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et är och har varit en fantastisk höst där naturen målat med
sina starkaste färger och solen ofta har strålat på oss. Ett moln
på himlen dök upp för några veckor sedan när det meddelades
att Congrex Sweden hade gått i konkurs. Congrex har ju varit en av SGF:s
viktigaste samarbetspartners och hjälpt till att arrangera gastroveckorna
med den äran. Det kanske bäst kan beskrivas som att Congrex medverkat
till att utforma skalet som den lokala arrangören och alla aktiva gastroenterologer fyllt med innehåll. SGF:s styrelse jobbar nu intensivt med
att minimera skadeverkningarna både ekonomiskt och kvalitetsmässigt.
Målet är att gastrodagarna framledes inte ska drabbas.

utgivningsplan 2014:
Manusstopp

Utgivningsdag

UEGW pågår som bäst i Berlin och en snabbtitt på dagens program visar

6 feb
1 apr
26 maj
10 sep
23 okt

12 mar
7 maj
26 jun
15 okt
26 nov

att Sverige är väl representerat på den europeiska gastrokartan både med
fria föredrag och i symposier och moderatorrollen – bra jobbat! Man kan
också konstatera att programmet håller en imponerande bredd och djup
med många föredrag inom frontlinjen i gastroenterologisk forskning, och
detta är utan tvekan ett möte där både medicinska gastroenterologer och
gastrokirurger kan få sig mycket till livs. Nästa stora europeiska event
är ECCO-kongressen i Köpenhamn 20–22 februari 2014 – nära och bra
för en IBD-intresserad svensk. Här presenteras bl.a. flera nya och uppdaterade ECCO guidelines. Vill Ni skicka in ett abstract är det dags att
börja jobba, deadline för submission är den 30 november.
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Vi har ju som Ni vet fått en ny redaktör för Gastrokuriren som tagit sig
an uppgiften med stor entusiasm och kreativitet. Under kommande
nummer kommer tidningen att profileras mot reportage, debattartiklar
och avhandlingsreferat. Om Ni har verksamhet som Ni vill exponera – skriv en rad till
Ulrik så överväger han ett reportage.

ÅKESSON

R

YCKERI
TR

MILJÖMÄ

S

FSGS sidor...............................................33
SEGPs sidor.............................................39
LIC

EN
SN

UMMER 34

93
10

YCKERI
TR

MILJÖMÄ

R

S

ÅKESSON
KT

LIC
EN
SN

93
10
UMMER 34

Bästa hälsningar,
Wilhelm Graf
Ordförande

ÅKESSON

YCKERI
TR

MILJÖMÄ

KT

S

R

Nr 5 • 2013 • Volym 18
LIC
EN
SN

U MM E R 3 4

93
10

Ga s t r okurire n 5 • 2013

3

ANNONS

UEG WEEK i berlin

UEG Week 2013 i Berlin
Det var i Berlin som årets UEG Week, som
var den 21:a kongressen i ordningen,
genomfördes.
Programmet var i absolut toppklass och
i runda tal 14 000 deltagare från mer än
100 länder hade sökt sig till kongressanläggningen ICC.
Gastrokuriren var på plats och följde programmet under ett antal intensiva dagar.

E

n av de mer uppmärksammade föreläsningarna gavs av professor David
Sanders som talade om den nya diagnosen icke-celiakirelaterad glutenkänslighet
(non-coeliac gluten sensitivity – NCGS).
– Människan har funnits på jorden i
någon form under cirka 2,5 miljoner år. Vete
däremot, har förekommit i ungefär 12 000
år, konstaterade prof Sanders inledningsvis.
Svårt att särskilja enbart på symptom

Fram till relativt nyligen var celiaki den
mest välkända sjukdomen som associeras
med gluten. Det är en potentiellt allvarlig
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sjukdom som kan ge intestinala symptom
som viktnedgång och kronisk diarré – och
andra hälsoproblem som anemi, osteoporos, ledsmärtor, dermatit och neurologiska
symptom.
Ungefär 1% av befolkningen är drabbad
och diagnosen ställs med hjälp av ett blodprov för antikroppar eller en direkt biopsi
från tunntarmen.
Den enda tillgängliga behandlingen för
celiaki är livslång glutenfri diet.
– Det är nu allmänt accepterat att glutenkänslighet även kan uppträda hos personer
som inte har celiaki. NCGS är associerat med
liknande symptom som celiaki, och det är
därför svårt att skilja på de två sjukdomarna
enbart på symptom, fortsatte prof Sanders.
NCGS drabbar oftast vuxna

NCGS diagnostiseras med hjälp av en uteslutningsprocess, och det finns för närvarande ingen biomarkör för att säkerställa
diagnosen. Det är dock troligt att NCGS
är betydligt vanligare förekommande än

celiaki. I en nyligen genomförd brittisk
studie uppskattar man att av 100 patienter
som remitteras till specialist för utredning
av celiaki, så kommer endast 10 att få den
diagnosen – 90 av dem har NCGS.
– I den här studien visade det sig att 13%
av de vuxna som screenades i befolkningen
uppgav att de hade känslighet för gluten,
vilket är ett signifikant antal. Vi fann även
att en stor majoritet av dessa som fick diagnosen NCGS inte hade nutritionsproblem
eller autoimmun sjukdom – till skillnad från
patienter med celiaki, sa prof Sanders.
Han tillade att man tidigare trott att
NCGS var en sjukdom som främst drabbade barn.
– Men nu vet vi att för varje pediatriskt
fall finns det 9 vuxna – och de flesta av dessa
är odiagnostiserade.
Diagnos innan dietrekommendation

Försäljningen av glutenfria produkter överstiger med råge antalet patienter med diagnostiserad celiaki. Förhållandet indikerar att
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många individer upplever en symptomförbättring med en glutenfri diet. Ändå tyckte
inte prof Sanders att man omedelbart ska
rekommendera en sådan diet till individer
med diagnosen NCGS.
– Jag tror att vi ska tydligt beskriva för
dem att de inte har celiaki, och att risken för
komplikationer därmed är lägre. Vi måste
också berätta att vi läkare fortfarande är i ett
stadium av lärande när det gäller det här tillståndet. Beroende på hur symtomen yttrar
sig, kan en del patienter själva välja en glutenfri diet vid ett senare tillfälle – alternativt
kan de klara att gradvis öka sitt glutenintag.
I sin sammanfattning tryckte han på
att det är viktigt att diagnostisera – eller
exkludera – celiaki innan man påbörjar en
glutenfri diet.
– De flesta som forskar inom detta område
anser att gluten eller en annan komponent
från vete – alternativt FODMAPs (= fruktos,
laktos, oligosackarider och sockeralkoholer)
– har betydelse för att skapa gastrointestinala
symptom, avslutade prof Sanders.
Två skilda typer av refraktär celiaki

Refraktär celiaki (RCD) definieras som
ihållande, alternativt återkommande, svår
enteropati och systematisk malabsorption
hos individer med tidigare bekräftad celiaki
– och som dessutom har stått på en glutenfri
diet under minst 12 månader. Deras symptom ska heller inte kunna förklaras av något
annat tillstånd.
– Uppskattningsvis 1% av patienter med
celiaki har – eller kommer att utveckla –
resistens mot en glutenfri diet, och därmed
diagnostiseras med RCD, sa dr Georgia
Malamut (som i Berlin var en av dem som
utsågs till Rising Star).
Diagnostiken bygger på specialiserade
tunntarmsundersökningar, som enteroskopi
och kapselendoskopi, samt andra tekniker.
Fram till nyligen ansågs RCD vara
ett enhetligt sjukdomsbegrepp. Men dr
Malamut berättade att man nu anser att det
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Heiner Wedemeyer

finns två distinkta typer av tillståndet – och
att dessa har skilda patogena mekanismer:
– Typ 1 RCD liknar okomplicerad aktiv
celiaki, och har troligen autoimmunitet som
bakomliggande orsak. Typ 2 RCD kännetecknas av låggradigt lymfom, med ackumulation av abnorma lymfocyter i tarmen.
Dessa båda typer av RCD skiljer sig från
varandra i många avseenden, även om bägge
utgör allvarliga tillstånd som är associerade
med en hög risk för komplikationer, fortsatte dr Malamut.
– Prognosen för patienter med typ 2
RCD är särskilt dålig, eftersom de riskerar
svår malnutrition och att utveckla lymfom.
Antikroppar mot interleukin 15
lovande terapi

Behandlingen av dessa patienter består idag
av steroider och immunosupprimerande
läkemedel för patienter med typ 1 RCD.
– Dessa förbättrar vanligen de kliniska
symptomen, men åstadkommer inte mycket
för att påverka den underliggande patologin – och de är associerade med otrevliga
biverkningar, sa dr Malmut.
Den dåliga prognosen för patienter
med typ 2 RCD har lett till mer aggressiv
behandling som kemoterapi.
– Transplantation av stamceller, och
stamcellstransplantation kombinerad med
kemoterapi, undersöks för närvarande.
Dr Malamut fortsatte med att hon trodde
att en utveckling av bättre behandling för
RCD i framtiden kommer att vara beroende
av att man identifierar mekanismerna som
ligger bakom sjukdomarna. Hon berättade
att stora framsteg nyligen ägt rum: Svaret
på frågan om varför avvikande lymfocyter
ackumuleras i tarmen verkar peka mot en
defekt i mekanismer som är associerade med
normal celldöd för lymfocyter.
– Det finns nya bevis som pekar på att
interleukin 15 (IL-15) kan vara involverat
i anrikningen av abnorma lymfocyter hos
patienter med typ 2 RCD. Att blockera

Christian Pox

IL-15 med hjälp av antikroppar verkar vara
en framgångsrik terapi, som dock behöver
utvärderas ytterligare.
I framtiden tror hon att behandlingen
av typ 2 RCD troligen kommer att omfatta
en kombination av konventionell kemoterapi och en målinriktad behandling som
IL-15-antikroppar.
– Enligt min åsikt, kan inte dessa framsteg i terapin för RCD komma fort nog,
avslutade dr Malamut.
HCV leder i slutändan till
levertransplantation

Hepatit C är den ledande orsaken till obotlig leversjukdom i Europa. Incidensen är
ökande och i Tyskland har mortaliteten
fördubblats de senaste tio åren.
– Det som den drabbade dör av är leversjukdom, konstaterade prof Heiner Wedemeyer.
Sjukdomen orsakas av hepatit C virus
(HCV) och smittar främst via icke sterila
injektionssprutor mellan drogmissbrukare,
eller infekterade blodprodukter. Exakt hur
många som bär på viruset är okänt, men
uppskattningar landar på 180 miljoner människor i världen.
– Många individer som är drabbade mår
bra och har få eller inga symptom, fortsatte
prof Wedemeyer.
Problemet är att HCV skadar levern och
över tid utvecklar patienten leverinflammation, cirros, levercancer och leversvikt.
– HCV är en tyst infektion som i slutändan leder till levertransplantation. Tidig
diagnos och behandling är nödvändig – och
behandlingen ska ha som mål att förhindra
permanenta leverskador, fortsatte han.
Dagens terapi har många biverkningar

Men HCV kan botas – och därmed kommer
den långsiktiga överlevnaden för de smittade patienterna att förbättras avsevärt.
– Det är unikt! Vi kan idag bota en kronisk sjukdom, underströk prof Wedemeyer.
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Den terapi man kan erbjuda idag kräver
en administration av kombinationen interferon alpha och ribavirin. Haken är att det
finns många biverkningar förknippade med
interferon.
– Interferon orsakar feber och influensaliknande symptom, depression, bakteriella
infektioner, anemi, leukopeni och trombocytopeni. Det är en mycket tuff och besvärlig medicinering.
Ytterligare en grupp läkemedel – proteas
inhibitorer – har dessutom tillkommit. De
förhindrar att HCV reproduceras i kroppen,
och kan användas på de patienter som har
HCV genotyp 1 i kombination med interferon och ribavirin.
– Tyvärr är denna trippelterapi för närvarande mycket komplex, och associerad
med ytterligare biverkningar, sa prof Wedemeyer.
Men detta kommer att förändras nästa år.
Tre nya läkemedel kommer då att bli tillgängliga på marknaden – och prof Wedemeyer berättade att det kommer ytterligare
fler åren därpå. Dessa behandlingar är fria
från interferon.
Gott hopp för framtiden

Han listade hur läget är just nu:
2014 förväntas EMA godkänna kombinationsbehandling med sofosbuvir och
ribavirin för HCV genotyp 2 och 3. Kombinationen har i studier visat sig bota mer
än 90% av drabbade med genotyp 2 och
mellan 20 och 80% av dem med genotyp 3.
Under 2014 förväntas EMA även godkänna ytterligare proteasinhibitorer för
HCV – simeprevir och faldaprevir för HCV
genotyp 1.
– Och under slutet av 2014, alternativt
under början av 2015, kommer den första
interferon-fria kombinationen för genotyp
1. Under slutet av 2016 räknar man med
att det ska finnas ytterligare mellan 5 och 6
olika behandlingar för alla genotyper.
– Fokus för utvecklingen ligger på att förhindra att virus reproduceras. Det är troligt
att framtiden, precis som i behandlingen av
HIV, består av att man kombinerar olika
antivirala läkemedel som attackerar viruset
på olika sätt.
Prof Wedemeyer underströk även att
detta är perorala terapier – och att de
därmed kommer att leda till en förändring
i behandlingsparadigmen.
– Antalet behandlingsbara patienter
kommer att öka dramatiskt! Detta kommer
i sin tur, förhoppningsvis, att leda till att
man inför screening för HCV, avslutade han.
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Utfall av screeningprogram för CRC
i Tyskland

