasisplacken satt framförallt på huvudsvålen samt intertriginöst och
den sistnämnda lokalisationen är ovanlig vid
spontan psoriasis (2%) medan 43% av IBDpatienterna hade problem i hudveck, t.ex.
axiller och ljumskar. Endast 40% svarade
bra på lokalbehandling och utsättning av
anti-TNF-behandlingen innebar läkning
hos de allra flesta patienter. Byte mellan
anti-TNF-preparat förbättrade dock inte
tillståndet vilket pekar på dessa besvär som
en klasseffekt av anti-TNF-preparat.
Dr Filip Baert från Leuven tog upp det aktu-

ella kunskapsläget avseende serum-koncentrationer av anti-TNF-antikroppar och
antikroppsbildning mot TNF-hämmare.
Koncentrationsbestämning av TNF-hämmare har blivit alltmer tillgängligt medan
bestämning av antikroppar mot adalimumab
och infliximab fortfarande är tekniskt svårare
pga. interferens från själva TNF-antikroppen. Sonic-data har visat att kombinationen
tiopuriner och infliximab minskar antikroppsbildning mot TNF-hämmaren. Dr
Baert menade att låga nivåer av anti-drogantikroppar kan förekomma utan klinisk
signifikans. Det är när antikroppsnivåerna
mot adalimumab och infliximab stiger som
risken för neutralisering av TNF-hämmarna

Seminariet avslutades av professor Peyrin-

Biroulet som talade om postoperativa komplikationer vid anti-TNF-behandling. Han
betonade framförallt att studierna är mycket
svårtolkade med låga patientantal och
begränsad utvärdering av de postoperativa
komplikationerna. Försök till metaanalyser
visar enligt föredragshållaren att preoperativ
TNF-hämning inte verkar öka risken för
postoperativa komplikationer vid Crohns
sjukdom medan det finns studier som visar
att den postoperativa infektionsrisken ökar
hos anti-TNF-behandlade ulcerös kolitpatienter. Föreläsaren avslutade därför med
förslaget att seponera TNF-hämningen i
tid före operation hos ulcerös kolitpatienter medan man kan fortsätta med antiTNF hos Crohnpatienter inför planering
av kirurgiska ingrepp.
Michael Eberhardson
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uegf och uegw

UEGF och UEGW
United European Gastroenterology
Federation (UEGF) är den federation som
arrangerar United European Gastroenterology Week (UEGW). Jag har varit dess
ordförande sedan 1 januari 2010 och
arbetat i dess styrelse sedan 2005.

E

uropeisk gastroenterologi har alltid
varit stark med många kända företrädare medan föreningsverksamheten har varit splittrad.
1947 bildades ASNEMGE som var den
första europeiska associationen. Dess roll
var att ordna ett europeiskt möte var fjärde
år och samtliga europeiska nationella gastroföreningar och föreningarna runt Medelhavet var medlemmar. Därefter har olika
föreningar startats som endoskopi, lever,
pancreas, olika kirurgföreningar och även
andra föreningar för medicinsk gastroenterologi. Det blev med tiden oorganiserat
och ofokuserat och alla hade sina egna
möten. 1988 samlades ett antal representanter för de olika föreningarna och kom
överens om att starta en motsvarighet till
det amerikanska Digestive Disease Week
(DDW). Man döpte detta möte till United
European Gastroenterology Week (UEGW)
och det första hölls i Aten 1992. Det var då
sju föreningar som arrangerade och dessa
kallas founding members i UEGF. Efter det
har det tillkommit ytterligare 9 föreningar i
UEGF som kallas associate members.
Fram till och med mötet i Köpenhamn 2005

hade den nationella förening i det land som
mötet hölls i, ansvar för att det hela skulle
fungera. Sedan 2003 finns en scientific
committee som är ansvarig för innehållet
men innan dess gjordes även programmet
av den lokala organisationen. Nuförtiden
har UEGF hand om hela organisationen av
mötet, såväl programmet som alla arrangemang. Fördelen är att det blir en grupp
som gör programmet där alla känner varandra och man har olika områden eftersom
kommittén har en medlem från varje av de
16 delföreningarna. Mötena består av ca 50%
symposier och den andra hälften utgörs av
fria föredrag. Vi har också ett stort antal
posters. De fria föredragen väljs ut av ett
antal abstracts reviewers och alla inskickade abstracts scoras blint. I år fick vi 3 200
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abstracts att bedöma. Cirka 65% accepteras
och ca 250 st som scoras högst framförs oralt
under en session. På mötet har vi också learning areas i endoskopi och ultraljud.
Eftersom det kommer mellan 12 000–14 000

deltagare måste organisationen vara vältrim-

mad. Förutom att programmet skall vara
excellent måste också alla kringarrangemang
vara bra. Alla som vill gå på en session måste
få plats i salen, vi måste således i förväg
kunna bedöma intresset, eftersom salarna
är olika stora. Vidare måste vi undvika köer
vid registrering, luncher etc. Hotellrummen
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uegf och uegw

Vi har bland annat fått igenom en written declaration som innebar att mer
än 50% av politikerna skrev under en petition att EU-kommissionären skall
arbeta för införandet av kolorektalcancerscreening i Europa.
hoppas kunna aktivt utbilda gastroenterologer och ge CME ackreditering via.
Vi har en mycket aktiv public affairs com-

mittee som arbetar via en lobbying-firma
i Bryssel och en PR-byrå i Tyskland för att
få ut nyheter om specialiteten och för att
kunna bearbeta EU-politiker. Vi har varit
framgångsrika här de senaste åren och bland
annat fått igenom en written declaration
som innebar att mer än 50% av politikerna
skrev under en petition att EU-kommissionären skall arbeta för införandet av kolorektalcancerscreening i Europa.
Vi har också en future trend committee
som skall ge idéer till de andra kommittéerna och i år har vi också omorganiserat så
att alla nationella föreningarna är medlemmar i UEGF istället för ASNEMGE, som
numer är nedlagt som organisation.
UEGF är numer en mycket välfungerande

federation med ett sekreteriat med 9 anställda
som arbetar med olika delar av dessa viktiga
uppgifter för att ena europeisk gastroenterologi som ligger långt efter organisationen
i USA när det gäller lobbyverksamhet och
i funktionen som fackförening. Däremot
anser många att vårt möte numer fungerar
bättre än det amerikanska även om den
basala vetenskapen har högre kvalitet där än
så länge, men vi har nu tagit flera grepp för
höja den vetenskapliga kvalitén på bidragen
och vi märker på den scoring som utförs
att siffrorna ökar stadigt, inte bara i antal
inskickade abstracts utan även att kvaliteten
på abstracten ökar.

måste räcka till i en stad, varför endast vissa
städer kommer ifråga. Vidare, vilket är en
mycket viktig faktor, är att kongresscentrat ligger lätt åtkomligt från staden och
att staden måste ha många flygförbindelser. Ett möte som är dåligt organiserat får
dåligt rykte.
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Förutom det årliga mötet har UEGF numer

många andra funktioner som Education.
Under året har vi ett antal postgraduatekurser som vi sponsrar, och vi har framförallt
startat en webbsida OLGa (On Line learning in Gastroenterology) som vi lagt ned
mycket stora ansträngningar på och som vi

Rolf Hultcrantz
Professor i Gastroenterologi och
Hepatologi
Karolinska Institutet
Karolinska Universitetssjukhuset

15

ANNONS

endoskopi frågan

Endoskopifrågan?
Svaret på Endskopifrågan i Gastrokuriren nr 4 var ”angiodysplasi” eller ”angiektasi”.

Rätt svar inkom från:
Gabrielle Wurm Johansson, Skåne Universitetsjukhus;
Ingunn Granum, Centralsjukhuset Karlstad;
Per Hedenström, Sahlgrenska Universitetssjukhuset;
Veronica Erlandsson, Höglandsjukhuset Eksjö;
Jean Cronstedt; Monica Gerdin, Höglandssjukhuset Eksjö;
Katri Huikuri, Södertälje sjukhus; Lena Bastås, Köpings lasarett;
Pär Näverskog, Södersjukhuset.

Endoskopifrågan denna gång kommer ifrån Gunilla von Schoultz,
kirurg på Endoskopienheten Örebro. Om ni tror att ni har rätt
svar så maila till redaktören (charlotte.hoog@ki.se) och ni får förutom äran att se ert namn i nästa nummer av Gastrokuriren, vara
med i utlottningen av ett resestipendium till valfritt svenskt eller
nordiskt gastromöte. Vinnaren dras bland inkommande rätt svar
under året. Ni är också välkomna att skicka in ett eget bidrag till
Endoskopifrågan.
Charlotte Höög
Redaktör

brun-jolmig vätska samt rodnad irriterad slemhinna i ventrikeln men fri
passage genom antrum och pylorus. Pga. det fekalliknande innehållet
föranstaltades en CT buk vilken varken visade tecken till ileus eller fri gas.
Det visade sig att patienten (82-årig man, tidigare behandlad för urinblåsecancer och malign larynxtumör och utredd via lungkliniken) hade
genomgått upprepade CT buk pga. en suspekt tumör i mjälthilus, vilken
man även finnålsbiopsierat utan något fynd. Man eftergranskade nu tidigare CT-bilder och fann att vid senaste föregående undersökning hade
förändringen vid mjälthilus ändrat karaktär, innehöll gasblåsor och inte
gick att skilja från kolon. Koloskopi beställdes.
Vid koloskopi 3/8 nådde man fram till vänster flexur där man stötte
på en tumörlik förändring som kunde passeras med koloskopet, därefter
föreföll slemhinnan suspekt ventrikellik och man kom fram till något som
liknade pylorus. Man lämnade skopet kvar i denna position och gick in med
gastrokop från andra hållet och kunde konstatera koloskop i ventrikel med
ingångshål i fundus. Ett snabbsvar från PAD från den misstänkta kolontumören visade normal kolonslemhinna. Patienten blev senare opererad
med fynd av storcelligt B-cellslymfom utgående från mjälthilus.
Här en lite ovanlig bild som min kollega tog på en patient som undertecknad gastroskoperat två dagar tidigare 1/8 på indikation hematemes, eller åtminstone brunfärgade kräkningar, med fynd av rikligt med

Vilket sjukdomstillstånd/komplikation illustrerar
bilden?

Bengt Ihre-stipendium 2012
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 och delas ut i samband
med Svenska Gastrodagarna i Malmö i maj.
Ansökan, som inte kräver särskilt formulär, skall skickas via e-post till Hans Törnblom och skall vara honom tillhanda
senast den 24 februari 2012.
Stipendiekommittén utgörs av föregående samt nuvarande ordförande i SGF.
Ansökan ska innehålla beskrivning av planerad forskningsverksamhet med kostnadskalkyl om max 3 A4-sidor och curriculum vitae.
För ytterligare information kontakta Hans Törnblom, vetenskaplig sekreterare, Svensk Gastroenterologisk Förening.
e-post: kh.tornblom@swipnet.se, tel : 070-6088079
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jonas halfvarson rising star

Jonas Halfvarson – Rising Star
Jonas Halfvarson är antagligen ganska välkänd av de flesta som läser Gastrokuriren
eftersom han tidigare har varit tidningens redaktör. På UEGW i Stockholm blev Jonas
den fjärde svensk någonsin som tilldelats utmärkelsen Rising Star.

D

et är ASNEMGE och UEGF:s
vetenskapliga kommitté som i
samråd utser vilka som ska få
utmärkelsen. Mellan sju och tio individer
belönas varje år, och det är vid UEGW som
de officiellt får hedersbetygelsen. Första
gången det skedde var vid UEGW i Madrid
2003.
Syftet är, förutom att lyfta fram och stödja
forskning i de nationella föreningarna, att
ge yngre forskare en trovärdig internationell plattform. Det är endast de nationella
föreningarna som kan nominera till en kommitté som består av tre medlemmar från
ASNEMGE och fyra från UEGF:s vetenskapliga kommitté.
För framtida UEGW

För att komma ifråga ska den nominerade
inte vara äldre än 40 år vid tidpunkten för
nomineringen, och ha publicerat minst en
artikel i en ledande medicinsk journal, alternativt ha tre andra publikationer bakom sig.
Man accepterar alla nivåer av akademisk
titel, förutom professor.
De som utsetts till Rising Star kommer
att uppmärksammas det året på UEGW,
och de förväntas att komma att både organisera och vara moderatorer för framtida
symposier vid konferensen.
Gastrokuriren träffar Jonas efter att han
varit moderator och inbjuden talare vid ett
symposium om genetik vid IBD, och där
han officiellt fick motta utmärkelsen.
– Jag var moderator och del av fakulteten
vid kongressen i Barcelona förra året, så att
moderera symposiet om genetik vid IBD
under den här kongressen kändes naturligt
– med tanke på ämnet, förklarar Jonas.
Genetik och IBD löper som en röd tråd
genom all hans forskning.
Ville kombinera klinik och forskning

Jonas läste ursprungligen medicin i Uppsala
under åren 1990–96.
– Jag gjorde ett avbrott i studierna under
ett halvår. Det var för att jag gjorde en resa
till Vietnam, där jag studerade utnyttjandet
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av antibiotika vid akuta luftvägsinfektioner
hos barn. Arbetet finns publicerat, minns
han.
Direkt efter examen var det dags för AT,
och då kom Jonas till Örebro, och där har
han blivit kvar.
– I Örebro blev jag specialist i internmedicin 2003, och därefter subspecialist i
gastroenterologi 2005. Det var en specialitet
som jag hade bestämt mig för från början,
fortsätter Jonas.
Orsaken till att Jonas tidigt bestämde sig
för just gastroenterologi var att han ville
kombinera kliniskt arbete med forskning,
förklarar han.
– Det kan man naturligtvis göra inom
alla specialiteter, men i Örebro fanns det
en mycket stark forskningstradition inom
just gastroenterologin som Gunnar Järnerot
hade byggt upp – och som hade bra internationella kontakter och nätverk!

remissen hade jag glömt att skriva att patienten stod på Waran. Gunnar var ganska sur
på mig efter det, erkänner Jonas.
Efter att ha arbetat med Gunnar på akutvårdsavdelningen under en vecka så blev
Gunnar intresserad av honom.
– Så efter min AT, ringde han upp mig och
sa att han hade ett lämpligt projekt för mig.
Projektet inbegrep International Organization For the Study of Inflammatory Bowel
Disease – IOIBD – en klubb bestående av
gastroenterologer, kirurger, patologer och
epidemiologer från hela världen som intresserar sig för studier om IBD.
– Gunnar hade arbetat fram att det skulle
genomföras en tvillingstudie i deras regi. Det
var den som jag fick börja arbeta med, och
den blev sedan grunden för mitt avhandlingsarbete, berättar Jonas.