Mer om screening: I Berlin presenterades
en studie som utvärderat utfallet av nästan
tre miljoner utförda koloskopier i ett screeningprogram för kolorektalcancer (CRC)
i Tyskland.
Det är den största studien i sitt slag som
någonsin utförts, och dr Christian Pox – en
av studiens medförfattare – berättade att
erfarna endoskopister visade sig kunna upptäcka och avlägsna precancerösa utväxter
samt ett signifikant antal cancrar i tidigt
stadium.
– Potentiellt har detta sparat tusentals
liv, sa dr Pox.
CRC är den näst vanligaste orsaken till
cancerrelaterad död i Tyskland. Ungefär
70 000 nya fall diagnostiseras i landet varje
år, vilket innebär att incidensen är en av de
högsta i Europa. Till skillnad från många
andra europeiska länder, som erbjuder screening via tester, ofta i form av faeces-Hb,
introducerades ett nationellt koloskopiprogram i oktober 2002. Alla som fyllt 55
år är berättigade till koloskopi i syfte att
screena för CRC. Om fyndet är negativt
kan undersökningen upprepas tio år senare.
Studien som dr Pox presenterade utvärderade utfallet av detta program, baserat på
mer än 2,8 miljoner utförda koloskopier i
screening-syfte vid mer än 2 100 kliniker
mellan åren 2003 och 2008.
– Deltagandet visade sig vara ganska lågt
– endast 15,5% av alla berättigade män och
17,2% av alla berättigade kvinnor deltog i
programmet under de första sex åren, påpekade dr Pox.

Vill få fler till undersökning

Trots detta, kunde han rapportera att studien hade funnit att graden av cancerdetektion var utmärkt – med upptäckt av tidig,
asymptomatisk cancer i cirka 1 av 1 000
personer som screenats.
– Adenom (polyper) som i de flesta fall
utgör ett förstadium till CRC, hittades
ungefär i var femte person som undersöktes
(19,4% av studiepopulationen).
Det var betydligt vanligare att män uppvisade adenom – vilket oroade dr Pox eftersom män visade mindre villighet än kvinnor
att genomföra screening med koloskopi.
Graden av komplikationer var mycket
låg – lägre än 3 per 1 000 genomförda
undersökningar. Främst rörde det sig då
om blödningar.
– Det finns två mål med koloskopiscreening: Det första är att hitta asymptomatiska cancrar med god prognos i tidigt
stadium. Det andra är att upptäcka och ta
bort adenom för att förhindra utveckling av
CRC i framtiden.
– Vår studie visar att båda dessa mål
kan uppfyllas, och vi tror att programmet
kommer att ha ett avgörande inflytande
på incidensen och mortaliteten i CRC
i Tyskland. Det vi har att göra nu är att
uppmuntra fler individer till att komma till
denna, potentiellt livräddande, undersökning.
Män är mer motvilliga

Dr Christa Maar beskrev sedan hur man
praktiskt arbetat för att åstadkomma just
detta. Hon inledde med att berätta att medvetenheten ökat hos den tyska befolkningen.
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– I en undersökning utförd år 2002 – när
screeningen introducerades – var det 21%
som svarade att de kände till att det fanns
screening för CRC. När undersökningen
gjordes om år 2010 hade denna siffra ökat
till 88%, sa hon.
Vad är då orsakerna till att så många
avstår från undersökningen? Enligt dr Maar
är den vanligaste orsaken (58%) att de inte
har några smärtor i magen.
– Denna grupp har helt enkelt inte förstått att det ofta är för sent när väl symptomen uppträder.
31% uppgav att de inte ansåg att det förelåg ett behov av screening, och 21% uppgav
att de inte tyckte om själva proceduren.
– Män är mer motvilliga – trots att de
har en högre risk för att få CRC. Jag tror
att vi måste arbeta vidare med information.
Hon beskrev sedan olika sätt som man i
Tyskland via media och nationella annonskampanjer arbetar med för att få fler som
väljer att delta i programmet. Hon avslutade
med att visa bilder från en kampanj där man
reser runt i tyska städer med en uppblåsbar,
20 meter lång, tarm som människor kan gå
in i och själva få se både adenom, tidiga och
sena kolontumörer.
Nytta med psykologiskt inriktad terapi

Tarm-inriktad hypnoterapi i individuella
sessioner har i ett flertal studier visat sig vara
en effektiv behandling för IBS.
På UEG Week presenterades den första
randomiserade kontrollerade studien som
visade att hypnoterapi i grupp kan vara
lika effektiv som individuell behandling
– genom att ge lindring från en lång rad
av IBS-relaterade symptom och förbättra
patientens livskvalitet.
Studien presenterades av prof Gabriele
Moser.
Mellan 5 och 20% av befolkningen lider
av IBS. Fler kvinnor – upp till tre gånger
fler – än män är drabbade. Det är en åter-
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Gabriele Moser

Mattias Löhr

Johanna Laukkarinen

kommande och ofta livslång sjukdom som
karaktäriseras av magsmärtor, uppsvälldhet,
diarré och/eller förstoppning. 70% av IBSpatienter har vad som brukar klassificeras
som mild till moderat IBS. 30% har allvarlig sjukdom.
– Trots att läkemedelsindustrin har gjort
stora ansträngningar, så har försöken att få
fram effektiva läkemedel hittills inte varit
så framgångsrika. Patienterna behöver
alltså även andra interventioner, sa prof
Moser.
De medicinska behandlingsalternativ
som finns, inriktar sig ofta på symptomdriven behandling som laxativ eller behandling
mot spasmer. Vid vissa tillfällen kan antidepressiva läkemedel bli aktuella.
Mer än 60% av de patienter som kommer
till specialistmottagning för IBS har psykologiska störningar, lider av stress och har
trauma som bottnar i psykologiska, fysiska
eller sexuella orsaker.
– Det är här vi ser anledningen till att de
har nytta av psykologiskt betingad terapi.

Efter behandlingen hade 61% av patienterna som fått hypnoterapi förbättrats, att
jämföra med 41% i gruppen som fått supportsamtal. Efter 15 månader visade 54% av
dem som ingått i gruppen med hypnoterapi
viktiga kliniska förbättringar, medan motsvarande siffra i den andra gruppen endast
var 25%.
– När man jämför data med resultaten
från randomiserade studier med individuell
terapi, verkar det vara så att gruppterapi är
lika effektivt. Studien är därför viktig för
både IBS-patienter och vårdgivare, eftersom
gruppterapi kan spara både pengar och tid,
sa prof Moser.
Faktorer som kön, ålder, sjukdomsduration, psykologiskt tillstånd och vilken typ av
IBS man har (förstoppning, diarré) påverkar
inte det positiva resultatet för gruppterapi.
– Tarm-inriktad hypnoterapi i grupp
borde vara tillgänglig och erbjudas till alla
patienter med svår eller refraktär IBS. En
integrerad psykosomatisk vård är nödvändig
för dessa patienter, summerade prof Moser.

Gruppterapi lika effektiv som individuell

Den fjärde vanligaste dödsorsaken
i Europa

Tarm-inriktad hypnoterapi utvecklades
av Peter Whorwell med medarbetare och
beskrevs första gången i en artikel i Lancet
år 1984. Resultaten var mycket lovande. Men
den studien, liksom andra, uppföljande studier, har varit helt inriktade på individuell
behandling.
– Vår studie ville utvärdera den långsiktiga effekten av terapin i gruppsessioner för
patienter med refraktär IBS.
I prof Mosers studie ingick 90 patienter
med svår eller handikappande IBS-symptom
som inte hade svarat på tidigare behandling.
Dessa randomiserades till att antingen få
tarm-inriktad hypnoterapi (10 sessioner á
45 minuter i grupper om sex personer en
gång i veckan) eller enskilda supportsamtal.
Båda grupperna fick dessutom medicinsk
behandling för sina symptom.

Prof Mattias Löhr talade om pankreatit.
Kronisk pankreatit karaktäriseras av en
fortgående inflammation av pankreas. De
flesta fall av denna sjukdom orsakas av en
hög konsumtion av alkohol (ett regelbundet intag av mer än 70 g alkohol per dag),
samt rökning som påskyndar förloppet.
Uppskattningsvis är 1 av 10 000 individer i
Europa drabbad av kronisk pankreatit, och
incidensen är stigande i många europeiska
länder.
– Kronisk pankreatit, orsakad av alkohol och nikotin, medför även en signifikant ökad risk för att drabbas av cancer i
pankreas – vilket är en av de mest dödliga
cancersjukdomarna. Idag är pankreascancer
den fjärde vanligaste dödsorsaken i Europa,
sa prof Löhr.
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Hans budskap var därför att det är
mycket viktigt med en snabb diagnos när
patienten söker för sina besvär.
Symptomen inkluderar ihållande buk
smärta och lös avföring eller diarré som kan
vara blek, ha obehaglig lukt och svår att spola
bort eftersom den innehåller fetter som inte
är metaboliserade.
– Patienten riskerar att gå ner i vikt och
utveckla malnutrition eftersom viktiga
näringsämnen inte kan brytas ner i tarmen
och absorberas.
Diabetes utvecklas hos ungefär en tredjedel av individer med kronisk pankreatit,
pga. brist på insulin.
Tänk på pankreatit

Att diagnostisera kronisk pankreatit kan
vara svårt i ett tidigt stadium, eftersom
ganska långtgående skador måste ha skett
i pankreas innan några abnormaliteter kan
observeras, påpekade prof Löhr.
– En ultraljudsundersökning av pankreas
är vanligen det första man gör, och man kan
gå vidare med endoskopiskt ultraljud om
de fynd man gör med ultraljud är oklara.
Att få patienten att sluta dricka alkohol
och röka är en central del av behandlingen.
Man kan även ge smärtlindrande medicin,
samt enzympreparat för att förbättra matsmältningen. Kirurgi där man avlägsnar
delar av pankreas och rensar upp stopp i
håligheter kan vara ett alternativ för vissa
patienter.
– Många individer som dricker för
mycket alkohol är ofta medvetna om att de
utsätter sin lever för risker, men hur många
av dem inser att deras pankreas också utsätts
för samma risk? Jag tror personligen att om
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de förstod att cancer i pankreas mycket
sällan går att bota, så kanske de skulle tänka
sig för en extra gång, sa prof Löhr.
Han sa att magsmärtor är ett av de allra
vanligaste symptomen som en läkare möter,
och avlutade med en uppmaning till alla
kollegor att även tänka på pankreatit – särskilt för patienter där mycket alkohol och
rökning finns med i bilden.
Operation med hög komplikationsrisk

Pankreatikoduodenektomi – Whipples operation – är den vanligaste operationen för
att avlägsna tumörer i pankreas.
– Kirurgin kan vara kurativ, men det är
en operation med utmaningar och som har
en signifikant risk för postoperativa komplikationer och mortalitet, sa Dr Johanna
Laukkarinen (som även hon på mötet i
Berlin utsågs till Rising Star).
Upp till 50% av dessa operationer är associerade med komplikationer som läckage,
blödning och problem med tarmtömning.
Dessa förlänger sjukhusvistelsen, leder till
ökande kostnader och försenar insättandet
av adjuvant terapi.
En centralisering av pankreas-kirurgin –
där Whipple och andra procedurer utförs
enbart i högvolymscenter med stor erfarenhet – rekommenderas i många nationella
vårdprogram. Dr Laukkarinen berättade
att man i Finland under de senaste 15 åren
arbetat för att genomföra detta. Antalet
sjukhus som utförde Whipples operation
var 33 år 1990, medan detta antal år 2011
hade krympt till 14.
– Mortaliteten för Whipple i högvolymsenheterna i Finland är idag mycket låg –
2%. Men den är signifikant högre (5–13%)

i lågvolymsenheter. Som i många andra
länder, är centraliseringen en mycket långsam process – oavsett de nationella rekommendationerna, konstaterade hon.
Ny operationsmetod

Dr Laukkarinen fortsatte med att berätta
att de i pankreasgruppen i Tampere i Finland hade hittat ett sätt att förutsäga och
förhindra komplikationer efter pankreatikoduodenektomi.
Metoden går ut på att beräkna antalet
acinarceller i resektionslinjen i pankreas
vid operationstillfället. Om dessa överstiger
40%, är det att betrakta som en riskfylld
pankreas.
– Inflammationen påbörjas redan i operationssalen för dessa ”riskabla patienter” på
grund av det kirurgiska traumat, fortsatte
hon.
Med detta i åtanke, har de utvecklat en
ny pankreatisk anastomos – den ”finska
bundna PJ-pouchen” – som man binder
ihop med en tråd.
– För att undvika pankreatiskt trauma,
så gör vi inga stygn genom vävnaden i pankreas.
I en prospektiv studie som omfattar 161
patienter har man kunnat visa att denna nya
anastomos förefaller vara en säker procedur
som minskar risken för läckage.
– Vi måste motverka den inflammatoriska kaskaden från början! Det gör vi
genom att undvika pankreatiskt trauma
med bunden PJ-pouch – och därmed förebygga pankreatit och andra relaterade komplikationer, summerade dr Laukkarinen.
Per Lundblad
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SADE

Scandinavian Association for Digestive Endoscopy

31.SADE kursus i endoskopi
for læger og endoskopiassistenter
13.–17. januar 2014

13.–15. januar: hands-on praktik på
endoskopicentre i Norge, Sverige og
Danmark

16.–17. januar: fælles teoridel i København
Crowne Plaza Copenhagen Towers i Ørestaden
(5 minutters kørsel fra Københavns Lufthavn)

Tema for teoridel:

Endoskopisk diagnostik og behandling af tidlig
neoplasi i gastrointestinalkanalen
Program:
Screening for colorektal cancer i DK
Opsporing af neoplasi uden
endoskopi?
Optisk diagnose –
klassifikationssystemer
HNPCC og andre høj risiko patienter
Surveillance ved IBD
Metoder til opsporing af tidlig
neoplasi i pancreas og galdeveje
Diagnose og behandling af tidlig
neoplasi i esophagus, ventrikel og
duodenum
HALO-behandling
Kan skandinaver finde tidlig
neoplasi i øvre GI-kanal?