Rekryterad till IBD-projekt

Det var i september 2005 som Jonas disputerade med avhandlingen ”Inflammatory
bowel disease in twins, Studies of Genetics and
enviromental factors”.
– Under hela det arbetet var jag kvar i
Örebro, så det var naturligt att jag sedan
fortsatte arbeta där när jag blev färdig gastroenterolog.

Det var alltså Gunnar Järnerot som fick
in Jonas på forskningsbanan. Men Jonas
berättar att allra första gången de träffade
varandra, så blev det inte ett lyckat möte
för Jonas del.
– Det var när jag arbetade som AT och
hade skrivit en remiss till koloskopi. På

Kombinationstjänst mellan klinik och
universitet
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jonas halfvarson rising star

Två år efter disputationen blev Jonas
sektionsansvarig överläkare för sektionen
för mag-tarmsjukdomar – eller sektionschef
som man oftast uttrycker det.
Men det är han inte numera. Läkarutbildningen har kommit till Örebro, och i
januari i år började de första studenterna.
– Att så skulle ske, blev klart under våren
2010. Då fick jag ett erbjudande om en kombinationstjänst på Universitetssjukhuset i
Örebro och Örebro universitet. Jag arbetar
idag kliniskt 30%, resten delas mellan undervisning och forskning, förklarar Jonas.
Han sitter med i den s.k. implementeringsgruppen som bygger upp själva läkarprogrammet.
– Mycket av mitt arbete handlar om
”management”. Jag ansvarar för den verksamhetsförlagda utbildningen.
IBD och miljöfaktorer

Vi frågar Jonas om hans forskning idag.
– Grunden för min forskning går ut på
att i tvillingmodellen värdera arvet respektive uppväxtmiljöns betydelse i patofysiologiska mekanismer vid IBD, svarar han.

Han förklarar att sjukdomen orsakas av
ett samspel mellan immunförsvaret i tarmens slemhinna och mikrobiotan, där även
förändringar i själva barriärfunktionen är
av betydelse.
– De gener som man har upptäckt – c:a
130 stycken – har det gemensamt att de kodar
för proteiner som är involverade i omhändertagandet av bakterier och bakterieprodukter,
aktivering av det ospecifika immunförsvaret
– och även det specifika immunförsvaret –
samt för slemhinnans barriärfunktion.
– Det betyder indirekt att alla de miljöfaktorer som kan tänkas påverka bakteriefloran, det ospecifika respektive det specifika
immunförsvaret samt barriärfunktionen
också kan påverka risken att utveckla IBD!
Jonas tillägger att hans forskning dessutom går ut på att bygga upp kliniska kohorter som kan bekräfta de data han funnit i
tvillingmodellen.
Handledare och bihandledare

I januari 2011 blev Jonas docent.
– Docenturen baserades på min sammanlagda vetenskapliga produktion.

Det finns två doktorandprojekt vid Örebro
universitet som baseras på epidemiologiska
studier, och Jonas är huvudansvarig för båda.
– Bland annat tittar de på förekomsten
av IBD från 80-talet och framåt i Örebros
primära upptagningsområde. Det är en
uppföljning av tidigare studier som var del
av Curt Tysks respektive Eva Lindbergs
doktorandprojekt på 80-talet, förklarar han.
Vi blir nyfikna på vad de funnit, men
Jonas tycker att det är för tidigt att komma
med några slutsatser. Vi pressar honom ändå:
– Mycket preliminära data talar för att
incidensen för Crohn’s sjukdom ter sig vara
relativt oförändrad, men att den möjligen
kan ha ökat för ulcerös kolit, svarar han.
Ytterligare ett doktorandprojekt som
Jonas ansvarar för handlar om mikrobiotan vid IBD.
– Dessutom är jag bihandledare för två
doktorander som studerar behandling vid
IBD, säger Jonas avslutningsvis innan han
beger sig vidare ut i vimlet på UEGW.
Gastrokuriren gratulerar till utmärkelsen!
Per Lundblad

SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt

D

en nuvarande specialitetsindelningen som bygger på
en struktur med bas-, gren- och tilläggsspecialiteter sjösattes för fem år sedan. Ett flertal specialiteter har varit
missnöjda med denna indelning med argumentet att för mycket
tid avsätts till kunskapsinhämtande inom en basspecialitet som
sedan aldrig kommer att användas inom gren- eller tilläggsspecialiteten. Under våren inledde därför Socialstyrelsen en ny
översyn. Till en början löd beskedet att man inte var beredd att
rucka på grundvalarna till dagens struktur. Ett antal hearingar
har hållits under året och skrivelser från 43 föreningar skall ha
inkommit till Socialstyrelsen.
SYG tog upp denna fråga på årsmötet under Gastrodagarna.
Först och främst diskuterades huruvida Medicinsk gastroenterologi och hepatologi skall vara en bas- eller grenspecialitet. Flera
andra specialitetsföreningar (bl.a. hematologen och kardiologen)
hade redan då uttryckt önskemål om att få bli basspecialiteter.
Ett framtidsscenario där medicinjourlinjer på mindre akutmottagningar runt om i landet i framtiden endast skulle bemannas av gastroenterologer, endokrinologer och njurmedicinare
framstod som mindre attraktivt. Vidare diskuterades förslaget
att istället ha en så kallad ”common trunk” i internmedicin på ca
tre år för alla internmedicinska specialiteter för att just säkra tillgången till jourkompetenta läkare och därefter ytterligare ca tre
år av gastroenterologi och hepatologi. Konceptet med ”common
trunk” (eller på svenska: ”gemensam kunskapsbas”) ansågs klart
intressant, men sannolikt inte aktuellt under de givna premis-
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serna. Trots vetskapen om att Socialstyrelsen i denna vända inte
ämnade ändra på den basala strukturen författade sedan SGF en
skrivelse där man åtminstone på sikt förordade just ett system
med en ”common trunk”, med målet att klara av akutmedicin
och bakjourstjänstgöring inom internmedicin samt harmonisera
till europeiska förhållanden då även European Union of Medical
Specialists arbetar för denna modell.
För ett par veckor sedan kom svar från företrädare från Socialstyrelsens Nationella råd för specialiseringstjänstgöring i en
debattartikel i Läkartidningen [1]. Man gör nu helt om och planerar trots allt en översyn av själva strukturen på specialitetsindelningen. En modifierad specialitetsstruktur med tydligare
gemensam kunskapsbas inom vissa grupperingar av specialiteter bedöms bl.a. skapa ett mer hållbart system över tid, öka
dynamiken i specialitetsstrukturen och möjligheten att bättre
anpassa indelningen efter EU-förhållanden. Det är tydligt att
man tagit intryck av åsikterna som inkommit från de olika specialistföreningarna! Vi inväntar nu med spänning den modell
för hur indelningen kan komma att se ut
som beräknas vara färdig nästa sommar.
1. Kvist U, Printz A, Nobel F. Socialstyrelsen byter
spår för läkarnas specialitetsindelning. Läkartidningen 2011;108:2035.

Helena Nordenstedt, SYG-ordförande
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nutritions behandling

Exklusiv enteral nutritionsbehandling
till patienter med Crohn’s sjukdom
En biverkningsfri behandling som får
patienter med Crohn’s sjukdom att gå
i remission, har en slemhinneläkande
effekt och samtidigt förbättrar patientens
nutritionstillstånd. Låter det för bra för att
vara sant? Det är det inte, exklusiv enteral
nutritionsbehandling till patienter med
Crohn’s sjukdom fungerar.

F

ör ungefär 40 år sedan började de
första studierna publiceras på att om
allt intag av vanlig mat och dryck
till patienter med Crohn’s sjukdom stoppades och ersattes med industritillverkad
näringslösning under några veckor så gick
patienterna i remission. Trots att det nu
gått fyra decennier så råder det fortfarande
ute i den kliniska vardagen oklarhet om
varför exklusiv enteral nutritionsbehandling (EEN) fungerar, vilka patienter som
skall erbjudas EEN, vad EEN ska innehålla
och hur man hjälper patienter att tolerera
behandlingen.
Varför ge Exklusiv enteral
nutritionsbehandling?
Exklusiv enteral nutritionsbehandling
Exklusiv enteral nutritionsbehandling
(EEN) definieras av Barnläkarföreningen
som ”tillförsel av en komplett nutritionslösning (oralt eller via nasogastrisk sond)
samtidigt som allt annat intag av föda
avbrytes.”

Varför ge EEN?
•
•
•
•
•

Patienterna går i remission
Slemhinneläkande effekt
Biverkningsfri
Spara steroidanvändning
Förbättra nutritionstillstånd

Det är fortfarande inte känt vilka mekanismer som ligger bakom den antiinflammatoriska effekten av EEN vid Crohn’s
sjukdom hos barn. Flera mekanismer har
föreslagits såsom förändring i tarmens bakterieflora, nutritionell förbättring eller inter-
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aktion mellan tarmslemhinnans ytepitel och
näringsämnen (1).
Att EEN faktiskt har en antiinflammatorisk effekt vid Crohn’s sjukdom jämförbar med steroider är fastställt (2-4) med
remissionstal på 80% vid nydiagnostiserad
pediatrisk Crohn’s sjukdom och 50% vid
behandling av återfall (5). Både steroider
och EEN fungerar antiinflammatoriskt men
det är bara EEN av de två som i studier visat
sig ha en slemhinneläkande effekt (2,3,6).
Det som fortsatt förbryllar forskarna är det
faktum att behandling av barn ger bättre
resultat än behandling av vuxna. EEN är
nu förstahandsbehandling till barn med
nyupptäckt Crohn’s sjukdom (4,5,7) medan
steroider fortfarande rekommenderas i
första hand till vuxna patienter.
EEN är alltså en steroidsparande behandling hos barn. I en pediatrisk studie av Knight
och medarbetare (8) analyserades data från
en sjuårsperiod med en medianuppföljningstid på tre år. Hälften av barnen i studien
hade aldrig fått steroider och hos övriga hade
steroidinsättningen fördröjts med i median
68 veckor på grund av behandlingen med
EEN.
EEN är också effektivt vid malnutrition
och tillväxthämning och bidrar både till
att förbättra nutritionsstatus samt att återhämta tillväxt (4,9).
EEN är nästintill biverkningsfri. Rapporterade biverkningar är framförallt flatulens
och diarré (2). Allvarligare biverkningar är
sällsynta men det finns fallstudier som rapporterar om refeeding syndrome vid uppstart av EEN (10-11).
Eftersom EEN innebär att patienten inte
får äta vanlig mat finns det ofta en oro hos
både patienter, föräldrar och vårdpersonal
att behandlingen påverkar patienternas livskvalitet negativt. En studie har dock visat på
raka motsatsen, att patienternas livskvalitet
faktiskt ökar under behandlingen (12).
Till vem?

Till vilka patienter ska man då ge EEN?
Som nämnts ovan har man visat att EEN
har en antiinflammatorisk- och slemhinneläkande effekt vid Crohn’s sjukdom
hos barn, men motsvarande effekt har

Till vem ge EEN?
• Till barn med nydiagnostiserad Crohn’s
sjukdom
• Sämre remissionstal vid återfallsbehandling
• Troligtvis begränsad effekt vid svår
perianal sjukdom
• Ej vid Ulcerös kolit

inte setts vid Ulcerös kolit (4). EEN ger
bäst resultat när den används till patienter
med nydiagnostiserad Crohn’s sjukdom,
medan resultaten vid behandling av återfall är mer sparsamma (1). I den metaanalys
som Zachos och medarbetare gjorde 2007
(5) kom man fram till att steroider är mer
effektivt än EEN på att inducera remission
vid Crohn’s sjukdom, men att det verkar
vara en skillnad i kliniskt svar mellan barn
och vuxna. I ESPEN guidelines från 2006
(4) rekommenderar man med en evidensgrad A att använda steroider i första hand
till vuxna med Crohn’s sjukdom, medan
man med en evidensgrad C rekommenderar EEN som förstahandsbehandling till
barn. Vidare kan man i ESPEN guidelines
läsa att man till vuxna patienter kan rekommendera EEN vid intolerans mot steroider, om patienten vägrar steroider eller till
patienter med stenos i tunntarmen. EEN
i kombination med steroider kan rekommenderas till vuxna undernärda patienter
(4).
En hel del studier är gjorda på om EEN
har samma effekt eller ej beroende på var
i tarmen sjukdomen är lokaliserad. Man
har inte kunnat dra några definitiva slutsatser på om det kliniska svaret påverkas
av om patienten har en ileal-sjukdom eller
en colon-sjukdom. Det finns både studier
som visat skillnad i kliniskt svar (8,13) och
studier som inte visat skillnader (2-3). I en
metaanalys planerade man att göra subgruppsanalyser på lokalisation av inflammationen och remissionstal men underlaget
var otillräckligt (5). De flesta är dock överens
om att EEN verkar ha en begränsad effekt
vid svår perianal sjukdom (14).
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Hur göra?