NYHED!
For første gang til et SADE møde vil der
begge dage blive vist

LIVE endoskopi
Dag 1 afsluttes med QUIZ med mulighed
for at vinde præmier

Detaljeret program, tilmelding og øvrige informationer på

www.sade.dk/dk
Velkommen til København!
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Crowne Plaza Copenhagen Towers
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bengt ihre research fellowship

Nytt nationellt Fellowship

inom gastroenterologisk och gastrokirurgisk forskning
Utvecklingen inom medicinsk forskning går idag mot ett ökat behov av samverkan och samarbete
för att därigenom samla kompetens, resurser och patientkohorter. Bengt Ihre Research Fellowship är
en ny strategisk satsning inom Bengt Ihres Forskningsfond från och med 2014 för att stärka svensk
gastroenterologisk forskning genom ökad nationell samverkan och nätverksbyggande. Bengt Ihre
Research Fellowship ger möjlighet till stöd för kliniska forskningsprojekt under två års tid inom gastroenterologi och gastrokirurgi.
roenterologisk forskning genom konkurrensutsatt anslagstilldelning och stipendier
samt möjliggör utländska gästföreläsare vid
Gastrodagarna och Kirurgveckan under
återkommande och mycket uppskattade
”Bengt Ihre-föreläsningar”.

Bengt Ihre Research Fellowship

Utveckling inom medicinsk forskning går
idag generellt mot ett ökat behov av samverkan och samarbete för att därigenom
samla kompetens, resurser och patientkohorter. Samtidigt ökar konkurrensen om
de forskningsresurser som finns. Sverige har
historiskt varit framgångsrikt inom gastroenterologisk forskning men vår position
riskerar att hotas av en ökad konkurrens
från omvärlden.
För att bibehålla konkurrenskraften
internationellt inom gastroenterologisk
forskning behövs långsiktiga strategiska
satsningar. Genom nationell samverkan
kan vi tillvarata de goda svenska förutsättningarna för en högkvalitativ gastroenterologisk forskning som gynnar patienter
med gastroenterologiska sjukdomar. Syftet
med projektet Bengt Ihre Research Fellowship är att kunna erbjuda alla svenska
gastroenterologer och gastrokirurger möjlighet till forskningssamarbeten och gemensam forskningshandledning. Genom ett
ökat samarbete och nätverksbyggande
mellan universitet och sjukhus kan vi motverka konkurrens mellan svenska centra och
istället tillsammans stärka svensk gastroenterologisk forskning internationellt.
Bengt Ihre – en föregångare

Bengt Ihre var en av de stora föregångarna
inom svensk gastroenterologi under 1900talet och kom att betyda mycket för dess
utveckling. Bengt Ihre disputerade 1938 på
en avhandling om “Human gastric secretion” och blev docent i gastroenterologi
1939 följt av medicin 1940. Bengt Ihre startade den första gastroenterologiska avdelningen i Sverige efter engelsk förebild och
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Vad innebär ett Fellowship?

Bengt Ihre (1902–1993)

behandlade på denna ulcerös colit- och Mb
Crohn-patienter från hela landet. Unikt för
avdelningen var samarbetet mellan kirurger
och medicinare med gemensamma ronder
kring dessa patienter. Samarbetet mellan
kirurger och medicinare gällde även inom
forskningsfrågor. Detta nytänkande, multidisciplinära samarbete, kan ses som en
förebild för det aktuella Fellowshipet.
Utöver sitt stora kliniska och vetenskapliga engagemang gjorde Bengt Ihre stora
organisatoriska insatser för svensk gastroenterologi och läkarkåren i Sverige. Han
bildade tillsammans med professor Nanna
Svartz Svensk Gastroenterologisk Förening
på 1950-talet och var en av dess första ordförande 1958–60 samt tillika ordförande för
Svenska Läkaresällskapet 1962–63.
I Bengt Ihres namn finns en forskningsoch resefond inrättad av finansmannen
Richard Juhlin på 1960-talet. Fonden
delar varje år ut cirka 5 miljoner kronor
i olika anslag. Fonden har flera uppgifter;
den stödjer medicinsk och kirurgisk gast-

Ett forskningsstöd genom Bengt Ihre
Research Fellowship ger stöd till en läkare
och klinisk forskare efter disputation, att
med handlednings- och forskningsresurser
kunna utföra kliniska studier på sin hemklinik i samarbete med de inom Fellowshipprogrammet relaterade universiteten och
etablerade nätverk.
Stipendieprogrammet individualiseras
efter sökande och kan komma att inkludera
del av lön samt finansiera de till projektet
knutna kostnaderna såsom statistikkonsulttjänster, etiktillstånd, laborativa resurser och analyser, forskningssjuksköterskor,
m.m. som krävs på plats. Inom ramen för
programmet genomförs årligen en till två
workshops för att utveckla nätverk, kunskap
och utbilda. Kortare utlandsvistelse (max
tre månader) vid utländskt universitet kan
eventuellt finansieras inom ramen för programmet.
Målet är att varje år starta två till tre
Fellowships per termin och att programmet innefattar sex till åtta samtida Fellows.
Slutförda forskningsprojekt kommer att
redovisas i vetenskapliga tidskrifter samt på
nationella och internationella möten. En
styrgrupp för programmet är bildad och
består av representanter för Ihre-fonden,
Svensk Kirurgisk förening samt Svensk
Gastroenterologisk förening, studierektor
och nätverksrepresentant.
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bengt ihre research fellowship

STIPENDIEPROGRAMMET
Utlysning = U
1 februari 2014, 2–3 personer
1 september 2014, 2–3 personer
1 februari 2015, 2–3 personer
1 september 2015, 2–3 personer
Feb 2014
U

Omgång 1
Omgång 2
Omgång 3

Tillsättning = T
HT 2014
VT 2015
HT 2015
VT 2016
Sept 2014
T
U
2–3 pers

Studierektor
(senior forskartjänst), 25%)
U
2014–2016

Feb 2015

Sept 2015

T
U
4–6 pers

T
6–8 pers

T

Feb 2016

2+2 år

Nätverket kommer att fungera som viktiga samarbetspartners och delta aktivt i utformingen av
Fellowship-programmet samt dess framtida innehåll.

Nätverk och aktiviteter

En viktig del för uppbyggnaden av programmet och dess innehåll är etableringen
av ett nationellt nätverk med gastroenterologisk och gastrokirurgisk förankring från
alla svenska medicinska universitet. Ett nätverk bildades under vårterminen 2013 med
bred representation från samtliga svenska
medicinska universitet, klinisk forskning,
epidemiologi och basvetenskap inom gastroenterologi och gastrokirurgi. Nätverket
kommer att fungera som viktiga samarbetspartners och delta aktivt i utformingen av
Fellowship-programmet samt dess framtida
innehåll.
Utlysning

Ansökan, som kan skrivas på svenska, skall
innehålla personlig motivering till sökt Fellowship, kort CV, forskningsprogram samt
ett resursintyg från verksamhetschef.
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Ansökan skickas elektroniskt i PDFformat som ett dokument till:
info@ihrefellowship.se. Sista ansökningsdag
för första utlysningen är 1 februari 2014.
Utlysningen vänder sig till disputerade
läkare med minst påbörjad specialisttjänstgöring inom gastroenterologisk eller gastrokirurgisk specialitet. Sökande bör ej ha
uppnått docent- eller lektorskompetens.
Fellowship-programmet löper under 2 år
och ska vara förenat med klinisk tjänstgöring. Läs mer om programmet samt hitta
mer information om vad ansökan skall innehålla på www.ihrefellowship.se.
Om du vill veta mer om programmet så hör
gärna av dig till undertecknad som fungerar
som projektledare för Fellowship-programmet under dess uppbyggnad. Jag uppmanar
alla att ta chansen att söka detta åtråvärda
Fellowship!

Kontakt:
Anna Martling
Projektledare
Överläkare, docent
E-post: anna.martling@ki.se
Tfn: 08 – 517 728 02
Karolinska Universitetssjukhuset
Gastrocentrum, P9:03
171 76 Stockholm

Anna Martling
Docent, överläkare
Projektledare Bengt Ihre Research
Fellowship
Gastrocentrum, Karolinska
Universitetssjukhuset, Stockholm

Fotnot: Delar av artikeln även publicerad i
Svensk Kirurgi nr 5 2013.
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Bengt Ihre-stipendium 2014
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 preeller 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 Linköping i 14-16/5.
Ansökan, som inte kräver särskilt formulär, skickas via e-post till Hans Törnblom och skall vara honom tillhanda
senast den 21 februari 2014. Ange ”Ihre-stipendium 2014” som ämne i e-postmeddelandet.
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: hans.tornblom@gu.se, tel : 070-6088079

BENGT IHRE RESEARCH FELLOWSHIP
Utvecklingen inom medicinsk forskning går idag mot ett ökat
behov av samverkan och samarbete för att därigenom samla
kompetens, resurser och patientkohorter. Bengt Ihre Research
Fellowship är en strategisk satsning inom Bengt Ihres Forskningsfond för att stärka svensk gastroenterologisk forskning
genom ökad nationell samverkan och nätverksbyggande.
Bengt Ihre Research Fellowship ger möjlighet till stöd för kliniska forskningsprojekt under två års tid inom gastroenterologi och
gastrokirurgi.

VAD INNEBÄR ETT FELLOWSHIP?
Ett forskningsstöd genom Bengt Ihre Research Fellowship ger
stöd till en läkare och klinisk forskare efter disputation, att med
handlednings- och forskningsresurser kunna utföra kliniska
studier på sin hemklinik i samarbete med de inom Fellowshipprogrammet relaterade universiteten och etablerade nätverk.
Stipendieprogrammet individualiseras efter sökande och kan
komma att inkludera del av lön samt finansiera de till projektet
knutna kostnaderna såsom statistikkonsulttjänster, etiktillstånd,
laborativa resurser och analyser, forskningssköterskor, mm som
krävs på plats. Projekt med möjlighet till samfinansiering kan
komma att prioriteras. Projektperioden är två år.

AnnonsUtlysning.indd 1
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UTLYSNING

Vem söker? Disputerad läkare med minst påbörjad
specialisttjänstgöring inom gastroenterologisk eller
gastrokirurgisk specialitet. Sökande bör ej ha uppnått
docent eller lektorskompetens. Endast medlemmar
i Svenska Läkaresällskapet är behöriga att söka.
För vilken period? Fellowship-programmet löper under
två år och ska vara förenat med klinisk tjänstgöring.
Första fellowperioden startar 1 september 2014.
När? Sista ansökningsdag är 1 februari 2014.
Hur? Ansökan som kan skrivas på svenska skall innehålla:
Personlig motivering till sökt Fellowship
(inkl. kontaktuppgifter till två referenspersoner)
Kort CV (max 2 sidor)
Forskningsprogram (max 10 sidor)
Resursintyg från verksamhetschef
Ansökan skickas elektroniskt i PDF-format som ett
dokument till: info@ihrefellowship.se
Läs mer om programmet och ansökan på www.ihrefellowship.se

•
•
•
•
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läkemedelsbehandling inflammatorisk tarmsjukdom

Läkemedelsbehandling vid
inflammatorisk tarmsjukdom i stöpsleven –
några reflektioner och ett svenskt exempel
Behandlingsarsenalen vid inflammatorisk tarmsjukdom har, med undantag av introduktionen av TNF-hämmare
år 2000, varit i princip densamma sedan början av 1990-talet. Från och med nästa år kommer flera nya preparat
att bli tillgängliga, vilket kommer att leda till behov av utökad kunskap, samtidigt som behandlingen med tiopuriner kommer att utvecklas och nyanseras.

ndra förändringar som står för
dörren är införandet av laparoskopisk IBD-kirurgi i rutinvården,
samt ökad användning av analyser för att
mäta läkemedelskoncentrationer, läkemedelsmetaboliter, förekomst av antikroppar
mot administrerade antikroppsmedel samt
besstämning av s.k. farmakogener. Förhoppningsvis kommer därigenom läkemedelsanvändningen att optimeras i riktning
mot en mer individualiserad behandlingsstrategi än idag i syfte att nå bättre effekt
och mindre biverkningar. Några nedslag i
denna utveckling tecknas här översiktligt.
Inledning

Utvecklingen vad gäller läkemedelsbehandling av inflammatorisk tarmsjukdom
(IBD) har till stora delar visat sig oförutsägbar. Ett flertal preparat som initialt tett sig
lovande, har under senare år stoppats efter
tidiga kliniska studier, antingen p.g.a. bristande effekt eller oacceptabla biverkningar.
Behandlingsarsenalen har därför hittills,
med undantag av introduktionen av TNFhämmare, varit i princip densamma sedan
början av 1990-talet.
Från och med nästa år kommer flera nya
preparat att bli tillgängliga, vilket kommer
att leda till behov av utökad kunskap, samtidigt som förändringen av behandling med
tiopuriner kommer att nyanseras. Därtill
står vi inför att i klinisk rutin mer konsekvent än hittills börja tillämpa analyser
av läkemedelskoncentrationer, mätning av
metaboliter samt uppkomst av antikroppar
mot administrerade antikroppsmedel. Med
hjälp av sådan ”therapeutic drug monitoring
(TDM)” kommer behandlingen förhoppningsvis att kunna optimeras i riktning mot
en mer individualiserad behandlingsstrategi
än vad som är fallet idag med syfte att nå
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bättre effekt och mindre biverkningar. På
sikt kommer säkerligen ökad användning av
farmakogenetiska data, vilka idag är begränsade till bestämning av TPMT-aktivitet inför
tiopurinbehandling, att ytterligare hjälpa oss
att skräddarsy behandlingen för den enskilde
patienten, det som i engelskspråkig litteratur
benämns ”personalized medicine”.
Det finns relativt stora kunskapsluckor
när det gäller behandlingen. Tillgängliga
studier är ofta av äldre datum, med start
från början av 1970-talet och framåt. Iögonfallande är också hur få studier som gjorts
av de immunmodulerande läkemedlen när
man jämför med antalet studier av aminosalicylater och biologiska medel. Till stor del
förklaras detta av att det inte funnits något
kommersiellt intresse för ”gamla” läkemedel
vars patenttid löpt ut.
I en aktuell sammanställning av 29 randomiserade och placebokontrollerade studier har enbart 1240 patienter med Crohns
sjukdom och 402 patienter med ulcerös
kolit inkluderats, samtidigt som 21 studier
(72%) publicerats före år 2000. Därtill
saknas ”head-to-head”-jämförelser såväl
mellan olika tiopuriner som mellan olika
TNF-hämmare.
Traditionella läkemedel

Traditionella läkemedel som aminosalicylater, glukokortikosteroider och antibiotika har sedan decennier sina etablerade
indikationer och användningsområden.
Utvecklingen mot en minskad användning
av glukokortikosteroider är välkänd och
begreppet ”steroidfri remission”, ursprungligen lanserat från Paris, har framförallt i
behandlingsstudier av Crohns sjukdom
blivit allmänt accepterat. Förenklad behandling med en-gång-om-dagen-dosering av
aminosalicylater har vunnit insteg liksom

användandet av högre doser av dessa preparat. Förhoppningsvis leder detta till en ökad
följsamhet till underhållsbehandlingen vid
ulcerös kolit som i flera studier inte visat sig
vara högre än 50%.
Immunmodulerande läkemedel

Tiopuriner har sedan 20 år en given plats
i behandlingen av IBD, framförallt som
underhållsbehandling hos patienter med
steroidberoende sjukdom. Frågeställningar
kring doser, metabolitmätningar, risk för
tumörutveckling, användning som singeleller kombinationsbehandling (tillsammans
med aminosalicylater eller TNF-hämmare)
är ständigt aktuella. Under de senaste två
åren har tre nya studier kommit som visar på
minskat behov av tarmresektion vid Crohns
sjukdom, särskilt om tiopurinbehandlingen
sätts in tidigt i förloppet. Alldeles nyligen
publicerades två placebokontrollerade studier som dock inte kunde påvisa någon
säkerställd nytta av tidig insättning när det
gällde sjukdomsförloppet under de följande
åren, med undantag av uppkomst av svåra
skov, perianala manifestationer samt behov
av kirurgi. Debatten lär fortsätta.
En särskilt viktig fråga är ifall singel- eller
kombinationsbehandling är att föredra. De
flesta är nog överens om att en kombination
av TNF-hämmare och tiopurin är en överlägsen behandling med endera läkemedlet
vid såväl aktiv sjukdom som underhållsbehandling både vid Crohns sjukdom och
ulcerös kolit. Däremot är det oklart hur
länge kombinationsbehandlingen ska pågå
och, ifall man vill gå över till singelbehandling, vilket preparat som då ska sättas ut.
Likaså är mekanismen för kombinationsbehandlingen otillräckligt känd; förklaras
den enbart av minskad antikroppsbildning
mot TNF-hämmaren och/eller har en bre-
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dare anti-inflammatorisk effekt respektive
en direkt farmakokinetisk interaktion betydelse?
Användningen av 6-tioguanin har i
princip varit bannlyst efter initiala larmrapporter från USA om svår leverpåverkan
(nodulär regenerativ hyperplasi). Störst erfarenhet av denna behandling finns i Holland
där noggrann långtidsuppföljning av mer än
1000 patienter inte givit stöd för en ökad
risk för leverskada när relativt låga dygnsdoser används (20–30 mg), vilket stämmer
med våra egna publicerade erfarenheter
samt erfarenheter från London vilka rapporterades vid UEGW i oktober i Berlin.
Bedömningen blir att det finns plats för
tioguaninbehandling hos en liten grupp
IBD-patienter som behöver, men inte tålt,
behandling med andra tiopuriner.

Figur 1. Exempel på förändringar av nivåerna av tiopurinmetaboliter hos en patient
med Crohns sjukdom som behandlades med kombinationen av låg dos tiopurin
och allopurinol (ThioComp). Azatioprindosen sänktes två veckor innan allopurinol
sattes in (svart pil). TGN, 6-tioguaninnukleotider; meTIMP, metyltioinosinmonofosfat.

Svenska erfarenheter av ”ThioComp” –
ny behandlingsstrategi vid avvikande
tiopurinmetabolism

En så kallad skev tiopurinmetabolism ses
hos upp till var sjunde patient och är förenad med bristande effekt samt risk att
drabbas av biverkningar. Vid detta metabola
mönster ses låga 6-TGN-nivåer i kombination med hög bildning av metylerade metaboliter (meTIMP; MMP). Patienter med
skev metabolitprofil utgör en terapeutisk
utmaning medan omvänt förekomsten av
ett lågt metabolitratio meTIMP/6-TGN är
kopplat till bra behandlingseffekt. Kombinationsbehandling med lågdos tiopurin och
allopurinol (”ThioComp”) korrigerar den
skeva metabolismen (Figur 1) vilket leder
till ökad tolerans och effekt.
Vi presenterade vid Gastrodagarna i
Örebro i år våra erfarenheter från universitetssjukhusen i Linköping och Lund av
ThioComp-behandling. Sedan januari 2007
har inom ramen för en klinisk observationsstudie 58 patienter (33 kvinnor; 38 (15–80)
år) med IBD – ulcerös colit (n=38), Crohns
sjukdom (18), lymfocytär colit (1), eosinofil
colit (1) – påbörjat behandling. Samtliga
hade tidigare behandlats med någon tiopurin; azatioprin (n=57), azatioprin och
merkaptopurin (21), merkaptopurin (1)
medan en knapp tredjedel (18, 31%) hade
tidigare eller pågående behandling med
TNF-hämmare. Hälften (n=29) hade haft
biverkningar av tiopurinbehandlingen.
Samtliga hade normal TPMT genotyp
(*1/*1) och TPMT-aktivitet; 13.5 (10.1–
23.7) U/ml pRBC och 52 patienter (90%)
uppvisade skev metabolism med höga
meTIMP/TGN-kvoter, 61 (22–541).

20

Figur 2. Utveckling över tid av tiopurinmetaboliter hos 58 svenska IBD-patienter
med ThioComp-behandling, dvs kombination av lågdos tiopurin plus allopurinol.

Azatioprin reducerades till 29 (17–57)%
och merkaptopurin till 33 (17–40)% av
ursprungsdos med tillägg av 100 mg allopurinol dagligen 2 veckor senare. TGN-nivåerna
steg från 147 (54–452) till 198 (44–512) efter
två veckors behandling (P<0.001) och till 255
(101–665) pmol/8x108 pRBC efter 6 månader (P<0.001). meTIMP-nivåerna sjönk
från 8650 (1000–74600) till 100 (0–7200)
efter två veckors behandling (P<0.001) och
kvarstod låga, 100 (0–4200) pmol/8x108
pRBC, efter 6 månader (P<0.001) (Figur 2).
Av de 38 patienter som fortsatt med
ThioComp under i snitt 561 (53–2200)
dagar var 34 (59% av alla som påbörjat
ThioComp) i klinisk remission vid senaste
uppföljning. Övriga 20 patienter avslutade
ThioComp efter i snitt 315 (14–1785) dagar

p.g.a. bristande effekt (n=9), graviditetsönskan (4; samtliga i remission), biverkningar
(4, varav 2 sannolikt allopurinolorsakade),
bristande följsamhet (1) eller oklar orsak
(2). Av de med bristande effekt har 6 blivit
kolektomerade.
ThioComp är alltså en vältolererad
behandling som medför markanta förändringar i metabolitprofil och resulterar i långvarig klinisk remission hos två tredjedelar
av en svårbehandlad grupp IBD-patienter.
Om denna strategi fungerar vid tiopurinorsakade biverkningar och intoleranser blir
den kliniska nyttan än större. En första prospektiv och randomiserad nationell studie
som jämför ThioComp med merkaptopurin
vid azatioprinintolerans (”ThioComp-1”)
pågår sedan ett år inom SOIBD. Den är ett
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första steg i avsikt att jämföra ThioComp
med idag etablerade behandlingar för att
kunna fastställa dess plats i terapiarsenalen
vid IBD.
Biologiska läkemedel 2014 och framöver

Under år 2014 och 2015 förväntas flera nya
biologiska läkemedel bli registrerade och
komma i bruk. Förutom helt nya behandlingsstrategier med antikroppar mot adhesionsmolekyler eller mot andra cytokiner
än TNF, kommer säkerligen s.k. biosimilars
att bli tillgängliga (Tabell 1). Dessa senare
är nästintill identiska antikroppar jämfört
med redan existerande preparat och först
ut blir troligen en biosimilar till infliximab,
vilken redan genomgått kliniska prövningar
vid reumatoid artrit och spondylartrit och
nu finns tillgänglig i Finland och Norge.
Nya kontroll- och registreringsprogram för
dessa molekyler har behövt utarbetats på
europeisk nivå inom EMEA varför regelverket blivit mycket omfattande och detaljerat.
I första hand kommer troligen dessa
nya läkemedel att användas hos patienter
som inte tålt eller förlorat effekt vid gängse
anti-TNF-behandling. Därutöver öppnas
spännande möjligheter till avancerad kombinationsbehandling med kombinationer av
antikroppar riktade mot olika mekanismer
i inflammationspatogenesen. Ifall analysmetoder för koncentrationsbestämning och
påvisande av uppkomst av antikroppar mot
dessa nya preparat blir tillgängliga vid eller
strax efter introduktionen, så öppnas helt
andra möjligheter till en mer skräddarsydd
behandling än vad som var möjligt vid
introduktionen av de ursprungliga TNFhämmarna.
På nationell nivå i Sverige pågår diskussioner inom SOIBD och SWIBREG hur vi
bäst ska kunna följa införande och användning av de kommande nya behandlingarna,
inte minst med hänsyn till biverkningspanoramat. En hög följsamhet till godkända
indikationer samt kontinuerlig registrering
av patienter i SWIBREG ger oss mycket
goda förutsättningar att över tid följa upp
och säkerställa introduktionen av dessa nya
behandlingsprinciper.
Många frågor återstår

Samtidigt som nya behandlingsmöjligheter alltså öppnas, återstår ett antal viktiga
frågor (Tabell 2). Mest påträngande är nog
frågorna om behandlingstidens längd samt
nyttan av behandling insatt tidigt respektive
sent i sjukdomsförloppet, oavsett behandlingsgrupp. Detta gäller oavsett om man
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TABELL 1
Nya läkemedelsbehandlingar vid inflammatorisk tarmsjukdom
Golimumab – antikropp mot TNF – vid ulcerös kolit
Vedolizumab – antikropp mot α4β7-integrin – vid ulcerös kolit och Crohns
sjukdom
Ustekinumab – antikropp mot p40 IL12/IL23 – vid refraktär Crohns sjukdom
Biosimilars – i första hand antikroppar mot TNF
Tofacitinab – oral JAK-3-blockerare – vid ulcerös kolit