Behandlingsprotokoll för EEN skiljer sig åt
mellan länder och till och med inom länder,
vilket återspeglar det oklara evidensläget när
det gäller detaljerna runt behandling med
EEN. I Sverige har Barnläkarföreningen
i sitt vårdprogram (14) gjort rekommendationer om hur EEN kan användas till
barn med Crohn’s sjukdom (tabell 1). Trots
rekommendationer skiljer sig behandlingsprotokollen åt på Sveriges barnkliniker (15).
I en enkätundersökning till Sveriges barnkliniker framkommer att 96% av klinikerna
som svarat på enkäten använder EEN som
behandlingsalternativ och av dessa använder
65% EEN som förstahandsbehandling vid
nydiagnostiserad Crohn’s sjukdom.
Val av preparat

Det kanske är det olösta mysteriet med hur
EEN fungerar antiinflammatoriskt som gör
det svårt att avgöra vilket preparat som fungerar bäst vid EEN. I en metaanalys gjord av
Zachos och medarbetare (5) som framförallt
inkluderar studier på vuxna kommer man
fram till att det inte fanns någon statistisk
signifikant skillnad mellan att använda polymer-, semielementar-, eller elementarkost.
Inga skillnader kunde heller ses mellan att
använda en fettlåg eller fettrik produkt, eller
mellan om preparatet var glutaminberikat
eller ej. I ESPEN guidelines (4) finns följande uttalande med evidensgrad A att läsa:
”Modifierade enterala lösningar (fettmodifierade, omega-3-, glutamin- eller TGF-betaberikade) rekommenderas ej då inga tydliga
kliniska fördelar har visats”.
I den enkätundersökning som gjorts på
svenska barnkliniker (15) använder 39%
enbart polymeriska preparat medan övriga
kliniker har en blandning med elementarkostpreparat. Näringsdrycker används på
57% av de svenska barnklinikerna, trots att
det inte finns några bra vetenskapliga studier
på näringsdrycker som preparat vid EEN.
Fördelen med näringsdrycker är att det är
lättare att få patienterna att inta näringslösningen oralt, eftersom näringsdryckerna är
smaksatta och därmed smakar bättre än till
exempel en standardsondnäring. Rodrigues
och medarbetare har i sin studie (16) sett att
en helproteinbaserad näringslösning signifikant minskar behovet av sond.
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Tabell 1.  Rekommendationer om genomförande av EEN (14).
Genomförande EEN

Barnläkarföreningens rekommendation

Preparat

Polymerisk-, semielementar- eller elementar kost. Av
smak och kostnadsskäl välj främst helproteinpreparat

Behandlingslängd
Dosering
Upptrappning av behandling
Per os

6–8 veckor
130–140% av beräknat energibehov
2–5 dagar
Vatten, tuggummi

Behandlingslängd

Även när det gäller behandlingslängd skiljer
det sig åt mellan olika kliniker och i olika
studier. Den vanligaste behandlingslängden
är fyra, sex eller åtta veckor av EEN och
den svenska barnläkarföreningen rekommenderar sex till åtta veckors behandling.
I Day och medarbetares studie (17) var de
flesta i remission vid fyra till sex veckor, men
många hade sedan ytterligare förbättringar
i sjukdomsaktivitetspoäng och vikt de sista
två till fyra veckorna av behandling.

vid uppstart av EEN för patienter i dåligt
nutritionellt skick innan behandlingen (1011). Därför används upptrappning som en
del i behandlingsprotokollen på många
kliniker.
Äta utöver näringslösning vid EEN

Dosering

Det finns mycket litet skrivet om hur
mycket näringslösning som är optimalt att
ge under EEN. Barnläkarföreningen rekommenderar att ge 130–140% av beräknat energibehov, att öka doseringen successivt och
att låta viktutvecklingen och det kliniska
svaret styra doseringen (14). Gavin och medarbetare (18) har studerat hur energiintaget
sett ut under EEN och kommit fram till
att det borde vara optimalt att först trappa
upp energiintaget på näringslösningen till
100% av beräknat energibehov och sedan
successivt öka doseringen till 120% av beräknat energibehov. Dessa studier är gjorda på
barn och det höga energiintaget är tänkt
att hjälpa till att återhämta tillväxt och förbättra nutritionsstatus under behandlingen.
Vuxna patienter är också i behov av förbättrat nutritionstillstånd men är inte i samma
sits när det gäller tillväxten och det optimala
energiintaget för vuxna patienter som får
EEN är därför okänt.
Upptrappning

Barnläkarföreningen rekommenderar att
man trappar upp EEN under två till fem
dagar. I de studier och metaanalyser som
finns inom området är det få som i sina
vetenskapliga rapporter talar om ifall upptrappning av behandlingen har tillämpats i
behandlingsprotokollet. Det finns enstaka
publicerade patientfall som visar på att
det finns en risk för refeeding syndrome

När det gäller EEN är det kanske just vad
och hur mycket man kan äta vid sidan om
näringslösningen som är det mest omdiskuterade och även det som varierar mest
mellan olika kliniker. I de flesta studier til�låts bara vatten och ibland tuggummi utöver
näringslösningen vid EEN. I enstaka studier har man tillåtit hårda karameller (8)
och smaksättning av näringslösningen (18)
och fått samma remissionstal. Johnson och
medarbetare (19) jämförde i sin studie att
använda enbart elementarkost med att
utöver elementarkosten tillåta att hälften
av patienternas energibehov kom från vanlig
mat och dryck. I denna studie såg man att
det endast var gruppen av patienter som
ej fick äta vanlig mat och dryck som gick i
remission. Var gränsen för hur mycket mat
och dryck man kan tillåta går och vilken
typ av livsmedel som är acceptabla är inte
vetenskapligt belagt. Barnläkarföreningen
rekommenderar i sitt vårdprogram endast
vatten och tuggummi. I den enkätundersökning (15) som gjordes på Sveriges barnkliniker framkom att 81% av barnklinikerna
tillät något per os under EEN och att det
vanligaste då var hårda karameller, tuggummin, saft, isglass, te och buljong.
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En stor fråga är hur vi får våra patienter att stå ut med en behandling
som innebär att ta bort all mat och dryck under sex till åtta veckor.
Använda läkemedel under EEN

Hur EEN kan kombineras med annan
behandling är relativt outforskat. De rekommendationer som gäller för 5-ASA, antibiotika, immunhämmande läkemedel och
anti-TNF vid Crohn’s sjukdom är även de
som rekommenderas under själva behandlingen med EEN. Meningarna går isär om
man ska kombinera EEN med steroider eller
ej. Av barnklinikerna i Sverige använder 65%
ibland steroider som tilläggsbehandling till
EEN (15). Steroider har som tidigare nämnts
fler biverkningar än EEN och att undvika
steroider som tilläggsbehandling till EEN
skulle eventuellt kunna öka motivationen
till behandlingen hos patienterna.
Compliance

En stor fråga är hur vi får våra patienter att
stå ut med en behandling som innebär att
ta bort all mat och dryck under sex till åtta
veckor. Det finns inte många studier gjorda
på ämnet men Afzal och medarbetare (12)
såg att livskvalitetspoängen ökade under
EEN, trots att barnen i studien tyckte att det
var jobbigt med matrestriktionerna. Många
av de patienter författarna träffat beskriver
det svårast under de två första veckorna av
behandling innan de kliniskt börjar må
bättre. En trolig viktig pusselbit är att få
barnen och tonåringarna att förstå varför
behandlingen är bra och vad den möjliggör
i form av bättre nutritionsstatus, förbättrad
tillväxt och mindre användning av steroider.
Troligtvis är det även viktigt att finna
en stöttning för patienten under tiden de
står på EEN. Stöttningen kan vara från
föräldrarna eller komma från regelbundna
besök på sjukhuset. Via vårdpersonalen kan
patienterna, till exempel via blodprover eller
viktresultat, få se svart på vitt att behandlingen verkar ha börjat hjälpa. Stöttningen
kan även innebära att ta den tid som behövs
för att hjälpa patienten att lägga upp en så
individanpassad behandling som möjligt.
En individanpassad behandling kan till
exempel innebära att patienten får:
• möjlighet att prova flera olika typer av
näringslösningar och välja den som passar
just henne/honom bäst.
• hjälp att lägga upp en fördelning av
näringslösningen över dygnet med klockslag och volym som ska intas.

22

• hjälp att diskutera frågan om ifall sondning, oralt intag eller en kombination av
de två passar bäst för patienten.
Ett team av vårdpersonal som säger
samma sak om EEN och träffar patienten
regelbundet kan även troligtvis öka compliance för behandlingen (14). Barnläkarföreningen rekommenderar i sitt vårdprogram ett
nära samarbete med dietist och nutritionssjuksköterska i nutritionsteam för en lyckad
behandling. Vår erfarenhet är att chansen att
behandlingen med EEN ska lyckas ökar med
en nära kontakt mellan barn/föräldrar och
behandlingsteamet kräver minst två läkarbesök samt två till fyra kontakter med dietist
och sjuksköterska och det kanske är i just det
individanpassade och nära diskussionen med
patienten som de höga compliancesiffrorna
ligger men det får framtida studier avgöra.
Slutsats

Exklusiv enteral nutritionsbehandling är en
fungerande biverkningsfri behandling som
bör användas som förstahandsbehandling
till barn med Crohn’s sjukdom och även
finnas med i behandlingsarsenalen till vuxna
med Crohn’s sjukdom. Det är dock angeläget att ytterligare öka kunskapen om mekanismer och utformningen av EEN.
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Enteral nutrition som behandling
mot Crohns sjukdom – ur patientperspektiv
För att ta reda på hur man som patient
egentligen upplever att endast få dricka
näringsdrycker under två månader intervjuade vi Anton 18 år, som genomgick
denna behandling för ett år sedan. Denna
artikel är helt baserad på Antons egen
berättelse.

Anton går i gymnasiet och gillar att träna,
bland annat innebandy, på fritiden. För ett
år sedan fick han allt mer besvär med lösa
avföringar och gick ned 10 kg i vikt på kort
tid. Koloskopi visade Crohns sjukdom i
både tunntarm och tjocktarm. Anton och
hans föräldrar fick information om olika
behandlingsmetoder men han tyckte inte
att det var svårt att välja, utan ville pröva
enteral nutrition i första hand. Han kunde
välja mellan att dricka vätskorna själv eller
att få en nasogastrisk sond. Anton valde att
försöka utan sond.
– Jag fick börja med ett pulver som skulle
blandas i vatten och intas tre gånger per
dag. Det gick inte alls, det smakade för illa,
enda möjligheten hade då varit att ”sonda”.
Istället fick jag pröva näringsdrycker som
jag skulle dricka 3–5 st per måltid. Jag
kunde välja mellan ett flertal olika sorter
och smaker. Man tröttnade fort på en viss
smak men kunde då byta. Till detta drack
jag massor med Sprite och åt Piggelinglassar. Efter behandlingen har jag inte druckit
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en enda Sprite eller ätit en enda Piggelin! Behandlingen fungerade bra. När jag
märkte att diarréerna minskade, och jag blev
piggare samt gick upp i vikt, då blev jag
motiverad att fortsätta. Jag kände mig inte
heller hungrig under behandlingen.
Antons vänner tyckte kanske i

början att det var lite konstigt att
han bara drack näringsdrycker
men vande sig snabbt. Lite
jobbigt var det att bära med
sig kosten överallt.
– Jag har sett bilder från den
tiden, när jag sitter på kafé med
mina vänner. De dricker thé eller
kaffe samt äter bullar medan jag
sitter med ”Minimax” näringsdryck
för barn med en tecknad drake på
förpackningen.
Efter behandlingen på åtta veckor
har Anton inte fått tillbaka sina
symtom. Han dricker fortfarande extra
näringsdrycker för att vara i bästa form
inför innebandysäsongen som startar nu.
Anton vill gärna rekommendera denna

behandling till andra i samma situation.
Det är lite märkligt att enteral nutrition
används sällan på vuxna, tycker han. På
frågan om han kan tänka sig att genomgå
samma behandling igen svarar han:

– Nu när jag är frisk känner jag mig
osäker på om jag skulle orka en gång till. Jag
kanske skulle välja att ”sonda” i så fall. Men
när man väl är sjuk så är man ju betydligt
mer motiverad.
Charlotte Höög
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Christina Stene, Ängelholm/Helsingborg, Mitra Unosson, Linköping.

1. Bakgrund
Sjukdomsrelaterad undernäring, och även specifika nutritionella
brister, förekommer hos patienter med ulcerös kolit, Crohn’s sjukdom och korttarmssyndrom. Vid korttarmssyndrom kan också
vätske- och elektrolytrubbningar vara ett stort problem. Dessa
riktlinjer är en bearbetning som sammanfattar aktuella evidensbaserade internationella rekommendationer för nutritionsbehandling
vid inflammatorisk tarmsjukdom (1-3). Värderingen av evidensläget
följer europeiska rekommendationer (2, 3), och evidensgraderingen
av rekommendationerna (A, B, C) redovisas på samma sätt (4,
figur 1). För behandlingsriktlinjer vid korttarmssyndrom och andra
tillstånd med tarmsvikt hänvisas till arbetsgruppen för tarmsvikt.
1.1 Vad är sjukdomsrelaterad undernäring?

Malnutrition kan definieras som ett nutritionstillstånd där en brist
eller överskott (eller obalans) på energi, protein, och andra näringsämnen orsakar mätbara negativa effekter på kroppens struktur
(form, storlek och sammansättning), funktion, och sjukdomsförlopp (5, 6). Otillräckligt intag, eller undernutrition, kan bero på
bristande tillgång på föda, förändrat ätbeteende, medveten (ordinerad) fasta eller sjukdom. Undernäring utvecklas när förbrukningen
av energi och/eller andra näringsämnen under en tillräckligt lång
period är större än intaget och kroppens förråd minskar. Detta
medför biokemiska förändringar, både på grund av omställning

Rekommendation
A
B

C

av ämnesomsättningen för att utnyttja förråden och när förråden
börjar ta slut. Struktur och funktion i så gott som alla organsystem
påverkas så småningom.
Sjukdomsrelaterad undernäring utvecklas genom två parallella
processer och förloppet påverkas av om sjukdomen medför en
inflammationsreaktion eller inte (Figur 2).

Sjukdomsrelaterad undernäring
Aptitlöshet

Sjukdom

Lågt intag

Inflammation

Vävnadsnedbrytning

Katabolism
Figur 2. Sjukdomsrelaterad undernäring utvecklas genom två
parallella processer vid samtidig inflammation.

Om sjukdomstillståndet inte medför någon inflammation är
problemet huvudsakligen ett för lågt intag av energi och näringsämnen i förhållande till behov – undernutrition. I denna situation

Evidensgrad

Evidenskrav

Ia

Meta-analys av flera, randomiserade, kontrollerade studier

Ib

Minst en randomiserad, kontrollerad studie

IIa

Minst en god kontrollerad studie utan randomisering

IIb

Minst en god kvasi-experimentell studie av annan typ

III

Goda icke-experimentella, deskriptiva studier t.ex. jämförande
studier, sambandsstudier, case-controlstudier
Expertåsikter, klinisk erfarenhet från respekterade auktoriteter

Figur 1. Rekommendationer, evidensgrad och evidenskrav i ESPEN Guidelines.
En rekommendation A baseras på evidens av grad Ia (meta-analys av flera randomiserade, kontrollerade studier)
eller Ib (minst en randomiserad, kontrollerad studie).
Rekommendation av grad B bygger på evidens grad IIa (minst en god kontrollerad studie utan randomisering), grad
IIb (minst en god kvasi-experimentell studie av annan typ) eller grad III (goda ickeexperimentella deskriptiva studier,
t.ex. jämförande studier, sambandsstudier, casecontrolstudier).
Rekommendation grad C innebär evidensgrad IV (expertåsikter, klinisk erfarenhet från respekterade auktoriteter).
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anpassas ämnesomsättningen till svälttillståndet, med en sänkning
av energiomsättningen i vila, medierat av neuroendokrina mekanismer som resulterar i bland annat sänkt hjärtfrekvens och i viss
mån sänkt kroppstemperatur. Även beteende påverkas, med lägre
spontan fysisk aktivitet och ofta sänkt stämningsläge. Det sker
också en omställning av proteinomsättningen med minskning av
både syntes och nedbrytning, vilket minimerar förluster i muskler
och inre organ. Fettförråden kan i denna situation utnyttjas effektivt som energikälla. Anpassningarna av metabolism och beteende
kan kanske ses som ändamålsenliga för att maximera överlevnad i
en situation med otillräcklig tillgång på föda.
När sjukdomstillståndet medför en inflammationsreaktion blir
problemet mer komplext. Ätbeteende påverkas med bland annat
aptitlöshet i varierande grad, vilket medför ett lägre födointag
och negativ energibalans. Inflammationen ger också en förändrad metabolism, ofta kallad katabolism, där mekanismerna för
anpassning till bristen på energi och näring till stor del sätts ur
spel. De viktigaste skillnaderna i metabolism vid anpassning till
svält och vid inflammation är dels att energiomsättningen i vila
ökar i stället för att minska, dels att proteinnedbrytning i skelettmuskulatur aktiveras. Aminosyrorna från nedbrutet muskelprotein
transporteras i stor utsträckning till lever och andra organ, för att
användas som bränsle, till produktion av glukos och syntes av bland
annat akutfasproteiner. Proteindegradationen i skelettmuskulatur
är i denna situation inte nutritionellt reglerad, dvs. den normala
omställningen med bland annat minskad nedbrytning efter måltid
förändras, och degradationen fortsätter även om adekvata mängder
energi tillförs.
1.2 Bedömning av risk för utveckling av undernäring

Det finns ingen enighet om diagnostiska kriterier för malnutrition,
vilket åtminstone delvis förklarar olika uppgifter om förekomst
i litteraturen. Ur praktisk synvinkel är det väsentliga att kunna
upptäcka utvecklingen mot undernäring på ett tidigt stadium,
alltså att kunna identifiera risk för undernäring. Därför förespråkas
användning av screening (7).
Alla patienter och vårdtagare inom sjukvård och omsorg bör
genomgå detta. Särskilt viktigt är att näringstillståndet blir bedömt
hos individer med svår och/eller långvarig sjukdom.
Screening skall vara en snabb och enkel procedur, som kan utföras av olika yrkeskategorier som sjuksköterska, läkare eller dietist.
Screening – metoder
Det finns ett stort antal olika instrument beskrivna i litteraturen.
I sin enklaste form kan screening baseras på en sammanvägning
av följande faktorer:
• Ofrivillig viktförlust – oavsett tidsförlopp och omfattning.
• Ätsvårigheter – t.ex. aptitlöshet, sväljnings- och tuggproblem,
orkeslöshet och motoriska störningar.
• Undervikt – dvs. Body Mass Index (BMI: vikt i kg/längd i
m2) <20 om <70 år eller <22 om >70 år. Enbart ett lågt BMI
utan viktförlust och ätsvårigheter behöver inte betyda risk för
undernäring.
Vid förekomst av en eller framför allt flera av riskfaktorerna ska
en basal utredning göras, inklusive en bedömning av sjukdomens
förväntade påverkan på näringstillståndet. Denna utredning ger
underlag för upprättande av nutritionell vårdplan och beslut om
nutritionsbehandling.
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2. Ulcerös kolit
2.1 Ulcerös kolit i aktiv fas

2.1.1 Hur påverkas näringstillståndet vid ulcerös kolit i
aktiv fas?
Sjukdomsrelaterad undernäring kan förekomma i aktiv fas, speciellt
vid långvarigt skov. Otillräckligt intag av protein och/eller energi
finns beskrivet. Anemi är vanligt, oftast orsakat av järnbrist (blödning) och/eller folsyrebrist, där medicinering (t ex sulfasalazin)
kan bidra.
2.1.2 Vad är indikationerna för nutritionsbehandling
vid ulcerös kolit i aktiv fas?
Det finns inga säkra data på om näringstillståndet påverkar det
kliniska förloppet vid ulcerös kolit. I analogi med andra kliniska
tillstånd förmodas att förekomst av undernäring kan påverka postoperativ morbiditet. Utifrån det senare ingår i behandlingskonceptet
för akut svårt skov av ulcerös kolit att parallellt med den medicinska
behandlingen ge en fullvärdig nutritionsbehandling på artificiell
väg, under de första 3–5 dygnens behandling, för optimering inför
möjlig ”rescue-behandling” eller kolektomi (se PM om akut skov
av ulcerös kolit).
Övriga indikationer för artificiell nutritionsbehandling är komplikationer till kolitsjukdomen.
2.1.3 Vilka behandlingsrekommendationer finns
vid akut skov av ulcerös kolit?
Ge nutritionsbehandling till patienter med tecken på undernäring,
otillräckligt intag av näring eller akut svårt skov av ulcerös kolit (C).
Nutritionsbehandling har inte visats ha effekt på inflammatorisk
aktivitet vid ulcerös kolit (C). Artificiell nutrition är indicerat
som stödjande behandling till annan medicinsk behandling, men
således inte som primär terapi. Parenteral nutrition kan användas
vid svårt skov av ulcerös kolit när enteral nutrition inte tolereras
eller är kontraindicerat (t.ex. vid toxisk megacolon, perforation
eller massiv blödning (B). Enteral nutrition vid akut svårt skov går
inte alltid att ge i full dos från första dygnet till en kolitpatient.
Parenteral nutrition kan ha fördelen att man lättare värderar svaret
på den medicinska terapin där enteralt administrerad nutrition
kan ge diarré och antalet avföringar är en viktig uppföljningsparameter.
Även om parenteral nutrition inte är förstahandsval finns inga
specifika kontraindikationer för dess användning vid ulcerös kolit.
Komplikationsfrekvensen är dock högre än vid enteral nutrition
(B). Vid såväl enteral som parenteral nutritionstillförsel är det
viktigt med tydliga rutiner på avdelningen för att undvika komplikationer.
Trots goda teoretiska skäl för användning av glutamin, n-3fettsyror och andra farmakonutrienter i parenteral nutrition finns
för närvarande ingen evidens för användning till patienter med
ulcerös kolit (B).
2.2 Ulcerös kolit i remission

2.2.1 Hur påverkas näringstillståndet
vid ulcerös kolit i remission?
Patienter i remission uppvisar sällan tecken på undernäring. Intag
av energi och näring är inte nedsatt. Specifika näringsbrister, speciellt järn- och/eller folsyrebrist med anemi kan förekomma. Det
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finns inga studier om effekter av farmakologisk behandling på
nutritionsstatus vid ulcerös kolit, men folsyrebrist kan vara relaterat
till behandling med sulfasalazin.
2.2.2 Vad är indikationerna för nutritionsbehandling
vid ulcerös kolit i remission?
Det finns inga säkra data på att näringstillståndet påverkar kliniskt förlopp vid ulcerös kolit. Specifika näringsbrister, speciellt
järn- och/eller folsyrebrist med anemi bör i förekommande fall
behandlas.
2.2.3 Vilka behandlingsrekommendationer finns
vid ulcerös kolit i remission?
Specifika brister bör behandlas med adekvat supplementering (C).
Parenteral (B) och enteral nutrition (C) har ingen roll i vidmakthållande av remission vid ulcerös kolit.

3. Crohn’s sjukdom
3.1 Mb Crohn i aktiv fas

3.1.1 Hur påverkas näringstillståndet vid aktiv Mb Crohn?
Undernäring vid aktiv Mb Crohn är vanligt förekommande, med
en rapporterad förekomst mellan 25 och 80 % (2, 3), och utvecklas
till största delen som en följd av systemisk inflammation. Aptitlöshet och symptom vid födointag medför ofta ett minskat intag.
Malabsorption, ökade förluster från tarmen och förändrad proteinomsättning bidrar också till utvecklingen av undernäring. Brist på
mikronutrienter (vitaminer, mineral och spårämnen) förekommer,
speciellt i akut fas eller efter omfattande kirurgi. Hos barn och
ungdomar kan tillväxthämning föreligga som följd av inflammation, nutritionella brister och/eller medicinering (t.ex. steroider).
För att förstå orsakerna till malnutrition vid Crohn’s sjukdom är
det viktigt att utreda om sjukdomen finns i tunn- eller tjocktarm,
eller i båda lokalerna.
3.1.2 Vilka är indikationerna för nutritionsbehandling
vid aktiv Mb Crohn?
Nutritionsbehandling vid aktiv Mb Crohn används för prevention
och behandling av undernäring; tillväxthämning och utveckling
hos barn och ungdomar; och förbättring av hälsorelaterad livskvalitet. Nutritionsbehandling har också använts som terapi i aktiv
fas, i perioperativt skede, och för vidmakthållande av remission
vid kroniskt aktiv sjukdom.
3.1.3 Vilka behandlingsrekommendationer finns
vid aktiv Mb Crohn?
3.1.3.1 Allmänt
Akut svårt skov av Crohn-kolit handläggs nutritionellt såsom vid
akut svårt skov av ulcerös kolit (se 2.1.3). Vid tunntarmssjukdom
används i första hand perorala kosttillägg och/eller enteral nutrition
som komplement till vanlig mat för att förebygga eller behandla
konsekvenser av undernäring (A). Patienter som tidigare genomgått
en eller flera tunntarmsresektioner till följd av sin grundsjukdom,
kan i samband med uppblossande sjukdomsaktivitet i kvarvarande
tarm – eller i anslutning till nya, även kortare tunntarmsresektioner
– hamna i övergående tarmsvikt och under viss tid behöva stöd i
form av enteral eller parenteral nutrition.
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Specifika brister (spårämnen, vitaminer) bör behandlas med
adekvat supplementering (B).
3.1.3.2 Enteral nutrition
Peroralt nutritionsstöd i form av näringsdryck tillsammans med
mat kan öka intaget med upp till 600 kcal/dag (A).
Använd enteral nutrition om en större ökning av intaget behövs
(C).
Enteral nutrition kan ges säkert via nasogastrisk sond eller perkutan endoskopisk gastrostomi, PEG (B).
Använd i första hand kontinuerlig tillförsel i stället för bolustillförsel på grund av lägre komplikationsfrekvens (B).
Det finns inga påvisade skillnader i effekt mellan helprotein-,
peptid- och aminosyrebaserade preparat. Aminosyre- eller peptidbaserade produkter rekommenderas därför inte generellt (A).
Modifierade enterala preparat (fettmodifierade, omega-3-fettsyror, glutamin, TGF-b-berikade) rekommenderas inte eftersom
inga klara fördelar har visats (A).
Enteral nutrition kan förbättra livskvalitet hos undernärda
patienter med Mb Crohn (C).
3.1.3.3 Parenteral nutrition
Parenteral nutrition är indicerat hos patienter med otillräckligt
intag och dåligt eller inte fungerande tarm, eller när enteral access
inte är möjlig. Specifika orsaker inkluderar stenos med obstruktion,
kort tarm med stora tarmförluster eller enterokutana fistlar (B).
Parenteral nutrition kombineras vanligen med oral/enteral nutrition om inte pågående intraabdominell sepsis eller perforation
föreligger. Tillförsel i central eller perifer ven kan väljas beroende
av förväntad behandlingslängd (C).
Användning av parenteral nutrition hos patienter med Crohn’s
sjukdom bör följa allmänna riktlinjer för parenteral nutritionsbehandling (B).
Tillgängliga data är otillräckliga för rekommendationer om specifik sammansättning (glutamin, n-3-fettsyror, andra näringsämnen
med farmakologisk effekt) (B).
Parenteral nutrition kan förbättra livskvalitet hos undernärda
patienter med Mb Crohn (C).
Vid korrekt användning kan parenteral nutrition förbättra
näringstillstånd och minska konsekvenserna av undernäring, om
inte pågående intra-abdominell sepsis föreligger (B).
3.1.3.4 Perioperativ nutrition
Inför kirurgi, ge perioperativ nutritionsbehandling till patienter
med viktförlust och lågt albumin (C).
Använd parenteral nutrition i den perioperativa perioden på
samma sätt som vid andra kirurgiska ingrepp (B).
3.1.3.5 Nutritionsbehandling som terapi i aktiv fas
Parenteral nutrition bör inte användas som primär behandling.
Tarmvila har inte visats vara effektivare än nutritionsbehandling
per se (B).
Hos vuxna, använd enteral nutrition som monoterapi i akut fas
endast när behandling med steroider inte är möjlig (A).
Använd kombinationsbehandling (enteral nutrition + farmakologisk behandling) hos undernärda patienter och till patienter
med inflammatorisk stenosering av tarmen (C).
Hos barn med aktiv Mb Crohn betraktas enteral nutrition som
förstahandsterapi (C).
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3.2. Mb Crohn i remission