TABELL 2
Frågeställningar vid läkemedelsbehandling av inflammatorisk
tarmsjukdom
Nytta av behandling som sätts in tidigt respektive sent i sjukdomsförloppet
Immunmoduleringens längd – tiopuriner, metotrexat
Behandlingslängd med TNF-hämmare
Mäta läkemedelsmetaboliter regelbundet?
Värdet av slemhinnereparation som behandlingsmål?
Minskar konsekvent immunmodulering behovet av tarmresektion?
Hur monitorera patienter för risker (infektioner, tumörer, m.m.)?

ger singel- eller kombinationsbehandling.
Det finns ett antal obekräftade observationer, t.ex. att av Crohnpatienter i remission
på kombinationsbehandling med infliximab
och azatioprin som slutar med infliximab
förblir runt hälften i remission och hos dem
som får recidiv har återinsatt infliximab i
de flesta fall god effekt (STORI-studien).
Dessa och liknande observationer behöver
studeras i prospektiva och randomiserade
studieupplägg, t.ex. i utsättningsstudier där
patienter lottas till fortsatt behandling eller
utsättning, liksom i behandlingsstudier där
patienter stratifierat randomiseras i förhållande till sjukdomsduration respektive sjukdomslokalisation.
Vidare behöver olika kombinationer av
”gamla” och ”nya” läkemedel systematiskt
studeras och utvärderas; en kombination av
två läkemedel i lägre doser än vi vanligen

använder kanske är minst lika effektiv men
ger mindre biverkningar?
Därtill är det viktigt att understryka att
svårbehandlade, ”refraktära” patienter som
kan behöva okonventionell immunmodulering remitteras till IBD-centra med särskilt kunnande och tidigt blir föremål för
ställningstagande till deltagande i kliniska
prövningar.
Sven Almer
Professor, överläkare
GastroCentrum
Karolinska universitetssjukhuset
Stockholm
sven.almer@ki.se
Ulf Hindorf
Med dr, överläkare
Gastrokliniken,
Skånes Universitetssjukhus, Lund
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svenska kolorektaldagarna

Nytt möte i regi av
Svensk Förening för Kolorektal Kirurgi

U

nder åren har vi i Sverige haft kolorektalkirurgiska möten
i olika former och på olika platser. Vissa regionmöten,
som t.ex. det Västsvenska, har varit ambitiösa med bra
program och inbjudna föreläsare. En del möten med nationell
ambition, framför allt Uppsala Colorectal Day, Linköpings Ihresymposier och Majmötet i Stockholm, har många gånger lyckats
attrahera internationella toppnamn och stor delegattillströmning.
Dessvärre har våra möten dock under senare år brottats med minskat antal anmälda deltagare och tilltagande ekonomiska svårigheter.
Kanske har konkurrensen om föreläsare, deltagare och samarbetspartners varit alltför stor i vårt, trots allt, ganska lilla land?
Utan jämförelser i övrigt så har styrelsen i SFKRK blickat utåt (vi
har ju ett internationellt år i Svensk Kirurgisk Förening) och kunnat
konstatera att motsvarande föreningar i t.ex. USA (ASCRS) och
Storbritannien (ACPGBI) anordnar årliga nationella kolorektalmöten. Styrelsen har varit i kontakt med akademiska och kliniska
företrädare vid samtliga universitetssjukhus i landet och en överväldigande majoritet har ställt sig bakom idén att också ordna ett

årligt, svenskt, högkvalitativt kolorektalmöte – SVENSKA KOLOREKTALDAGARNA.
Ambitionen är att rotera mellan våra universitetsorter och erbjuda
ett tvådagarsmöte med såväl svenska som internationella inbjudna
föreläsare. Inga abstrakt eller postrar ska presenteras och tanken är
givetvis inte att konkurrera med Kirurgveckan utan att komplettera
den. Mötesspråket blir engelska.
Till vår stora glädje har gruppen i Linköping erbjudit sig att stå
som värdar för de första Svenska Kolorektaldagarna vilka kommer
att gå av stapeln 7–8 april 2014. Detta vårt första möte kommer att
ha IBD-tema och flera världsauktoriteter har accepterat inbjudan.
Vår förhoppning är att mötet ska locka många kirurger men också
gastroenterologer och andra engagerade i kolorektalpatienterna.
Per J. Nilsson
Ordf. Svensk Förening för Kolorektal Kirurgi
Pär Myrelid
Lokala organisationskommittén, Linköping

Svensk Förening för Kolorektal Kirurgi anordnar i samverkan med Linköping

Svenska Kolorektaldagarna
Ihre-symposiet

Mötet innefattar två dagar med internationella och nationella IBD-experter. Aktuella och kontroversiella kliniska
frågeställningar vid ulcerös kolit och Crohns sjukdom kommer att belysas av föreläsare från Mayo Clinic, Oxford,
Leuven och andra expertcentra.
Boka redan nu 7–8 april 2014. Anmälan och fullständigt program: www.sfkrk.se/möten-kurser/kolorektaldagarna

Välkomna till Linköping 2014
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forum gimiicum

Forum GIMIICum utvidgar med
postdoktorsprogram

Jonas Halfvarson, Marie Carlson och Johan Dabrosin Söderholm ingår i ledningsgruppen för Forum GIMIICum.

I samband med ett möte som hölls vid
UEG Week i Berlin, träffade Gastrokuriren
Johan Dabrosin Söderholm, Marie Carlson
och Jonas Halfvarson som samtliga ingår
i ledningsgruppen för Forum GIMIICum.
De kunde berätta att forskarskolan nu fått
medel från VR till att utöka sin verksamhet.

F

orum GIMIICum (Gastro-Intestinal
Mucosal Inflammation and Infection
Centre) är en nationell forskarskola
kring gastrointestinal inflammation och
infektion.
– Skolan vänder sig till doktorander som
håller på med inflammation och infektion
i mag-tarmkanalen, lever och pankreas,
berättar Jonas Halfvarson.
Grundbulten för forskarskolan utgörs av
en samverkan mellan klinisk forskning och
basvetenskaplig forskning.
– Det kallas för ”twinning” – att para
ihop kliniska forskare och basvetenskapliga
forskare så att de kan lära sig av varandra,
fortsätter Jonas.
Positiva omdömen

Johan Söderholm, som är studierektor för
skolan, är den ursprungliga initiativtagaren
till Forum GIMIICum och han förklarar att
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det är två grupper som går i forskarskolan
i nuläget.
– Den första gruppen startade för tre och
ett halvt år sedan, och examineras i maj 2014
– på Gastrodagarna som då ges i Linköping.
Det rör sig om 24 doktorander, säger han.
Av dessa är 12 kliniskt aktiva läkare och
12 med basvetenskaplig bakgrund.
Den andra gruppen har gått i ett och ett
halvt år nu, och den består av 22 doktorander – 11 kliniker och 11 basvetenskapliga.
Tanken är att de ska gå samma fyraåriga
kursprogram.
Målsättningen är att erbjuda deltagarna
en ämnesspecifik fördjupning som bygger
på samverkan med kliniska och basvetenskapliga forskare från nationella centra
inom gastrointestinal forskning och med
associerade nätverk. De utvärderingar som
gjorts av dem som deltar indikerar att denna
målsättning har uppfyllts väl.
– Vi har fått mycket bra och positiva
omdömen – både från studenterna och
från deras handledare. Gruppen anser att de
fått ett bra nätverk och även ett intresse för
internationell samverkan, berättar Johan.
Utökade medel

Forskarskolans kurser har förlagts till Gastrodagarna och ett annat vetenskapligt möte.

– Orsaken till det är att vi dels då kan
samverka med dessa möten om internationella föreläsare. De bildar också en naturlig arena för studenterna att presentera sin
forskning, påpekar Johan.
Det är Vetenskapsrådet som finansierar
verksamheten, vilket skapar en tyngd för
skolan. ”Bench to bedside”-symposiet som
ligger på Gastrodagarna har inneburit ett
utökat akademiskt utbud – med translationellt fokus – till kongressen. Deltagarna
har även presenterat posters eller föredrag.
Hittills har alltså forskarskolans verksamhet varit inriktad för doktorander. Men nu
ska man utöka till att omfatta post-docs.
– Vi har fått utökade medel – forskningspropositionen 2012 tryckte extra på
forskning kring infektioner, antibiotika och
antibiotikaresistens. Därför gjorde Vetenskapsrådet en extra utlysning till dem som
de bedömde ligga inom det området, säger
Jonas.
Ökar även utbytet för doktoranderna

Det var Johan som sökte de extra medlen
till Forum GIMIICum.
– Man ville se en satsning på infektionsoch antibiotikarelaterade problem vid magtarmsjukdomar. Även att få in post-docs i
nätverksbyggandet, som normalt inte ingår
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i forskarskolor. Vi fick dessa medel i somras,
och det ger oss en möjlighet att nu ta in
post-docs i forskarskolan, förklarar han.
Marie berättar att de nu ska starta upp programmet för post-docs, och att de kommer
att utlysa det under början av nästa år.
– Men är man intresserad, går det bra
att höra av sig till någon av oss redan nu,
tillägger hon.
Marie understryker att man nu kan ge ett
nätverk både till dem som är disputerade
inom GI-området och de postdoktorala forskare som börjar inom detta område.
Marie förklarar att skolans kurser håller
en hög internationell standard.
– Vi har även tänkt oss att starta en ledarskapsutbildning för post-docs som vill starta
egna forskargrupper. Att vi nu får in postdocs ökar också utbytet för doktoranderna:
De får möjlighet att knyta kontakter, får
förebilder och kan få praktiska tips, fortsätter hon.
Antagningskrav

För att komma in i programmet, har man
bestämt att den sökande ska göra en postdoc under minst ett år.

– De som har skaffat sig en post-doc
utomlands, men återkommit till Sverige är
mycket välkomna, påpekar Marie.
– Vi välkomnar också de som har varit
del av forskarskolan och doktorerat, men
vill fortsätta nätverkandet. Man är behörig
att söka under fem år från disputationen,
med avräkning för föräldraledighet, militärtjänstgöring etc., säger Jonas.
Cirka 12 postdoktorala forskare planerar
man för. Satsningen kommer att bidra till
en ytterligare internationalisering av forskarskolan, samt till att stärka nätverksbyggandet inom gastrointestinal infektion och
inflammation.
Vill motverka isolering

Det är Johan Söderholm som är den person
som har varit drivande i hela projektet – det
är han som har sökt bidragen från Vetenskapsrådet till den ursprungliga satsningen,
och det är även Johan som har tampats med
blanketter och skrivelser för att få denna
utökning till stånd.
Vi avslutar med att fråga honom om
varför han har lagt så mycket energi på
detta. Vad är det som har varit drivkraften?

– Jag ville stärka translationell forskning
inom GI-området i Sverige. Denna kompetens är mycket viktig för att driva forskning
kring sjukdomsmekanismer, svarar Johan.
– Vi har länge haft en sådan tradition i
Sverige, men den började försvinna. Det
är färre som disputerar under läkarutbildningen nu. Om det inte finns en grupp kliniker som har denna länk mellan labbänken
och sjukhusbädden, finns det en risk att den
medicinska basvetenskapliga forskningen
och den kliniska forskningen isoleras från
varandra!
Gastrokuriren lovar att återkomma efter
nästa års Gastrodagar – och då kommer vi
låta några av dem som tillhör den första
gruppen som examinerats få berätta om sina
erfarenheter av fyra år med Forum GIMIICum.
Fotnot: Vill man ta kontakt med Forum
GIMIICum kan man nå ledningsgruppens
administratör och webbmaster Eva Danielsson, Linköpings universitet, på e-postadressen eva.m.danielsson@liu.se.
Per Lundblad
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endoskopi frågan

Endoskopifrågan?
Rätt svar på förra Endoskopifrågan som presenterades i nr 3/2013 var celiaki.

Rätt svar har inkommit från:
Amil Haji Younes, Gävle sjukhus, Carl Eric Nordgren, Kalmar, Oskar Almkvist, Södersjukhuset
och Ingvar Kagevi, Riyadh, Saudiarabien.
I detta nummer presenterar vi en fråga från Evangelos Kalaitzakis, Gastrokliniken, Skånes universitetssjukhus.
Om ni tror att ni har rätt svar så maila till redaktören (Ulrik.Lindforss@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.
Ulrik Lindforss
Redaktör

För 20 år sedan diagnostiserades en medelålders man av afrikanskt
ursprung med urinblåsecancer i sitt hemland där man opererade bort
urinblåsan. Sedan 10 år tillbaka genomgår han årliga sigmoideoskopier,
eftersom han uppfattas ha en ökad risk för utveckling av kolorektaladenom/cancer i jämförelse med den allmänna befolkningen.

Vad visar den endoskopiska bilden vid sigmoideoskopin?
Varför har patienten ökad risk för kolonademom/cancer?

Mag-Tarmfonden utlyser stipendier
till gastroenterologisk forskning 2014
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, Föreningen för Sjuksköterskor inom
Gastroenterologi i Sverige och Svensk Förening för Endoskopi och Gastroenterologi Personal är behöriga att
söka. Nydisputerade forskare som håller på att etablera självständig forskning eller doktorander i slutfasen
av sitt avhandlingsarbete prioriteras i stipendiekommitténs bedömning.
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, en publikationslista samt bekräftelse på medlemskap i någon av de
föreningar som innebär behörighet att ansöka om medel ur fonden.
Utdelning
Stipendiater ska hämta sitt stipendium torsdagen den 15 maj på Svenska Gastrodagarna i Linköping och i
samband med detta vara beredd att presentera sin forskning.
Ansökan skall skickas med e-post och vara Mag-Tarmfonden tillhanda senast den 21 februari 2014 och
skickas till Hans Törnblom på adress: hans.tornblom@gu.se.
Ange ”Stipendieansökan till Mag-Tarmfonden” som ämne i e-postmeddelandet.
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SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt
Hoppas hösten har varit bra. Till alla er som är en del av
gamla ST önskar jag ett stort grattis till ert specialistbevis
som ni nu förhoppningsvis har skickat in och fått godkänt
innan årsskiftet. Bra jobbat!
Kunskapsläget om hur många ST-läkare i gastroenterologi det
finns i Sverige är otillräckligt och därför har vi i SYG under hösten
försökt utreda detta. Det ligger i vårt intresse att få en prognos
över hur många gastroenterologer som kommer att utbildas
under närmsta åren då vi behöver kunna uppskatta behovet
av SK-kurser och se till att en rimlig påfyllning av specialister är
att vänta. Enda sättet att ta reda på hur det ser ut är att ta kontakt med samtliga sjukhus i landet som bedriver utbildning av
ST-läkare inom specialiteten och vi har därför bett er om hjälp
med e-postadresser till era studierektorer. Det har då visat sig
att en inte helt obetydlig andel av er inte får våra mail. Sannolikt
beror detta på brandväggar och vet du med dig, eller anar att
du inte fått våra mail under hösten ber vi dig att kontakta oss
på info@syg.se och uppge en adress som du tror fungerar så att
du kan nås av våra utskick. Resultatet av utredningen av antalet
ST-läkare kommer att presenteras i Gastrokuriren framöver.

olika utbildningsaktiviteter såsom interaktiva kurser, webcaster
och filmade föreläsningar från en flertal möten och konferenser.
Strukturen på sidorna är inte helt självklar men det är väl värt
mödan att lägga lite tid på att genomsöka dem. Adressen till
huvudsidan är www.e-learning.ueg.eu. För övrigt så har man
redan nu öppnat ansökningsperioden till UEGs uppskattade
“Summer school” vilken ges i Prag i början av juni. Detta är en
kurs som utöver det teoretiska innehållet även ger dig möjlighet
att bekanta dig med andra blivande och nyblivna gastroenterologer i Europa. Sista ansökningsdag är den 7 februari.
I mars kommer vi åter att ge kursen i avancerad endoskopisk
diagnostik och polypektomi i kolon. Deltagarantalet är begränsat för att alla skall kunna få plats på de praktiska övningarna
men du som SYG-medlem har givetvis företräde. Hur du skall
anmäla dig finns beskrivet i en annons för kursen på annan plats
i denna tidning.
Önskar dig en trevlig jul
och ett gott nytt år!

Jag skulle vilja rekommendera er att gå in på UEGs hemsida
och besöka deras utbildningssidor. Här finns ett rikt utbud av av

Bästa hälsningar!
Adam Carstens
Ordförande SYG
info@syg.se

Välkommen till SYGs kurs

Avancerad diagnostisk endoskopi, polypektomi och
mukosektomi i kolon
Kursen ges på Ersta sjukhus i Stockholm 13-14mars 2014
Denna kurs är riktad till dig som har viss endoskopisk erfarenhet och är intresserad av att förbättra din diagnostiska
förmåga och polypektomi/mukosektomiteknik.
Undervisningen kommer att ske genom katedrala, interaktiva föreläsningar och praktiska övningar på
gristarmsmodell. Föreläsare är Edgar Jaramillo, Ersta sjukhus, Eduard Jonas och Björn Törnqvist, Karolinska
universtitetssjukhuset. Kursen är godkänd av SGFs utbildningsutskott. För utförligt kursprogram besök www.syg.se
Deltagaravgift på 2000kr inkluderar även mat på Ersta Hotell och Konferens under de 2 dagarna. Deltagaren står
själv för resa och boende. Antalet deltagare är begränsat till 15 st, medlemmar i SYG har företräde.
Anmälan sker senast den 16 februari 2014 till Fariba Sandougchi på e-post fariba.sandoughchi@karolinska.se
Kursen hålls i samarbete med:
,
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Scandinavian Workshop
on local management of
colorectal neoplasias

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

Time: March 20–21, 2014 Lunch-to-Lunch
Venue: Gothenburg City Museum, East India Company House
Norra Hamngatan 12, Gothenburg, Sweden
On behalf of the local organizing committee:
Lars Börjesson, P-O Stotzer and Göran Kurlberg.
For more information contact:
Dr Göran Kurlberg, goran.kurlberg@surgery.gu.se or
secr. Lisbeth Larsson, lisbeth.i.larsson@vgregion.se
Sahlgrenska University Hospital,
Gothenburg, Sweden

Skopiurs i Lund för 19:e gången

Operativ övre
Gastrointestinal endoskopi
19–21 mars 2014
Kursen har en praktisk inriktning och tar upp följande moment:

Kursen har en praktisk inriktning och tar upp följande moment:
Teoretisk genomgång av operativ endoskopi vid övre gastrointestinal blödning, benigna polypösa tumörer, achalasi, strikturer samt
anläggande av perkutan endoskopisk gastrostomi. Principerna
för endoskopisk mucosaresektion samt endoskopisk palliation vid
cancer i form av tumörreduktion, blodstillning och stentbehandling.
Hands-on-träning på sövda grisar med bland annat endoskopisk
gummibandsligatur, argonplasmakoagulation, injektionsbehandling
med adrenalinlösning, Histoacryl och fibrinlim, clipsbehandling,
endoskopisk ballongdilatation, perkutan endoskopisk gastrostomi,
endoskopisk polypektomi och anläggande av esofagusstent.
Observera: Goda basala kunskaper i OGD-skopi är en
förutsättning för deltagande!
För ytterligare information och anmälan kontakta:
Christer.staelvonholstein@skane.se
Välkommen med Din anmälan!
Christer Staël von Holstein, kursledare
Sponsorer
Olympus, Boston Scientific
Baxter Medical AB
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Hans Törnblom
Vetenskaplig sekreterare
Karolinska Univ.sjukhuset, Solna
Gastrocentrum Medicin
171 76 Stockholm
08-517 700 00
hans.tornblom@gu.se
Jonas Bengtsson
Kassör
Kirurg kliniken
Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra
416 85 Göteborg
031-343 52 48
jonas.l.bengtsson@vgregion.se
Anna Abrahamsson
Facklig sekreterare
Gastrocentrum Medicin
Karolinska Universitetssjukhuset
141 86 Huddinge
08-585 800 00
anna.abrahamsson@karolinska.se
Fredrik Rorsman
Hepatologiansvarig
Sektionen för Gastroenterologi och Hepatologi
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala
Tel 018-611 29 76

Urban Arnelo
Endoskopiansvarig
Gastrocentrum Kirurgi K53
Karolinska Univ.sjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm
08-585 800 00
urban.arnelo@ki.se
Ulrik Lindforss
Redaktör
Gastrocentrum Kirurgi
Karolinska Universitetssjukhuset
141 86 Huddinge
08-585 800 00
Ulrik.Lindforss@ki.se
Adam Carstens
Ledamot (ordförande i SYG)
Medicinkliniken Mag-Tarmcentrum
Ersta Sjukhus
Box 4622, 116 91 Stockholm
Tel. 08-714 65 00
info@syg.se
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Hej alla!
Vilken härlig och intensiv gastrohöst vi
har haft!

F

SGS och SEGP anordnade tillsammans med Tillotts vår årliga
utbildningsdag i september. Det
var rekordmånga deltagare och det blev en
väldigt intressant och lärorik dag. Samma
månad anordnades också ECCO Workshop
i Göteborg. Tyvärr var antalet deltagare inte
så stort vilket var synd på ett sådant fantastisk och generöst program. Men vi som
var där fick en spännande och interaktiv
utbildningsdag. Samma dag och i samma
stad anordnades också Rolf Olsson-dagarna.
I detta nummer av Gastrokuriren finns det
reportage från alla dessa tre utbildningstillfällen.
I oktober var det UEG Week i Berlin. Som

alltid är det otroligt intensiva men inspirerande dagar. Läs gärna Per Lundblads
reportage därifrån. Det var en hel del föreläsningar som lyfte de nya ECCO Guidelines. Den som intresserade mig mest var
självklart ”N-ECCO Consensus statements

on the European nursing roles in caring for
patients with CD och UC (2013)”. Detta
känns oerhört spännande eftersom vi i
FSGS nu påbörjat arbetet med att skapa
en kompetensbeskrivning av gastrosjuksköterskan i Sverige. Detta kommer vi självklart
att återkomma mer till under 2014.
I november anordnade Abbvie ”Highlights” i Stockholm, Göteborg och Lund.
Som alltid är denna utbildningsdag populär
och välbesökt. Vi fick en väldigt bra sammanfattning av det viktigaste som inträffat
under 2013.
FSGS skickade under hösten ut en enkät för

att undersöka hur kunskapsbehovet ser ut
i Sverige. Detta projekt kallar vi ”Nurse
Awareness Project” och detta gör vi i samarbete med Otsuka. Tanken är att undersöka
kunskap, medvetenhet och erfarenhet hos
alla sjuksköterskor som kommer i kontakt
med patienter med IBD för att se om det
behövs mer utbildningssatsningar. Resultatet kommer vi att redovisa under 2014.
Tack alla ni som tagit er tid att besvara
enkäten!

Vi har under hösten bytt hemsideplattform. Detta har gjort att vi varit tvungna att
bygga upp hemsidan på nytt. Vi hoppas att
detta inte orsakat er något besvär. Hemsidan
kommer nu att bli ännu bättre och lättare
att navigera på.
FSGS har nu också skapat den första
hemsidan som vänder sig till IBD-patienter
och är skapad av sjukvården. Vi kommer
att återkomma med mer information om
denna både på vår egen hemsida – www.
fsgs.se – och på möten samt i Gastrokuriren.
Det är nu dags att söka stipendier. Titta på
hemsidan för mer information.
Slutligen vill jag önska er en riktigt God Jul
och ett Gott Nytt År! Hoppas att ni får en
lugn och fridfull ledighet. Vi ses 2014 igen!

Susanna Jäghult
Ordförande FSGS

12:e Rolf Olsson Symposiet
Leverdagarna i Göteborg, 19–20 september 2013
Äntligen var det dags! För det är få
utbildningar under året som handlar om
just levern och dess sjukdomar.

S

å för en sjuksköterska som framförallt
jobbar med detta är det rena julafton
att under september månad få delta
på Rolf Olsson-dagarna.
Denna konferens är ett samarrangemang
mellan Svensk Transplantationsförening
samt Transplantationscentrum och sektionen för Gastroenterologi och Hepatologi,
Sahlgrenska Akademin. Konferensen handlade till största del om Hepatit C, men även
autoimmun hepatit, primär skleroserande
cholangit och primär biliär cirros fanns med
på programmet. Efter varje tema som det
förelästes om var det parallella diskussionsseminarier där patientfall togs upp.
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Dag 1 ägnades åt Hepatit C, dåtid, nutid

och framtid. Hepatit C är en sjukdom som
ofta ger få eller inga symtom alls i den akuta
fasen. Man räknar med att ca 3% av jordens
befolkning har sjukdomen. I Sverige finns
det ca 50 000 personer men säkert är det
så att det finns ett stort mörkertal. Vi har
ca 2 000 nyinsjuknande per år. Snittåldern
vid insjuknandet är 22 år. Så det är unga
människor som har ett helt liv framför sig
som drabbas. Många har dessutom ingen
aning om att de fått sjukdomen förrän flera
år senare.
Den behandling man tidigare haft att
erbjuda patienterna har varit tuff med
svåra biverkningar bl.a. i form av depression, klåda, hudutslag, anemi m.m. Långt
ifrån alla har svarat på behandlingen. Men
NU verkar det hända grejer!