3.2.1 Hur påverkas näringstillståndet
vid Mb Crohn i remission?
Näringstillståndet vid Mb Crohn i remission är varierande, med
ett spektrum från normalt till svår undernäring. När undernäring
föreligger, beror den oftast på malabsorption på grund av tidigare
kirurgi, med gallsyreinducerad diarré, steatorré, eller utveckling
av korttarmssyndrom. Bakteriell överväxt och biverkningar av
farmakologisk behandling kan bidra. Anorexi och för lågt intag
av mat förekommer också hos patienter i remission, ofta kopplat
till symptom efter intag av mat och dryck. Specifika brister på
mikronutrienter (vitaminer, mineraler och spårämnen) behöver
speciell uppmärksamhet. Brist på vitamin B12, folat och/eller järn
kan leda till uttalad anemi.
3.2.2 Vad är indikationerna för nutritionsbehandling
vid Mb Crohn i remission?
Nutritionsbehandling vid Mb Crohn i remission syftar främst till
att förebygga eller behandla nutritionella brister, och i förekommande fall behandling av undernäring.
Nutritionsbehandling har också använts för vidmakthållande
av remission vid kroniskt aktiv sjukdom.
3.2.3 Vilka behandlingsrekommendationer finns
vid Mb Crohn i remission?
Specifika brister (spårämnen, vitaminer) bör behandlas med adekvat supplementering (B).
Vid persisterande tarminflammation (t.ex. steroidberoende
patienter) använd perorala kosttillägg (B).
Vid persisterande tarminflammation är längre tids parenteral
nutrition sällan indicerad. Den vanligaste indikationen för längre
tids parenteral nutrition är kort tarm (B).
Vid långvarig (> 1 år) klinisk remission utan påvisbara nutritionella brister har inga effekter av nutritionsbehandling (oral eller
enteral) kunnat påvisas (B).
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Länssjukhuset har verksamheter både i Sundsvall (bilden) och i Härnösand.

Gastrosektionen i Sundsvall
På Sundsvalls länssjukhus är Gastrosektionen en framgångssaga.
Under många år bestod den medicinska
gastroenterologin av en specialist. Nu är
man sammanlagt sex stycken i ett team
som arbetar ihop.
Gastrokuriren kom på besök och fick en
pratstund med Arvid Hamrin, som anser
att de haft en god portion tur.

D

en medicinska gastroenterologin
i Sundsvall sorterar under Medicinmottagningen på Sundsvalls
länssjukhus.
– Vi kallar oss Gastrosektionen Sundsvall,
berättar Arvid Hamrin, som är sektionsansvarig.
Arvid kommer från Timrå några mil
utanför Sundsvall, och han var ordförande i SYG under åren 2005–2006. Till
Sundsvall kom han som ST-läkare i gastroenterologi 2005. Han gjorde först halva
sin ST-tid i Falun, och sedan den andra
halvan här.
Fast efter en förmiddag

Arvid hade tidigt blivit intresserad av specialiteten.
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– Jag hade ett gott öga till gastroenterologi
sedan studietiden i Uppsala, förklarar han.
Orsaken till det, anser Arvid, var att han
hade Per Sangfeldt som handledare – och
som Arvid upplevde som både entusiasmerande och stimulerande.
– Per förmedlade att det var roligt med
gastroenterologi, och det var något som satte
sig i ryggmärgen, minns han.
Sedan kom Arvid som AT-läkare till Falun.
– Där fick jag auskultera med Kjell Furugård på endoskopin. Jag var fast efter en förmiddag!
Arvid blev färdig specialist i internmedicin 2009, och specialist i gastroenterologi
tidigt året därpå.
Framgångsrik rekrytering

Det hade inte funnits någon fungerande
medicinsk gastroenterologi i Sundsvall
tidigare. I stället har det varit kirurgerna
som haft huvudansvaret för den medicinska
delen. Vid olika tillfällen har det funnits en
medicinsk gastroenterolog att tillgå.
– Det var min företrädare och mentor,
Matthias Hoeschen, som gjorde ett jättejobb och byggde upp den här sektionen
under åren 2002–2009, fortsätter Arvid.

Arvid och Matthias arbetade ihop sedan
2005. Under tiden lyckades de till slut få
sammanlagt tre ST-läkare i gastroenterologi
att söka sig till Sundsvall.
– En av dem kom hit från Umeå efter
att ha inlett sin ST där. Den andra var en
doktor från Polen som nästan var färdig specialist där, men hade blivit rekryterad hit
som distriktsläkare. Han hade sedan arbetat
som det här under åtta år, men längtade
tillbaka till specialiteten. Den tredje var en
ST som sökte sig just hit för sin utbildning.
Ytterligare en förstärkning på specialistsidan fick man när Ulla Johansson, gastroenterolog från Hudiksvall, kom till Sundsvall
i början av 2011.
– Ulla var den seniora kompetens som
vi har saknat.
– När Matthias berättade för mig att han
skulle sluta, så trodde jag först att jag skulle
bli ensam här – ett öde som drabbat andra
före mig. Men så blev det inte. Det handlade alltså mest om tur, säger Arvid.
Arbetar för att helt ta över endoskopin

Dessutom har man en kollega som delar sin
tjänst mellan Härnösand och Sundsvall. Det
är Lena Sjöström.
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Ulla Johansson och Arvid Hamrin.

– I Härnösand har man lagt ner själva
sjukhuset, men har kvar viss poliklinik och
rehabilitering. Hon sköter Härnösandspatienterna på vår filialmottagning där, och
kommer hit för att utföra skopier.
Gastrosektionen i Sundsvall består idag
alltså av tre specialister och tre ST-läkare.
– Det är en oväntad framgångssaga, säger
Arvid.
Det är kirurgkliniken som äger endoskopimottagningen. Fram till år 2002 utförde
de samtliga skopier.
– Idag delar vi – ungefär – den volymen
med dem. I och med att vi är ganska välbemannade, arbetar vi tillsammans på att
vi helt ska ta över sjukhusets endoskopi,
förklarar Arvid.
Delar sängar med
endokrin och reumatologin

Det är ett gott samarbetsklimat mellan de
medicinska och kirurgiska gastroenterologerna.
– Vi jobbar bra och välfungerande mot
samma mål.
Arvid förklarar att man bedömer remisserna och fördelar dem mellan varandra till
rätt enhet om de kommit fel från början.
– Tillsammans med kirurgerna genomför vi en behandlingskonferens en gång i
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månaden. Där diskuterar vi vissa patientfall
som närmar sig kirurgi. Glädjande nog har
vi även en bra återväxt av IBD-kirurger på
kirurgsidan!
Gastrosektionen utförde under 2010 290
koloskopier, vilket var strax under hälften av
det totala antalet. Till det ska läggas 220 (av
totalt 1100) gastroskopier och 90 (av totalt
700) sigmoidoskopier.
Personalen på den endoskopiska avdelningen är rullande mellan kirurgmottagningen och endoskopimottagningen.
– Det innebär att de är ganska många,
men vissa av dem har profilering mot endoskopi.
Vi frågar hur många patienter som passerar Gastrosektionens mottagning på ett år.
– Jag har siffror från 2009: Då hade vi
540 mottagningsbesök, men det är nog för
få för att gälla idag. Vi har ökat volymen nu
när Ulla kommit hit, svarar Arvid.
Man delar en halv vårdavdelning med
endokrin och reumatologin. Tillsammans
har de åtta sängplatser som de gemensamt
förfogar över.
Stort sparbeting begränsar

av dessa som står på biologisk behandling
med infliximab eller adalimumab.
– Därefter kommer leversjukdomarna på
andra plats. Vi har 17 levertransplanterade
patienter – samt en som står på väntelista.
Sedan är vi även second opinion för patienter med funktionella tarmstörningar, men
vi följer inte dessa patienter, berättar Arvid.
Man har även två patienter med Familjär Amyloidos Polyneuropati (FAP) – en av
dessa är levertransplanterad och en behandlas medicinskt.
– Det är inte så vanligt förekommande
här – FAP är mer förekommande längre
norrut.
Något eget budgetansvar har inte Gastrosektionen, utan man ingår som en del av
Medicinmottagningen.
Någon forskning har man inte heller för
närvarande i Sundsvall.
– Ulla hade implementerat ett stort nutritionsprojekt i Hudiksvall. Men vi har ett
turbulent läge här – med ett stort sparbeting
– så vi har bestämt att det är läge att ligga
lågt just nu, avslutar Arvid.
Per Lundblad

Huvuddelen av de patienter man ägnar sig
åt är patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). I dagsläget är det totalt 22
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Upper gastrointestinal dysmotility
– from endocrinological pathogenesis to symptoms
Respondent: Julia Borg, Leg. Läkare, julia.borg@med.lu.se
Disputation: 10 juni 2011 vid Lunds Universitet
Opponent: Docent Maria Petersson, Karolinska Institutet
Huvudhandledare: Professor Bodil Ohlsson. Biträdande handledare: Professor Olle Melander

Trots att det bedrivits mycket forskning om

hur GI-kanalen fungerar under fysiologiska
förhållanden, samt vid olika sjukdomar, så
finns stora luckor i kunskapen inom detta
område. En ny peptid, oxytocin, har hittats
i magtarmkanalen och denna avhandling
syftar till att utröna dess roll i magtarmkanalens fysiologi respektive patofysiologi.
Oxytocin är ett hormon som frisätts från
hypofysen, bland annat vid förlossning och
amning. Det är känt sedan länge att oxytocin stimulerar livmodermuskulaturen till
kontraktion och därmed driver på förlossningsarbetet. mRNA av oxytocinreceptorn
har hittats i hela GI-kanalen och oxytocin
själv uttrycks i myenteriska och submukösa
ganglion i magtarmkanalen, vilket tyder på
att hormonet kan ha effekt på både sensorik
och motorik i dessa organ.
Tidigare studier har visat att oxytocin
utsöndras i blodet postprandiellt hos friska
försökspersoner, att oxytocin stimulerar
tjocktarmens rörelser hos kvinnor, samt att
tillförsel av oxytocinreceptor-antagonisten,
atosiban, hämmar magsäckstömningen. Vid
en större studie där man gav oxytocin till
personer med kronisk förstoppning såg man
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ingen effekt på själva förstoppningen men
lindrar buksmärtor och obehag i buken.
Detta var i linje med tidigare fynd som visat
att oxytocin har en smärtstillande effekt
och att nivåerna av hormonet är lägre hos
patienter med kroniska buksmärtor. Alla
dessa resultat tillsammans tyder på att oxytocin spelar en roll i magtarmfunktionen,
framförallt på magsäckstömningen.

hos patienter med esofagusdysmotilitet
jämfört med de med normal esofagusfunktion. Patienter som uppvisade autonom
neuropati hade ökad gastrinkoncentration jämfört med de utan neuropati. Sammanfattningsvis tyder dessa resultat på att
rubbningar i sekretionen av CCK, gastrin,
samt oxytocin är en del av patofysiologin vid
GI-komplikationer hos diabetiker.

I den första studien ville vi först kartlägga

I den tredje studien undersöktes hur oxytocin påverkar magsäckstömningen och
mättnadskänslan hos friska försökspersoner. Dessa fick genomgå mättnadstester
samt magtömningstester med röntgentäta
markörer samtidigt som de erhöll oxytocininfusioner, alternativt koksaltinfusion.
Resultaten visade att oxytocin inte påverkade hastigheten med vilken magsäcken
töms hos friska försökspersoner, men att
de som fått oxytocininfusioner kände sig
mindre mätta efter samma volym intagen
näringsdryck än de som bara fått koksaltlösning (Figur 1).

hur vanligt det är med gastropares samt
esofagusdysmotilitet hos patienter med
diabetes och GI-symtom, och huruvida
det finns någon koppling mellan dysmotilitet och symtom. Resultaten från denna
pilotstudie visade att 68% hade gastropares
och 58% hade esofagusdysmotilitet. Den
höga prevalensen av esofagusdysmotilitet
anmärkningsvärd då detta inte studerats i
samma utsträckning och därmed inte tidigare dokumenterats. Tyngdkänsla i buken
var det enda symtom som korrelerade till
dysmotilitet, nämligen gastropares. Sammanfattningsvis visade studien att det är
vanligt med både gastropares och esofagusdysmotilitet hos diabetiker, samt att
GI-symtom hos denna patientgrupp bör
utredas vidare.
I den andra studien ville vi undersöka hur

plasmakoncentrationerna av magtarmhormonerna cholecystokinin (CCK), gastrin
och det relativt outforskade oxytocin hänger
samman med rubbningar i magtarmkanalens funktion, närmare bestämt gastropares,
esofagusdysmotiltet samt autonom neuropati.
Denna pilotstudie visade att diabetiker
med normal magsäcksfunktion har en oxytocinutsöndring postprandiellt men att
patienter med gastropares saknar denna.
CCK-koncentrationen var något högre

VAS scores relative to start value (cm)

D

iabetes mellitus är en folksjukdom som blir allt vanligare, sannolikt till stor del på grund av
vår moderna livsstil. Sjukdomen kan leda
till sekundära komplikationer, bland annat
angiopati, neuropati och gastrointestinala
(GI) komplikationer. Gastrointestinala
komplikationer innefattar gastropares och
andra former av dysmotilitet, där intestinal pseudoobstruktion är en av de svåraste.
Dessa komplikationer orsakar smärta och
obehag men även svårigheter att hålla balanserad status avseende glykemisk kontroll
och nutrition, vilket i sin tur ökar risken
för att utveckla fler komplikationer.
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Figur 1. Det fanns en signifikant skillnad i den
maximala mättnaden mellan de fyra grupperna
(Friedman’s test; p=0.031) Den största skillnaden
sågs mellan koksaltlösning och 40 mU oxytocin
per minut, där oxytocin gav mindre mättnad
(Wilcoxon’s test; p=0.013). Skillnaden kvarstod
även 30 min efter avslutat test (Wilcoxon’s test;
p=0.032).
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Framtida användningsområden för
oxytocin
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Patienter med funktionell dyspepsi upplever ofta för tidig mättnadskänsla, förutom andra mycket besvärande symtom.
Den tidiga mättnadskänslan tros bero på
en nedsatt fundusackommodation i magsäcken. Då vi sett att oxytocin gav mindre
mättnadskänsla funderade vi på huruvida
oxytocin påverkar fundusackommodationen. Därför bestämde vi oss för att i den
fjärde studien ge patienter med funktionell
dyspepsi oxytocininfusioner för att se om
detta kunde ha effekt på denna patientgrupp. Resultaten visade dock att oxytocin
inte hade någon effekt på mättnadskänslan
hos patienter med funktionell dyspepsi.
I den andra studien hade vi sett att diabetiker med gastropares inte fick en utsöndring
av oxytocin postprandiellt, till skillnad från
de med normal magsäckstömning. Vi ville
därför även ge patienter med gastropares
oxytocininfusioner för att se om detta kunde
normalisera den förlångsammade magsäckstömningen. Dock visade resultaten att oxytocininfusioner ytterligare förlångsammade
magsäckstömningen hos patienterna med
diabetes mellitus och gastropares (Figur 2),
istället för att den normaliserades.