Just nu pågår fas 3-studier på flera nya läke-

medel. De som ligger närmast att släppas
på marknaden är Simeprevir (andra generationens proteashämmare) och Sobosbuvir
(nuc). Förhoppningsvis har vi nya läkemedel på marknaden redan efter nyår. Resultaten från studierna är mycket lovande. Man
pratar om en utläkningsfrekvens på mellan
80–95% (beroende på genotyp). Detta är
fantastiska siffror! Behandlingstiden beräknas vara mellan 12–24 veckor. Förhoppningsvis blir biverkningarna betydligt färre
och lindrigare.
Det som ställer det hela lite på ända är de
höga kostnaderna för en behandling. Men
sätt det i relation till att utveckla cirros,
drabbas av HCC och kanske till och med
hamna i en situation där man är i behov av
en ny lever mot att man blir frisk från sin
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Det som ställer det hela lite på ända är de höga kostnaderna för en behandling.
Men sätt det i relation till att utveckla cirros, drabbas av HCC och kanske till
och med hamna i en situation där man är i behov av en ny lever mot att man
blir frisk från sin hepatit C. Då känns kostnaden inte fullt så viktig även om det
naturligtvis kan vara så i ett samhällsperspektiv.
hepatit C. Då känns kostnaden inte fullt så
viktig även om det naturligtvis kan vara så
i ett samhällsperspektiv.
Vad är vår utmaning kring detta som
sjukvårdspersonal? Tankar kring hur vi
screenar människor i dag: Görs det i rätt
utsträckning? Kan man jobba annorlunda
med detta för att upptäcka sjukdomen i tid?
Skall vi screena fler? I så fall vilka?
Hur får vi möjlighet att behandla så många

som möjligt? Ju fler vi behandlar/botar desto
färre kommer att insjukna i sjukdomen. I
dag möter vi kanske patienterna först när de
blivit påtagligt sjuka i sin Hepatit C. Många
gånger är man då för sjuk i sin lever för att
vi skall våga eller kunna behandla. Kan vi
vända på det så att vi söker upp patienterna
och hur skulle det då se ut? Lite extra glad
blir man därför när man hör Stephan Stenmark från Infektionskliniken på Norrlands
universitetssjukhus i Umeå prata om att det
kanske är så att vi i sjukvården i framtiden
behöver skaffa oss nya samarbetspartners.
För att nämna något exempel så är det
kanske anstalten eller behandlingshemmet personen befinner sig på som vi skall
samarbeta med och erbjuda behandling. Är
man ändå där under en tid så erbjuder vi
behandling.
Vad kan vår roll som sjuksköterska på
en mag-tarmmottagning bli? Kan vi bygga
närverk på något vis? Hur skulle våra mottagningar kunna se ut?
Ja, funderingarna är många men nu
handlar det om att se möjligheter och våga
tänka nytt!
Dagen avslutades med mingel bland
utställarna och därefter en mycket trevlig
och alldeles utsökt middag med möjlighet
att umgås med kollegor runt om i Sverige.
Dag två startade med Mårten Werner, Uni-

versitetssjukhuset i Umeå, med en föreläsning om Autoimmun hepatit (AIH).
Detta var en ren faktaföreläsning och
Mårten började med att berätta att incidensen av AIH i Sverige är 1/100 000 och
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prevalensen är 16–18/100 000. Det finns
olika varianter av AIH i världen och det är
oklart varför vissa drabbas, men man vet att
T-hjälparcellen är ”boven i dramat”.
Av dem som drabbas är 3 av 4 kvinnor.
Män insjuknar oftast i sena tonåren och
kvinnor oftare efter de fyllt 50 år. Symtomen kan vara subfebrilitet, trötthet, ledont
och ikterus. Hos äldre visar det sig ofta som
en tyst sjukdom. 30% har cirros vid insjuknandet. Patienter med AIH har ofta associerade sjukdomar som diabetes, celiaki, IBD
och tyreoideasjukdomar. Vissa har även
PSC eller PBC samtidigt som de har AIH.
9 av 10 patienter svarar bra på behandling med Prednisolon och Imurel. Metaboliterna TGN/Timp följs för att ställa in
rätt dos Imurel. Budesonid kan användas
vid mild grad av sjukdomen och Cellcept
som alternativ behandling om inte Imurel
tolereras, vilket kan visa sig som illamående,
leukopeni, led- och muskelvärk. Medicineringen kan behövas livet ut och då i en så
låg effektiv dos som möjligt. Det är viktigt
att även förebygga osteoporos.
Vid AIH med cirros finns en 50 gånger
ökad risk att drabbas av HCC. 10% av
alla med AIH behöver levertransplanteras.
Patienter med AIH som blir gravida har en
bra prognos även vid dekompenserad cirros.
Imurel verkar vara säkert som behandling
vid såväl graviditet som amning, men 30%
får ett skov efter förlossning.
Efter detta föreläste Hanns-Ulrich Mar-

schall, Sektionen för gastro och hepatologi,
Sahlgrenska, om primär biliär cirros (PBC)
och primär skleroserande cholangit (PSC).
Både PBC och PSC är kroniska kolestatiska leversjukdomar av oklar orsak och
drabbar ca 10 av 100 000 invånare i Sverige. PBC talar för autoimmun sjukdom
där 90–95% av de som insjuknar är kvinnor i 35–65 års ålder. Många har även samtidigt tyreoideasjukdom, Sjögrens, RA eller
CREST. Sambandet autoimmunitet och
PSC är inte lika tydligt, och här drabbas
yngre män i högre utsträckning än kvin-

nor och så många som 80% har samtidigt
IBD (4/5 UC).
PSC och PBC diagnostiseras i de flesta
fall i samband med leverutredning pga. ett
förhöjt alkaliskt fosfat (ALP). Undersökningar som MRCP, ultraljud och leverbiopsi
behövs för diagnostik och för att utesluta
att det inte rör sig om en läkemedelsskada
eller en operationsskada (sekundär). Komplikationer visar sig som vid cirros (varicer,
ascites och HCC). Vid PSC finns risk för
kolangiter samt malignitet i gallträdet och
kolon, det sistnämnda vid samtidigt IBD.
PBC ska behandlas med ursodeoxicholsyra (UDCA), då studier visar på en normal
överlevnad vid ett normalt ALP. 1/3 svarar
inte på behandlingen med UDCA, då kan
Budesonid eller fibrater prövas som behandling om ingen cirros finns. Studier pågår
med ett omvandlat UDCA. I nuläget har
UCDA ingen effekt vid PSC utan kan tvärtemot skada, men även här pågår forskning
med nya läkemedel såsom en monoklonal
antikropp som förväntas minska fibrosen.
Behandling av PSC i nuläget är att dilatera endoskopiskt och att ge profylax med
antibiotika.
Hanns-Ulrich poängterade att antihistaminer inte hjälper vid klåda, patienterna är
redan trötta av leversjukdomen så medicineringen ger bara ytterligare trötthet. Kontrollera och behandla anemi, depression,
diabetes, tyreoideasjukdomar och förebygg
osteoporos. Indikation för levertransplantation är leversvikt, svår klåda, återkommande
svåra kolangiter och oklara MRCP-/borstcytologifynd.
Det har varit två roliga och mycket intres-

santa dagar i Göteborg. Vi har kunnat tillgodogöra oss mycket kunskap och vi haft
många ”aha”-upplevelser.
För FSGS
Agneta Aasa
Marie Andersson
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Utbildningsdag för Sjuksköterskor
Linköping 25 oktober 2013
För tredje året i rad anordnade FSGS och
SEGP tillsammans med Tillotts Pharma AB
en utbildningsdag för sjuksköterskor.

U

tbildningen hölls i Linköping
och intresset var rekordstort – 35
stycken sjuksköterskor från olika
delar av Sverige var på plats. I år hade vi
inte valt något tema utan programmet var
blandat.
Ann Lindhoff Larsson och Susanna
Jäghult inledde dagens program med en
genomgång av SWIBREG, det nationella
registret för IBD-patienter. SWIBREG gör
det möjligt att registrera patienter, men
kan också användas som beslutstöd i den
kliniska vardagen. Registret har ett starkt
stöd för grafik och kan på så vis åskådliggöra hur en patient mår över tid. Det gavs
information om vad registret kan erbjuda,
men också om hur man kommer igång.
Annika Brinkberg Lapidus, Gastroenterolog

ifrån Södertälje sjukhus, förde en dialog med
oss om medicinsk utredning och behandling
av IBD-patienter, både med och utan graviditet. Vi fick en bra genomgång av sjukdom,
undersökningar och vilken behandling som
passar vid olika sjukdomsaktiviteter. Annika
använde sig av patientfall samt mentome-

terknappar vilket gjorde alla delaktiga och
det blev en väldigt bra dialog. Efter att ha
beskrivit den allmänna medicinska utredningen och behandlingen övergick hon till
att prata om hur det kan se ut vid graviditet hos IBD-patienter. Annika poängterade
vikten av att kvinnan är i remission inför
graviditet. Detta för att öka möjligheten till
att bli gravid, men också för att graviditeten
ska bli så lugn och bra som möjligt. När det
gäller behandling vid graviditet går många
behandlingar bra, men självklart handlar det
om eventuella symtom och var i graviditeten som kvinnan befinner sig i. Det stora
problemet är att det inte finns tillräcklig
vetenskaplig evidens för till exempel biologiska läkemedel eftersom dessa läkemedel
inte funnits tillräckligt länge. Vi har helt
enkelt inte tillräckligt med erfarenhet än.
Esther Lörinc, Gastrointestinal patolog ifrån

Karolinska universitetssjukhuset, berättade
om sitt arbete med att ta hand om biopsier
från endoskopiska undersökningar. Esther
inledde sitt föredrag med att beskriva kapacitetsbristen inom patologin. Kapacitetsbristen, som innebär att svar på insända
prov kan dröja längre än som är tekniskt
och medicinskt motiverat. Detta beror i
första hand på att det finns för få patolo-

ger i Sverige, men även att det råder brist
på Biomedicinsk analytiker (BMA). Det
är BMA som tar emot proverna och utför
preparationen av proverna och detta sköts
helt manuellt. Denna manuella preparation
kan ta upp till två dagar och först därefter
får patologen proverna för bedömning och
diagnostik. Det innebär att akuta prover kan
ta upp till 5–6 dagar att få svar på. Esther
påpekade att det är viktigt att ta många
biopsier. Detta för att få ett så stort material
som möjligt. Vi fick också veta att en biopsi
krymper 50% när den ligger i formalin. Det
är alltså viktigt att ta så stora biopsier som
möjligt. Esther poängterade vikten av att
lägga biopsier ”rätt” – alltså att visa vilken
bit som kommer från vilken plats. Viktigt är
att vi inte blandar biopsier från rektum med
biopsier från transversum! Esther avslutade
sitt föredrag med att informera oss om de
europeiska riktlinjerna inom histopatologi
vid inflammatoriska tarmsjukdomar som
nyligen har publicerats (ECCO, ESP 2013).
Tack till Tillotts Pharma AB som gjorde denna

dag möjlig!

Vid pennan,
Ann Tornberg
Susanna Jäghult
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Susanna Jäghult (ordförande)
Gastromottagningen
Danderyds sjukhus AB
182 88 Stockholm
susanna.jaghult@ds.se

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

32nd ECCO Educational Workshop
Den 20 september hölls den ”32nd ECCO
Educational Workshop” i Göteborg. Inbjudan hade gått ut till läkare och sjuksköterskor som är medlemmar i N-ECCO, ECCO
och/eller är intresserade av IBD.

M

ålet med ECCO Workshops är
att sprida ECCO guidelines,
samt att ge medicinsk utbildning för att på så sätt harmonisera och förbättra kvaliteten i vården av patienter med
IBD. Programmet för workshopen var upplagt kring kliniska fall, med avsikt att vara
pedagogiska, men även proaktiva, för att ge
oss deltagare en möjlighet till att ta aktiv
del i diskussionerna. ECCO workshops
erbjuds till länder i hela Europa och det är
ett utmärkt tillfälle att få en uppdatering
om de senaste riktlinjerna från gastroenterologer i Europa.
Hans Strid är Sveriges representant för

ECCO och var också moderator för dagen.
Hans började dagen med en genomgång av
vad ECCO arbetar med och för.
Föreläsare var Jonas Halfvarson, Lars Börjesson, Filip Baert (Belgien), Lina Vigren
och Rami Eliakim (Israel). Diagnostisering
och behandling vid både ulcerös colit och
Crohns sjukdom togs upp. Heparin som
trombosprofylax var något som diskuterades. I Sverige har vi inte mycket erfarenhet
av detta. En synpunkt var att vi åtminstone
ska börja med de gravida där risken är så
mycket större. Vid behandling med 5-ASA
så optimera genom att behandla med både
peroral behandling och klysma. Och kom
ihåg att det tar lång tid innan effekten
kommer. Man måste vänta 5–8 veckor.
Vi fick lära oss att endast 50% av Crohn-

menderade att försöka att även göra
gastroskopi när coloskopi ändå görs på
unga personer. Väldigt ofta hittas Crohn
även i magsäcken. Magnetröntgen är att
föredra både när det gäller att ställa diagnos och utbredning men också för att följa
patienten. Ultraljud kan ha en plats när det
gäller att följa patienten.
Även tvärprofessionella diskussioner
mellan kirurger och medicinläkare hölls
gällande pouchit och fistulerande sjukdom
vilket gav ett djup och en bredd som alla
med intresse av gastroenterologi har nytta
av, ett samarbete som vi alla höll med om
kan förbättras.
Rami Elakim pratade om opportunistiska
infektioner, ett mycket aktuellt ämne i Sverige och övriga Europa. Man underströk
framför allt vikten av tidig screening vid
diagnos samt vikten av vaccination innan
behandling med kortison, immunmodulerande medicinering om möjligt. Nya
riktlinjer nämndes, vilka snart kommer
presenteras mer officiellt.
Sammanfattningsvis var det en mycket trev-

lig och givande dag där vikten och nyttan
av ECCO Guidelines underströks men även
nyttan av samarbete och kunskapsdelande
inom gastroenterologin synliggjordes. Vi
har alla samma mål att förbättra och underlätta för våra patienter och sådana här dagar
är en ypperlig plattform för just detta förbättringsarbete.
Cecilia Sköld
IBD-sköterska Östra Sjukhuset Göteborg
Susanna Jäghult
Sjuksköterska Danderyds sjukhus

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

Monica Wåhlin (sekreterare)
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Hej alla medlemmar!