P = 0.034

400
300
200
100
Saline

Oxytocin

Figur 2. Oxytocininfusion förlångsammade
magsäckstömningen jämfört med koksaltlösning (Wilcoxon’s test; p=0.034).

Avhandlingens resultat sammantagna
med andra studiers resultat om oxytocins
effekt i GI-kanalen tyder på att oxytocin är
viktigare för den sensoriska funktionen än
för den motoriska funktionen. Oxytocin
ger mindre mättnadskänsla hos friska försökspersoner vid mättnadstest, och mindre
buksmärta och nedstämdhet hos patienter
med IBS. Däremot påverkar oxytocin inte
förstoppning, magsäckstömningshastighet
eller symtom hos patienter med funktionell
dyspepsi.

Idag används oxytocin som läkemedel
inom gynekologin samt obstetriken.
Framtida möjliga användningsområden
för oxytocin är autism, ångest, depression, kroniska smärtor och IBS. För närvarande finns det många patent och det
görs försök att få fram en syntetisk oxytocinanalog. Syftet är att lyckas framställa en långtidsverkande tablett med
förhoppning om att minska symtom hos
dessa breda patientgrupper.
Med denna avhandling i åtanke är det
viktigt att identifiera patienter med rätt
GI-sjukdom för eventuell behandling
med oxytocin. Därför behövs mer och
större studier om dessa stora och komplexa sjukdomsgrupper innan oxytocin
kan börja användas inom detta fält.
Viktigast av allt är att man innan eventuella behandlingsförsök hos patienter
med IBS bara väljer de som har normal
GI-motilitet. Patienter med gastropares
bör inte ges oxytocin då detta förlångsammar deras magsäckstömning.

Hepatic and Portal Vein Thrombosis
– studies on epidemiology and risk factors
Respondent: Rupesh Rajani, Gastrocentrum Medicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Huvudhandledare: Docent Sven Almer, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings
universitet samt EM-klinken, Universitetssjukhuset, Linköping.
Opponent: Professor Dominique-Charles Valla, Service d’Hépatologie, Université Denis Diderot-Paris 7,
Inserm U773, Hôpital Beaujon (AP-HP), Clichy, Frankrike.

Bakgrund

Levervenstrombos, även kallat Budd-Chiaris syndrom (BCS) och portavenstrombos (PVT) har på senare år kommit att
uppmärksammats i ökande utsträckning
tack vare förbättrad bilddiagnostik och
tilltagande kunskap om olika ärftliga och
förvärvade koagulationsrubbningar. Myeloproliferativa sjukdomar (MPD) har förknip-
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pats med tromboser nära levern men inte
i andra organ. Såväl nationellt som internationellt har det funnits begränsad information om dessa ovanliga, men potentiellt
livshotande tillstånd.
Våra studier syftade till att kartlägga förekomst, klinisk bild, bakomliggande riskfaktorer och långtidsprognos vid BCS och
PVT i Sverige.
Patienterna identifierades genom sökning i sluten- och öppenvårdsregister på elva
sjukhus, däribland alla universitetssjukhus
inom ramen för Svensk Internmedicinsk
Leverklubb (SILK).

Delstudie I

I delstudie ett beskriver vi detaljerat 43 BCS
patienter (medianålder 40 år) identifierade
under åren 1986–2003. En femtedel av
patienterna hade samtidig PVT. Den åldersstandardiserade incidensen och prevalensen
beräknades till 0,8 per million per år respektive 1,4 per million invånare. MPD (38%),
koagulopati (31%) och P-piller (30%) var de
vanligaste riskfaktorerna (Tabell 1). Två eller
fler riskfaktorer påträffades hos 44%. Hos
23% av patienterna kunde en bakomliggande
riskfaktor inte hittas. En majoritet av patienterna (72%) hade behandlats med antikoagu-
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lantia någon gång under uppföljningstiden.
Transjugulär intrahepatisk portosystemisk
shunt (TIPS), kirurgisk shunt operation och
levertransplantation utfördes på 4, 6 respektive 18 patienter. Nitton patienter dog under
studietiden. Den kumulativa överlevnaden
vid 1, 5 och 10-år var 47%, 28% respektive
17% (Figur 1). Överlevnaden var sämre än
den som rapporterats i en jämförbar undersökning genomförd på högspecialiserade
utländska sjukhus.

Tabell 1. Riskfaktorer hos 43 svenska patienter med Budd-Chiaris syndrom (BCS) och 173 patienter
med portavenstrombos (PVT).

Figur 1. Överlevnadsgrafer för 43 svenska
patienter med Budd-Chiaris syndrom diagnosticerade år 1986-2003.

Tabell 2. Faktor VIII-nivåer i plasma vid portavenstrombos (PVT), Budd-Chiaris syndrom (BCS),
Cirros utan trombos (Cirrhosis), djup ventrombos (DVT) och friska kontroller (Controls).
Medelvärde (standard deviation).

Delstudie II

I delstudie två fann vi 173 PVT patienter
(medianålder 57 år) under åren 1995–2004.
Incidensen och prevalensen var högre än
vid BCS; cirka 0,7 per 100 000 invånare
och år respektive 3,7 per 100 000 invånare
och år. Två eller fler bakomliggande faktorer
identifierades i nästan hälften av fallen. Den
vanligaste bakomliggande riskfaktorn var
levercirros, följt av trombofili och bukmalignitet (Tabell 1). Två tredjedelar av patienterna hade behandlats med antikoagulantia
under studietiden. Trombolys, TIPS, kirurgisk shuntning och levertransplantation
utfördes på 6, 3, 2 respektive 8 patienter.
Endast en av 74 avled på grund av tarminfarkt till följd av PVT. Den totala 1- och
5-årsöverlevnaden var 69% respektive 54%
(Figur 2). Utan underliggande cirros eller
cancer var överlevnaden 92% respektive 76%
(Figur 2).

PVT (all, n=83)
PVT (without cirrhosis, n=62)
PVT (with cirrhosis, n=21)
BCS (n=19)
Cirrhosis (n=26)
DVT (n=95)
Controls (n=17)

Factor VIII,
kIE/L
1.90 (0.67)
1.87 (0.67)
1.97 (0.68)
1.63 (0.63)
2.22 (0.66)
1.41 (0.44)
1.04 (0.07)
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P vs.
DVT
< 0.001
< 0.001
< 0.001
NS
< 0.001
-

P vs.
cirrhosis
NS
NS
NS
<0.01
-

P; P-values as per ANOVA. NS; not significant.

Figur 2. Överlevnadsgrafer för 173 svenska
patienter med portavenstrombos diagnostiserade år 1995–2004.

förhöjd faktor VIII aktivitet i plasma hos
21% av BCS och 54% av PVT-patienterna.
Faktor VIII-nivåerna var tydligt förhöjda
jämfört med hos friska individer samt med
en grupp patienter med djup ventrombos
(Tabell 2). De högsta värdena uppmättes
hos patienter med cirros (Tabell 2). Av de
patienter med BCS eller PVT där man tidigare inte kunnat identifiera en bakomliggande riskfaktor förelåg förhöjd faktor VIII
hos 50% respektive 85%.
Delstudie IV

Delstudie III

I de efterföljande studierna belyste vi faktorer av betydelse för uppkomsten av blodproppar. Sammanlagt togs blodprover på
110 patienter med BCS eller PVT utan
samtidig malignitet diagnostiserade under
åren 1988–2009. Resultaten jämfördes med
kontrollgrupper.
Koagulationsfaktor VIII är ett prokoagulant protein som syntetiseras i lever och

P vs.
controls
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
-

ALL  (n=173), varav:
N-PVT, portavenstrombos utan bakomliggande malignitet och cirros (n=89)
C-PVT, portavenstrombos och samtidig cirros (n=36)
M-PVT, portavenstrombos och samtidig malignitet med
eller utan cirros (n=48)

kärlendotel. Förhöjda nivåer anses vara en
oberoende riskfaktor för djup ventrombos
(DVT). I delstudie tre kunde vi rapportera

I delstudie fyra undersökte vi nya markörer
för MPD och kunde visa att JAK2V617Fmutationen förekom i hög omfattning hos
svenska BCS- (63%) och PVT-patienter
(14%) (Figur 3). Vidare undersökte vi andelen med så kallad JAK2 46/1 haplotyp, en
nedärvd genvariant som nyligen rapporterats vara associerad med att man förvärvar
JAK2V617F-mutationen och dels till fall
med JAK2V617F negative MPD. Vi fann att
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Figur 3. Andel patienter med myeloproliferativ sjukdom (MPD) och JAK2V617F-mutation (JAK2)
vid Budd-Chiaris syndrom (BCS) och portavenstrombos (PVT).

och tidiga fall av MPD samt vara ett stöd
för beslut om utökad utredning och tidig
behandling. Den bör rutinmässigt ingå i
utredningen av dessa ovanliga patienter.
Rupesh Rajani
Gastrocentrum Medicin
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
rupesh.rajani @karolinska.se

53% av BCS- och 36% av PVT-patienterna
bar på JAK2 46/1 haplotypen jämfört med
27% i bakgrundspopulationen (p=0.02).
Konklusion

Sammanfattningsvis har vi för första gången
kunnat ta fram tillförlitliga incidens och
prevalens data för dessa ovanliga tillstånd i
en västerländsk population. Nyinsjuknandet för BCS var cirka 1 per miljon invånare
och år och för PVT 1 per 100 000 invånare
och år. Långtidsprognosen för BCS var
dålig, framförallt utan levertransplantation.
Möjligen kan avsaknaden av ett nationellt
center för utredning och behandling av BCS

ha påverkat utfallet. För PVT var prognosen
god om man inte samtidigt hade levercirros
eller malignitet.
Två eller flera samtidiga riskfaktorer
är inte ovanligt. Faktor VIII-nivåerna var
bestående förhöjda vid BCS och PVT. Prospektiva studier behövs för att undersöka
om denna analys kan vara av värde för att
förutspå trombosuppkomst hos leversjuka
patienter som inte haft trombos och för att
följa behandlingseffekter. Förekomsten av
JAK2V617F-mutation i en svensk kohort
var så hög som 63% vid BCS och 14% vid
PVT utan bakomliggande cancer. Analysen kan vara till hjälp att hitta atypiska
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Sangfelt P, Danielsson A, Gustavsson A, Grip
O, Svensson H, Lööf L, Wallerstedt S, Almer
SH. Budd-Chiari syndrome in Sweden: epidemiology, clinical characteristics and survival - an 18-year experience. Liver Int. 2009
Feb;29(2):253-9.
II. Rajani R, Björnsson E, Bergquist A, Danielsson
A, Gustavsson A, Grip O, Melin T, Sangfelt P,
Wallerstedt S, Almer S. The epidemiology and
clinical features of portal vein thrombosis: a
multicentre study. Aliment Pharmacol Ther.
2010 Nov;32(9):1154-62.
III. Rajani R, Jennersjö C, Bergquist A, Melin T,
Friis-Liby I, Kapraali M, Lindahl TL, Kechagias S, Almer S. Increased Factor VIII Activity
in Portal Vein Thrombosis and Budd-Chiari
Syndrome. Submitted for publication.
IV. Rajani R, Haglund S, Bergquist A, Melin T,
Friis-Liby I, Verbaan H, Kapraali M, Lindahl
TL, Almer S. High prevalence of the germline
JAK2 46/1 haplotype and V617F-mutation in
Swedish patients with Budd-Chiari syndrome
and Portal Vein Thrombosis. Submitted for
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Alla barn behöver få känna trygghet,
kärlek och bekräftelse. De behöver någon
som leker, lyssnar och tröstar. Någon som
alltid finns där. Barn behöver en familj.
För endast 100 kr i månaden kan du ge
utsatta barn allt det, utöver det mest
grundläggande som mat och vatten.
Hjälp oss att finnas där vi behövs.
Bli fadder på www.sos-barnbyar.se
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Bästa medlemmar
Nu är mörkret över oss och vi får äntligen
fylla huset med tända ljus!

V

i har haft ett fullspäckat och härligt UEGW i Stockholm. Det var
extra roligt och nästan lite overkligt
att detta hände i min egen hemstad. Det
vetenskapliga programmet bjöd som alltid
på väldigt mycket. Jag vill ge en stor eloge
till SEGP som varit med och arrangerat i
år. Det gjorde ni bra! Under UEGW delade
FSGS tillsammans med Otsuka ut omvårdnadsstipendiet för första gången. Det dela-

des av Katarina Pihl Lesnovska (Linköping)
och Annelie Lindberg (Stockholm). Stort
grattis till er! Vi hade glädjande flera svenska
sjuksköterskor som föreläste och deltog med
postrar. Sjuksköterskor kan! Detta nummer
av Gastrokuriren bjuder på flera reportage
från ESGENA och UEGW.

terskor tidigare sökt stipendier till och även
få lite tips om hur man kan gå till väga när
man vill söka stipendium.
Avslutningsvis vill jag önska er ett gott
slut på 2011 och ett gott nytt 2012!

Jag vill uppmana er alla till att utvärdera och

undersöka mer. Hur jobbar vi på vår enhet?
Kan något göras bättre? Hur gör andra? Det
är snart dags att söka nya stipendier. I detta
nummer kan ni läsa mer om vad sjukskö-

Susanna Jäghult
Ordförande i FSGS

Ärade kollegor – dags att söka stipendier!
Jag vill härmed uppmana er att söka stipendier så att ni kan undersöka, utvärdera
eller genomföra förändringar lättare. Att
söka stipendier kan göra så att man faktiskt kan genomföra det där projektet man
gått och funderat över.

E

ller så blir studiebesöket på den där
mottagningen man varit nyfiken på
förverkligat. Det är med andra ord
många saker som kan underlättas med lite
pengar. Men ibland kan själva proceduren
med att söka stipendium kännas lika jobbig
och svår som att genomföra själva projektet.
Därför kommer här lite handfasta tips.
I vissa stipendieansökningar är det väldigt

strikt med hur ansökan ska se ut. Medan i
en del finns det inga anvisningar alls. I dessa
kan man ändå använda sig av en ”mall” för
att försäkra sig om att de som ska besluta
om vem som ska få pengarna verkligen får
all nödvändig information – så att de helt
enkelt har förstått vad du verkligen vill göra.
Det finns självklart olika saker att söka stipendier till. Exempel på detta kan vara:
• Du vill genomföra ett projekt genom att
undersöka med hjälp av frågeformulär
hur dina patienter mår av en speciell
behandling.
• Du vill undersöka hur patienterna mår
allmänt på din enhet och jämföra det
med annan enhet.
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• Du vill göra intervjuer och göra en kvalitativ studie.
• Du vill göra studiebesök på andra kliniker.
• Du vill åka till N-ECCO i Barcelona eller
Svenska Gastrodagarna i Malmö.

grund av tidsbrist. Eller, ”På vår enhet
behandlas många patienter med behandling
X. De följs med sigmoideoskopi och blodprover kontinuerligt. Men vi vet väldigt lite
om hur de mår allmänt och ingen mätning
görs på deras hälsorelaterade livskvalitet”.

Har du skrivit en stipendieansökan så blir det bara
lättare och lättare, för då har du din egen mall att gå
efter nästa gång det är dags.

Ja, anledningarna kan vara många. Men
oavsett vad anledningen är till att du söker
stipendium så kan du i din ansökan lägga
upp strukturen på samma sätt – Bakgrund,
Syfte, Metod, Betydelse.
Bakgrund:

Varför vill du göra detta? Vilket behov
finns? Vad har tidigare gjorts? Till exempel:
”Jag arbetar som sjuksköterska på magtarmmottagningen i Jönköping och arbetar med
patienter med leversjukdomar samt IBD.
Jag assisterar vid skopier, sitter i telefontid samt ger diverse behandlingar. Jag har
behov av mer information och utbildning
i gastroenterologi.” Eller så ser du ett behov
av att optimera/ändra sättet att arbeta på

Syfte:

Vad syftar ditt projekt på? Till exempel ”Att
mäta hälsorelaterad livskvalitet hos patienter
med IBD på Sahlgrenska sjukhuset”. ”Att
bli uppdaterad i senaste nytt inom gastroenterologi för att bättre kunna genomföra
mina arbetsuppgifter”. ”Att få inblick i hur
andra gastroenheter arbetar för att se hur
vårt eget arbetssätt kan förbättras”.
Metod:

Här beskriver du hur du ska gå till väga för
att nå ditt syfte. Om du t.ex. planerar att
använda frågeformulär eller intervjuer så
beskriver du kortfattat dessa. Metoden kan
också vara ”Jag önskar åka till sjukhus X för
att göra studiebesök”, eller ”Jag önskar åka
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till Svenska Gastrodagarna i Malmö 2012 för
att kunna ta del av senaste nytt”.
Betydelse:

Vilken förväntad betydelse har din studie/
projekt/studiebesök? Varför är det viktigt
att detta görs? Till exempel ” Att ta del av
hur andra arbetar är viktigt då vi står inför
en omorganisation och vill då optimera vår
arbetsstruktur. Genom att ta till oss positiva
arbetssätt som kan förankras på vår egen
enhet så kan vi förbättra för både patienter
och personal”. Eller, ”Jag kommer att kunna
ge en bättre och säkrare vård till patienterna
genom att jag blir bättre uppdaterad inom
gastroenterologi”. Eller, ”Genom att bättre
utvärdera hälsorelaterad livskvalitet hos våra

patienter med behandling X så följer vi inte
bara deras tarmsymtom utan även hur den
hela människan mår. Vi får mer kunskap i
vilka områden som patienterna oroar sig i
och vad de behöver mer information/utbildning inom”.
Avslutningsvis

Vid alla stipendieansökningar behöver man
inte ställa upp det så strikt med dessa underrubriker. Men det är alltid bra att tänka i
dessa banor när du sätter dig och funderar
över det du önskar göra.
Du bör dessutom ofta bifoga din CV. Att
skriva sin CV kan ibland även det kännas
tungt. Mitt tips är att du sätter dig ner och
lägger ner tid på att skriva den (det finns

bra mallar för detta på internet) för sedan
är det bara att uppdatera den när något nytt
inträffar. Så en CV skriver du egentligen
bara en gång.
Hoppas att dessa tips underlättar! Har
du skrivit en stipendieansökan så blir det
bara lättare och lättare, för då har du din
egen mall att gå efter nästa gång det är
dags. Stipendier underlättar trots allt för
dig att göra det där som du gått och funderat över.
Lycka till!

Susanna Jäghult
susanna.jaghult@ds.se

Tips från tre tidigare stipendiater
Gastrokuriren har talat med tre sjuksköterskor som sökt och fått stipendier.
Vi ville veta om de hade något bra tips att
förmedla, när det gäller hur man framgångsrikt skriver en ansökan.
Skriv kort och koncist – krångla inte till
det i onödan, visade sig vara något som
alla tre var överens om.
Kvalitativ intervjustudie

Eva Wikström arbetade som
barnsjuksköterska på Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge när hon i våras
på Gastrodagarna i Umeå
fick Compliance-stipendiet.
– Det är en kvalitativ
Eva Wikström
intervjustudie, där jag intervjuar ungdomar mellan 15 och 18 år, och som
tar olika mediciner för IBD, berättar Eva.
– Intervjuerna handlar om hur de tar sin
medicin, vad de vill ha för hjälp från gastrosjuksköterskan – och också vad de finns
för skäl till att de inte tar sin medicin, fortsätter hon.
Studien är ännu inte avslutad.
Eva berättar att när hon skrev sin ansökan, så skrev hon kortfattat till den som
ska läsa den.
– Briljera inte med att ta med mer än det
som behövs, och med sådant som är svårt att
förstå för gemene man, säger hon.
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En ansökan ska var på maximalt en och
en halv sida, anser Eva.
– Håll den ganska kort. Man orkar inte
läsa för långa ansökningar, tipsar hon.
Studiebesök på andra mottagningar

Ann-Christin Jaensson arbetar som sjuksköterska på mag-tarmmottagningen på medicinkliniken vid Kalmars sjukhus. Hon sökte
och fick ett stipendium för att göra några
studiebesök på andra sjukhus.
– Jag ville se hur man organiserar mottagandet för att göra det bättre för patienterna
på andra platser, förklarar Ann-Christin.

Hon har varit på två
besök: Ett i Eksjö, och därefter på SU/Östra sjukhuset i Göteborg. Dagen efter
att vi talas vid, ska AnnChristin iväg på det tredje
och sista. Då reser hon till Ann-Christin
Jaensson
Linköping.
– I Linköping ska jag
även titta på bäckenbottenfunktions-labbet
som de har, berättar hon.
I Eksjö blev Ann-Christin intresserad av
det sätt som man organiserar ronderna där.
– Vi tyckte det var bra, presenterade det
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när vi kom hem och nu håller vi på att testa
det här, berättar hon.
När Ann-Christine skrev sin ansökan,
skrev hon på ett vanligt A4 om sina tankar,
och om vad hon ville göra. Hon gjorde även
en ungefärlig kostnadskalkyl.
– Man ska inte vara rädd för att skriva en
ansökan – man kan ju inte få något värre än
nej som svar, påpekar hon.
Och om så skulle bli fallet, behöver det
inte nödvändigtvis bero på att det är något
fel på själva ansökan.
– Det kan vara så att det var någon annan
som hade något som var viktigare det året.
Så spara alltid en ansökan – man kan alltid
fila på den lite till och skicka in den nästa
år igen, är hennes tips.

Värdefull utbildning med mycket input

Anna Wiknertz är gastrosjuksköterska på Team
Gastro på Medicinmottagningen, SU/Östra i Göteborg. Hon sökte – och fick
– Tillotts resestipendium
för att åka till Gastrodagarna i Umeå tidigare i år. Anna Wiknertz
Stipendiet hon beviljades täckte kostnader för resa och logi.
– Jag ville få utbildning – och Gastrodagarna är en bra sådan. Det var mycket
värdefullt för mig att få komma dit – det
är så mycket som man får där: Input från
olika föreläsare, kollegor och från företagen
som ställer ut. Det blev en kick, och gav

mig både förnyad kunskap och personlig
utveckling, förklarar Anna.
Anna berättar att det var Susanna Jäghult
(FSGS ordförande) som hade påmint om att
man kunde söka stipendium.
– På FSGS hemsida finns det också information om det.
Anna uppmanar till att man inte ska krångla
till det när man skriver en ansökan.
– Läs vad stipendiet utgår för, och utgå
sedan från de kraven när du skriver ner dina
tankar om varför du vill söka, tipsar Anna.
– I mitt fall räckte det med en motivering
om varför jag ville åka. Jag har skrivit en
reseberättelse efteråt också, säger Anna.
Per Lundblad

Rapport från ESGENA och UEGW
UEGW i Stockholm! Det kändes stort för
en stockholmare!

K

ongressen började med Postgraduatekurs och sjuksköterskeprogram.
Sjuksköterskeprogrammet anordnades av ESGENA och vår svenska förening, SEGP. Det var fantastiskt bra arrangerat
med många intressanta föreläsningar (bra
jobbat SEGP!). Det var glädjande många
sjuksköterskeabstracts som valts ut till ”oral
presentations”. Ännu mer glädjande var att
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två av dessa var svenska bidrag – Annelie
Lindberg samt undertecknad. Annelie Lindberg berättade om sin forskning angående
gastroenterologers och sjuksköterskors attityder angående komplementär och alternativ medicinering (KAM).
Hon har gjort en kvalitativ studie som
visar att sjukvårdspersonalen har en positiv
attityd gentemot KAM. De är öppna till att
använda KAM till IBD-patienter utifrån
patientens egna önskemål. Sjukvårdspersonalen uppgav också ett önskemål om att

lära sig mer om KAM. Vissa var dock mer
skeptiska och kände oro över eventuella
biverkningar.
Jag själv berättade om min egen studie som

funnit att stress ökar risken för skov i IBD.
Hög grad av upplevd stress ökar risken för
skov dagen efter. Vi har använt oss av en
dagbok för att komma fram till resultat.
Patienterna följdes dagligen under 6 månader. Period i remission jämfördes med
period med symtom – patienterna kunde
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på så sätt vara sin egen perfekt matchade
kontrollgrupp.
En sjuksköterska från Danmark, Astrid
Reher-Langberg, berättade om deras arbete
med att etablera en sjuksköterskeledd rehabiliteringsklinik för cirrospatienter. Patienterna kommer på täta mottagningsbesök
och har lätt tillgång till kliniken vid eventuella leverrelaterade eller generella symtom.
De kunde visa på en förbättrad överlevnad
hos patienter som hörde till rehabiliteringskliniken. Delvis berodde detta nog på ett
minskat alkoholintag och tidigare inläggning på sjukhus vid komplikationer.
Under en session som hette ”GE diseases”

fick vi lyssna på Ragna Lind (Bergen,
Norge). Hon har skrivit sin avhandling om
”Subjective food hypersensitivity: Lifestyle
and psychological factors”. Hon gav en sammanfattning av sitt forskningsprojekt.
Gerlinde Wilguny från Österrike gav oss
tips på vad vi bör tänka på när det gäller
äldre patienter som ska koloskoperas. Hon
berättade att risken för perforation ökar ju
äldre man är. Hon tog också upp vikten av
att anpassa förberedelserna med hänsyn till
patientens ålder.
När det sedan blev UEGW fick vi lyssna på

en spännande session som hette ”Nonpharmacological treatment options for
functional GI disorders”. Gisela Ringström
berättade om hur de utbildar sina patienter
med IBS i Göteborg. Hon tog upp vikten
av att hitta rätt utbildningsmetod till varje
enskild patient. Olika personer har olika
behov. Det är viktigt att till patienter med
IBS ge en förklaring till patofysiologin.
Detta för att patienterna faktiskt ska förstå
att det är verkliga symtom de har. Information/utbildning kan dock ges på olika sätt
beroende på vad personen har för behov och
vilka resurser som finns – gruppundervisning, informationsbroschyr, Internet osv.
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Antony Lembo från USA fortsatte sedan att
berätta om akupunktur och IBS. Han har
gjort en studie på 230 IBS-patienter. 78
stycken fick akupunktur, 75 stycken fick
shamakupunktur och 77 stycken fick ingen
behandling. Shamakupunkturen gick till
så att de använde icke-penetrerande nålar
samt satte dessa på icke-akupunkturpunkter. De kunde visa på att både akupunktur
och shamakupunktur hade positiv effekt på
IBS-symtom.
Brjann Ljotsson (psykolog från Sverige)
berättade sedan om hur han använder
Internet för att behandla patienter med
IBS. Han använder KBT (kognitiv beteendeterapi). Patienterna får självhjälpande
manualer som är uppdelade i olika steg.
De har kontakt med en psykolog en gång
per vecka via Internet. Psykologen kan ge
stöd och råd, ge tips om hur patienten
kan gå vidare i behandlingen. Psykologen
lägger ca 10 minuter/vecka/patient. Denna
behandlingsform har visat goda resultat
med en kvarstående effekt på upp till 15–18
månader.
En annan spännande session var ”Safety

of anti-TNFs and immunomodulators in
IBD”. När det gäller graviditet och antiTNF-behandling så kommer det mer och
mer data. Forskningsresultat från Holland,
Zuzana Zelinkova, stärkte tidigare resultat
att man rekommenderar att anti-TNFbehandling sätts ut innan tredje trimestern
(helst före vecka 24). Denna studie kunde
också visa på att risken för skov var liten
trots att behandlingen sattes ut.
Detta var endast ett litet smakprov ifrån
det enorma vetenskapliga program som
ESGENA och UEGW bjöd på. Nästa år är
det dags för Amsterdam!
Susanna Jäghult
susanna.jaghult@ds.se
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Bästa medlem!
Så är vi då åter inne i december med vintermörker och kyla.

H

östens stora kongress var ju
ESGENA/UEGW som ägde rum
i Stockholm. En kongress med
över 10 000 deltagare. Att få uppleva en så
stor kongress är något väldigt speciellt, man
träffar kollegor från många olika länder och
kan utbyta erfarenheter inom gastroenterologi och endoskopi.
Utbudet var mycket stort och varierande,

man kunde välja mellan föreläsningar eller
workshops som pågick parallellt. Jag fick
chansen att prova på och göra en koloskopi
efter att ha lyssnat på en föreläsning om
Painless colonoscopy.
Måndag förmiddag ägnades både åt presentationer från industrin om ny teknik,
och några föredrag. Förutom alla föreläsningar så inspirerades jag av den stora
utställningen, där jag ägnade mycket tid att
gå runt bland de olika företagen.

Jag hade tre lärorika och trevliga dagar,
och kongressen var väl planerad.
Vi i styrelsen vill tacka er som var med
och assisterade vid hands-on träningen, ni
har gjort ett jättebra jobb.
Ni får ta del av både Maria Hjorts reseberät-

telse, och Åsa Jirvelius artikel om hur det
var att assistera vid hands-on.
SEGP och FSGS har sett över almanackan
över det kommande årets händelser. Den
kommer att finnas på respektive hemsida.
Vi fortsätter också vårt samarbete med
FSGS angående utbildningsfrågor.
Stipendium till ECCO-mötet i Barcelona
har tilldelats Anne Cornett, sjuksköterska.
Ingen sökande till SADE.
Kom ihåg att söka stipendium för 2012:

Svenska Gastrodagarna i Malmö 8-11/5, och
Olympus resestipendium. Sista ansökningsdag 31 januari 2012.
Nordiska Gastrodagarna på Island 12-15/6.
Sista ansökningsdag 15 april 2012.

Slutligen vill jag påminna er om medlemsavgiften som är 200:- och betalas in
på bankgiro 5828-8945. Betalas senast 31
januari 2012.
Glöm inte att ange ditt namn och din
adress.
Styrelsen i SEGP önskar er en God Jul och
ett Gott Nytt År!

Styrelsen i SEGP
Mona Olofsson

TACK
till OTSUKA och NORGINE för
sponsringen till ESGENA/UEGW.
Styrelsen i SEGP

Reseberättelse från UEGW/ESGENA
i Stockholm
Jag vill börja med att tacka styrelsen i
SEGP som via tilldelning av stipendium
gjorde det möjligt för mig att delta på
årets europeiska kongress i Stockholm.

D

et är fantastiskt inspirerande att
ta del av så många olika länders
erfarenheter inom omvårdnad vid
endoskopi och gastrointestinala sjukdomar.
Genomgående hade föreläsningarna mycket
hög kvalitet och det kändes lyxigt att kunna
kryssa mellan ett så stort utbud av föreläsningar, filmer med olika teman inom endoskopi och våra leverantörers utställningar.
De praktiska workshops var riktigt attraktiva
med ett fåtal platser och jag lyckades inte
få delta på någon av de sessionerna. Först
kände jag mig besviken men det vägdes upp
redan under lördag eftermiddag då jag fick
möjlighet att göra en koloskopi efter föreläsningen ”Painless colonoscopy”. Där sades
många tänkvärda ord som många av oss nog

44

har i bakhuvudet, men det känns nyttigt att
lyfta fram och sätta ord på det vi sjuksköterkor åstadkommer för att göra en koloskopi
så optimal som möjligt för varje individ.
I Europa tycks användandet av Propofol

breda ut sig allt mer och ges vid i stort sett
alla skopier. Kontrasten var Eeva-Riitta
Ylinen från Kupio i Finland som föreläste
om medicinfri koloskopi. I hennes studie
klarade hela 62% av patienterna en koloskopi bra utan medicinering, hon kunde
också påvisa att män klarar undersökningen
bättre än kvinnor och patienter som inte
tidigare haft några smärtupplevelser upplevde mer smärta under koloskopin. Jag
tycker inte vi ska glömma bort vikten av
god teknik och högt patientfokus i samband
med en koloskopi och i den bästa av världar
skulle vi bli duktigare på att selektera fram
de patienter som verkligen behöver Propofolsedering.

Inspiration gav Astrid Rehr från Bjisberg
Hospital i Danmark som redogjorde för ett
projekt som nu blivit rutin att polikliniskt
ha sköterskemottagning för patienter som
vårdats pga. leverorsakad encephalopati.
Hittills har det omfattat de patienter med
etylcirrhos men planer finns på att utvidga
till patienter med andra leversjukdomar.
Det här är en patientgrupp som åker jojo
ut och in på avdelningar och här finns möjlighet till stora förbättringar genom regelbunden och fast kontakt.
Annelie Lindberg från SÖS gläntade på
dörren om komplementär och alternativ
behandling. Rummet den dörren leder till
skulle vara intressant att fördjupa sig i ytterligare. Att många IBD-patienter använder
sig av massage och akupunktur känns relativt ofarligt. Däremot kan icke registrerade
preparat upplevas mer skrämmande, eftersom kunskapen inte är så stor om dem. Här
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behöver jag och fler med mig sätta oss in
och lära oss mer för att kunna ge råd till
patienten.
Känslan att IBD-patienter lättare får skov
vid ökad stress har nu bekräftats. Att kost,
rökning, infektioner och NSAID-bruk kan
trigga igång ett skov var redan känt. Susanna
Jäghult har genomfört en studie som inkluderade 116 patienter och kunde se ett tydligt
samband mellan ökad stress och skov.
De speciella behov äldre patienter har inför,

vid och efter endoskopi berättade Gerlinde
Weiguny från Österrike. Det finns många
faktorer att ta hänsyn till och här bör vi alla
stanna upp och noggrant läsa remiss och

journal inför varje endoskopi för att göra en
riskbedömning innan undersökningen startar. Behovet av att göra en skopi ökar med
åldern, äldre patienter har en ökad frekvens
komplikationer, de är mer känsliga för sedativa läkemedel och här rekommenderas låg
dos, långsam injektion och preparat med
kort halveringstid. Äldre drabbas oftare av
hypoxi och aspiration. Nedsatt hjärt- och
lungfunktion innebär ökade risker. Inför en
skopi är de flesta patienter dessutom dehydrerade efter fasta och laxering.
Sist men inte minst är mötet med våra leve-

rantörer alltid lika givande i de här sammanhangen. De bjuder in till diskussion

om produkter och gör reklam för framtida
produkter. Säg någon som inte blev nyfiken
på Hemosprayen som kommer att finnas
på marknaden till våren och spås ge hård
konkurrens till både injektor och clips.
Konferensen har gett både inspiration till

förbättringar och bekräftelse på att den
insats vi gör på min egen enhet faktiskt i
mångt och mycket går i stil med utvecklingen.
Maria Hjorth
Mag-tarmmottagningen
Falu lasarett

Tutor på UEGW i Stockholm
Tutor är ett intressant ord som kan ha helt
olika betydelse beroende på vilket språk
man använder. Jag har inte reflekterat
över vad det kan betyda, men fritt översatt
till engelska kan det innebära handledare,
det finns fler ord att välja på men jag fastnade för det.

J

ag har för första gången varit tutor på
hands-on-training på biosimulator
under UEGW som i år hölls i Stockholm. Jag anmälde mig direkt när jag hörde
att vi hade möjlighet att få vara med om
något sådant.
Jag har vid ett par tillfällen förut varit
”elev” vid dessa evenemang och jag tyckte
då att det varit både roligt och lärorikt att få
prova produkter jag inte har på mitt hemcentra och assistera någon jag aldrig träffat.
Halv ett på lördagen var det dags att träffas

allihop på ett förmöte på ESGE –Learning
Center. Här presenterades de personer som
kunde hjälpa oss om vi fick problem med
utrustning m.m. Ulrike Beilenhoff informerade om vad som förväntades av oss och
vi fick veta att förutom att assistera skulle
vi hålla ett öga på de produkter som var
framlagda vid varje bord så att inget stals!!!
Det hade nämligen hänt förr. Våra väskor
skulle vi av samma anledning inte ha vid
våra stationer utan lägga dem på det provisoriska kontoret. Vi skulle även se till att
inga deltagare försvann till någon annan
station och om något problem med utrustningen uppstod skulle vi tillkalla någon av
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problemlösarpersonerna. Vid det laget började jag fundera över att vara produkt- och
väskvakt, likt en vallhund hålla ihop min
flock, vara problemlösare (komma ihåg vem
som löste vilket problem) och att samtidigt
assistera nog skulle bli lite stressigt.
När vi smält detta kunde vi bekanta oss

med de produkter vi skulle använda och
den läkare vi skulle arbeta med. Vi var
sex tjejer från olika städer i Sverige och vi
ingick i en stor grupp som skulle delta vid
olika undersökningar. Representanter från
industrin var också med för att bistå oss
med produkter. Jag och Pia Bengtsson från

Skövde skulle ha station sex med ERCP för
enbart läkare sessionerna efter varandra så vi
gick tillsammans med Dr Louis Lopez från
Portugal igenom vilka produkter vi skulle
använda och vilken strategi han hade för
denna eftermiddag.
Deltagarna kom in och jag lämnade lokalen iklädd den orangefärgade tröjan som
visade att vi var tutors och anslöt mig till
mina kamrater för att se på livesändningar
de följande två timmarna.
Halv fyra var det min tur att ta över station

sex och Dr Lopez för att assistera (och allt
det andra). Jag fick börja med att vänligt
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men bestämt mota bort en deltagare från
förra sessionen som inte kunde slita sig
från duodenoskopet (omvänd vallhund).
Den nya ”grismagen” hade fått sig en törn
då han bakom vår rygg börjat öva på den
också så att ”magreparatör” måste tillkallas
(problemlösare). Efter en kort genomgång
var vi redo att ta emot strömmen av ivriga
och förväntansfulla unga läkare som inget
hellre ville än att lära sig göra ERCP.
Under en och en halv timme övade alla på att

kanylera, byta över ledare, använda extraktionsballong (dock utan stenar), sfinkterotomi, lägga plaststent och som den stora
finalen lägga ett metallstent. Det var en
trevlig session och alla deltagarna verkade
nöjda och tackade personligen för hjälpen
då de gick. Med en kindpuss tog vi farväl av
varandra (doktorn och jag) och tackade för
gott samarbete. Vad som var kvar för mig
var att städa min station och förbereda för
nästa dags första session då någon kollega
skulle få ha lika roligt som jag hade haft.
Nu var det dags att tillsammans med
mina kamrater gå på get-together-partyt
som blev mycket lyckat med goda snittar
och levande musik som fick oss att dansa.
Vid söndagens session tillsammans med

doktor Tibor Gykökeres från Ungern skulle
vi lära fler unga läkare att göra ERCP. Dr.
Gykökeres har ett annat sätt att undervisa
på och vi använde produkter som jag inte
var så bekant med, så där lärde jag mig en
del nytt. Deltagarna var så ivriga att få öva
att en av dem blev lite stött när han var
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tvungen att lämna plats åt någon annan. Vi
utförde samma moment som dagen innan,
men eftersom dagens session var en halvtimme längre hann vi även med extraktion
av två blå stenar som montörerna vänligt
nog hade pillat in i gallgången åt oss (det
var mycket uppskattat) och finalen gjordes
lite extra med ett plaststent i metallstenten.
Det var riktigt roligt och mycket lärorikt att

under två dagar få vara med på ett sådant
evenemang och jag är full av beundran över
hur väl organiserat det var, allt gick smidigt (som ett schweiziskt urverk). Det fanns
en person för varje tänkbart problem som
kunde uppstå och de var alla vänliga och
hjälpsamma. De undervisande läkarna hade
en utmärkande förmåga att på ett lättförståeligt sätt lära ut tekniken. Jag lärde mig
mycket av att lyssna på dem, jag har också
fått pröva en del andra produkter som vi på
vårt center i vanliga fall inte använder och
det är nyttigt. Det var roligt att på detta
europeiska möte träffa deltagare inte bara
från Europa utan från hela världen. Att alla
sessioner var fulltecknade långt i förväg visar
att detta forum är ett populärt sätt att lära.
Som tack för vårt deltagande som tutors
fick vi två vackra linnehanddukar och ett
certifikat.
Tack SEGP och ESGENA för förtroendet och

jag hoppas att kanske i framtiden få möjlighet att vara tutor igen.

Iris Posserud
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G a s t r ok u r i r e n 5 • 2011