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

När ni läser det här är det mitten av december och vi alla har fullt upp med julförberedelser, då kan det kanske vara skönt att
koppla av en stund och läsa Gastrokuriren.

D

et bjuds fina reseberättelser från
våra medlemmar som besökt både
nära och fjärran länder. Lisbeth
Johansson, som fick årets Olympusstipendie/resebidrag, har gjort ett studiebesök i
Kina där hon sett hur det går till på en endoskopienhet. Gunilla Strand, vår ESGENArepresentant, har varit på deras möte och
lämnar i detta nummer en rapport.
Jag och en kollega var på UEGW i Berlin.

Årets program hade många bra föreläsningar, både på ESGENAs program och
på läkarnas. Vid ett par tillfällen fick vi dela
på oss eftersom det pågick intressanta föreläsningar i flera salar samtidigt.
Jürgen Frölich hade på måndagen valt ett
lite annorlunda ämne: Kaffe, alkohol och
risk för levercirros. Det handlade förkortat
om kaffets skyddande verkan på levern hos
patienter med kroniska leversjukdomar. Det
har gjorts flera studier med 100 000-tals
patienter och forskarna har kommit fram
till att 73% av patienterna med kroniska
leversjukdomar som dricker kaffe klarar
sig bättre. Man kan inte reparera skadan
på levern men det verkar som att kaffet
bromsar processen. Summan av det hela är
att levern skyddas av kaffe, ju fler koppar
desto bättre. Drick mer kaffe, vilken sort
som helst! (Tyvärr så tycker ju inte magsäcken att det är lika bra, den straffar oss
med halsbränna och gastrit.)
Under ämnet hygien bjöds flera föreläs-

ningar på olika dagar, bland annat ”Stop
the line” som var en beskrivning om hur en
enhet i Storbritannien hade reagerat, då de
vid ett odlingstillfälle upptäckt mycobakterier i sista sköljvattnet i diskmaskinerna. En
annan intressant föreläsning i samma ämne
höll Lucia K L Tomiato. Hon beskrev hur
ett test, kallat ATP, kan visa om det finns
biologiskt eller organiskt material i endoskopens innerkanaler efter manuell rengöring enligt ett speciellt protokoll, genom att
ta prov från sköljvätska från innerkanalerna.
Vi hörde även om torkskåp och spårbarhet,
förvaring och transport samt om de olika
medlens inverkan på endoskopen i diskmaskinerna. Ett företag visade en rock med tre
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Vice ordförande:
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Färgglad björn utanför entrén till
kongresshallen.

fickor och två loopar att ha när man assisterar. En kul idé, tyckte jag, om än kanske inte
helt riskfri i intrasslingshänseende. Sigrun
Kauertz från Tyskland talade om problemet
med rengöring av biopsiventilerna och efter
den föreläsningen tror jag att vi alla vill ha
engångsventiler på våra enheter. Biopsitagning vid EUS och hur minimera risker vid
ERCP var andra intressanta ämnen för oss.
Posterutställningen var som vanligt givande,
där kunde man tillbringa mycket tid. På
Learning center kan alla, doktor som sköterskor, i lugn och ro titta på videofilmer
om alla möjliga undersökningar.
Eftersom jag själv jobbar enbart med
endoskopi blev föreläsningarna jag valde
från måndag eftermiddag helt inriktade på
sådana ämnen. Vem kan motstå en föreläsning om histoacryllimning, ulcusblödning,
ERCP, pancreatiter av olika grader, EUS
eller stentstudier? En föreläsare satt i USA
och höll sin presentation klockan kvart i fyra
på morgonen (amerikansk tid).
Att vi får gå på de flesta av läkarnas föreläsningar, Post Graduate Course och Handson- training, är mycket uppskattat och något
jag hoppas kommer att fortsätta i framtiden.
ESGENAS välkomstparty var en riktigt
trevlig tillställning med god mat, glad stämning och dans. Några av oss dansade till
och med wienervals (nåja) till tonerna av
Strauss, medan åskan dundrade utanför.
Med vår ”namn badge” kunde vi obehind-

rat utnyttja alla kommunala transportmedel och tunnelbanestationerna var något
att minnas med vackra utsmyckningar på
många av dem. De färgglada björnar som
stod vid entrén till kongressen var också
minnesvärda.

Iris Posserud
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Olympus-stipendiet 2013 – en rapport från
studieresa till Taizhou-sjukhuset i Kina
Introduktion – Taizhouregionen

I Zhejiangprovinsen söder om Shanghai
ligger Taizhouregionen med cirka 6,5 miljoner människor varav staden Lanhai hyser
1,6 miljoner invånare. Regionen är expansiv.

erkänns av Karolinska Institutet som valbar
kurs på läkarprogrammet.
Studieresans målsättning

Syftet med mitt återbesök var att fördjupa
mig i endoskopiverksamheten vid Taizhousjukhuset och vidareutveckla de personliga
kontakterna. Resan gjordes tillsammans
med 15 läkarstudenter, 2 ortopeder, 1
endoskopist och kirurgen Mikael Wirén i
hans egenskap som kursansvarig på läkarprogrammet.
Gastrointestinala avdelningen – Taizhou

Här finns flera statliga sjukhus samt fem
sjukhus knutna till vårdgivaren Enze Medical Group. Jag besökte ett av deras sjukhus,
Taizhou-sjukhuset i Linhai.
Taizhou-sjukhuset är ett av de största
och mest avancerade sjukhusen i Zheijangprovinsen, beläget sju timmars bussresa från
Shanghai.

Den gastrointestinala avdelning är den
största specialenheten inom sitt geografiska
område.

Geografiskt och topografiskt är staden
vackert belägen utmed en flod och är omgiven av toppiga bergskullar kantade med
terrassteodlingar. Staden är omgiven av en
cirka 3 km liten ”Kinesisk mur” från 1400talet, ”The great wall of Southern China”.

Den primära skillnaden mellan svensk
och kinesisk vård är patientflödet. Därtill
finns heller inga direkta väntetider. Patienterna kommer utan bokad tid och kräver
behandling momentant. De flesta har ingen
sjukvårdsförsäkring och måste betala större
delen av sjukvårdskostnaderna själva.
En gastroskopi kostar 260 yuan (c:a 260
kr) med biopsitagning som görs vid c:a 90%
av alla gastroskopier, koloskopi 600 yuan.
Önskar patienten propofolsedering tillkommer 300 yuan och fullständig narkos kostar
1500 yuan.

Tidigare besök och erfarenheter

Observationer, likheter och skillnader

År 2009 besökte jag Taizhou-sjukhuset för
första gången med professor Åke AndrénSandberg och 15 andra sjuksköterskor.
Åke gjorde sitt första besök till Taizhousjukhuset i början på 2000-talet. Han är
en välkänd bukspottkörtelkirurg som ägnat
mycket tid och energi åt att bygga en bra
relation mellan Karolinska Institutet och
Taizhou-sjukhuset. Det har bl.a. resulterat i ett praktikprogram som idag officiellt

Det fanns alltid en narkosläkare på endoskopin som skötte sedering. Jag såg aldrig
användning av Midazolam. Ett läkarbesök
är billigt medan efterföljande behandling,
blodprover eller röntgen var kostsamma.
Jag upplevde att de överbehandlade med
röntgen, kanske i syfte att friskriva sig från
felbehandlingsansvar.
Kirurgi är en den främsta inkomstkällan för sjukhuset. En ESD (Endoscopic

Ga s t r okurire n 5 • 2013

submucosal dissection) operation kostar
mellan 10,000 och 20,000 yuan. En normal
mottagningsvecka på endoskopin innebar
cirka 360 gastroskopier och 145 koloskopier.
När jag första dagen kom kl. 11 hade de på
tre rum avverkat 50 gastroskopier och 70
patienter väntade i väntrummet!
Det var alltid 3 till 5 rum igång parallellt och på samma rum förberedde man
nästa patient samtidigt som behandling av
en annan pågick, enligt löpandebandprincipen och med uppenbart reducerad personlig
patientintegritet.
Kommunikationen med patienten var
ringa, i motsats till det svenska systemet där
vi eftersträvar en komforthöjande dialog.
Vid ett kinesiskt besök i Sverige något år
tidigare, hade besökarna reagerat på just
denna omständighet med förvåning. Däremot fanns många informationstavlor. Innan
hemgång fick patienten alltid ett skriftligt
utlåtande av undersökningen.
Endoskopiverksamheten var öppen 6
dagar i veckan, stängd endast på söndagar.
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På endoskopin arbetade 8 sjuksköterskor
och 3 personer i disken. Arbetstiderna är
8–17 med två timmars lunch.
Vårdhygienen vid Taizhou-sjukhuset kan
inte beskrivas som annat än en motpol till
svenska förhållanden. Hygienen var helt
enkelt bristfällig. Lokalerna hade ständigt
öppna fönster och dörrar och städningen
var oregelbunden. Assistenten använder
samma handskar flera gånger och öppnar
sterila lådor med kontaminerade handskar.
Handsprit fanns men användes sällan och
endast i samband med måltidsuppehåll och
vid hemgång.
Endoskopirummet rengörs inte på något
sätt mellan patienter, utan det enda som
byts ut är instrumentet samt engångsmaterial. Instrumenten rengörs för hand i olika
steg då det är billigare än att använda diskmaskinen. Avdelningarna var egentligen
inte mycket annorlunda till utförande än
våra svenska, även om de inte var riktigt
lika moderna och rena. De hade färre datorer och framförallt betydligt mer personal,
särskilt läkare.
Överbeläggning är regel med minst en,
om inte två patienter, extra på varje rum och
några ytterligare i korridoren intill arbets-

stationen. Oftast hade varje patient med sig
minst en anhörig som skötte all omvårdnad.
Överhuvudtaget var det mycket som liknade det vi är vana vid från Sverige beträffande arbetssätt, sjukdomspanorama och
behandlingsrutiner. Något annorlunda var
att varje månad utsågs ”månadens sjuksköterska och läkare” vilket bekantgjordes på
avdelningens informationstavla.
Jag besökte också en avdelning för TKM,
traditionell kinesisk medicin. Varje förmiddag behandlas cirka 15 patienter med olika
typer av besvär, t.ex. matsmältningsbesvär,
nack- och ryggsmärta, övervikt, stressrelaterade sjukdomar.
Terapiformer var akupunktur, koppning, örtbränning, massage, örtmedicin
och sträckbehandling. Patientavgiften var

jämförelsevis låg och belöpte på mellan 30
och 50 yuan per behandling.
Slutkommentar och tack

Studieresan var mycket intressant, yrkesmässigt utvecklande och jag fördjupade min
insikt i olika behandlingssätt ytterligare. Det
är en värdefull erfarenhet att se andra sätt att
organisera verksamheten och producera en
god och fungerande vård. Erfarenhetsutbytet
fungerar i båda riktningarna och ger en betydande potential till verksamhetsförbättringar
Resan möjliggjordes av Olympus stipendium för vilket jag framför mitt tack.
Lisbeth Johansson
Leg. Spec. sjuksköterska
lisbeth@sirix.se

Rapport från ESGENA:s nätverksgrupp för
endoskoperande sjuksköterskor
Gruppen möttes för andra gången en
lördag i september på ett hotell nära
Amsterdams flygplats.

G

ruppen består av representanter
från de länder som har en utbildning för endoskoperande sjuksköterskor. Uppgiften är att arbeta fram nya
och gemensamma guidelines och statements
för att underlätta för de länder som vill
starta utbildningar. För närvarande består
gruppen av sjuksköterskor från England,
Sverige, Irland, Holland och Danmark.
Ulrike Beilenhoff och Christiane Neumann
från ESGENA:s styrelse deltar också. Arbetet var först en kartläggning av respektive
länders utbildningar, behörighet för ansökan, utbildningens längd, teori och praktisk handledning. Vilken juridik som gäller
i respektive länder och under vilka former
en endoskoperande sjuksköterska kan arbeta
efter avslutad utbildning. Vi kunde konstatera att vi har mycket som är lika i våra
länders kursplaner men litet olika nivåer
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på den grundläggande sjuksköterskeutbildningen. I Holland t.ex. är utbildningen inte
en högskoleutbildning, vilket medför en del
juridiska begränsningar vad gäller självständigt arbete efter avslutad utbildning.

över att Sverige har så bra utbildningar och
status i Europa.
Gunilla Strand Nyström
Endoskoperande sjuksköterska,
Endoskopienheten, Ersta Sjukhus
gunilla.strand.nystrom@erstadiakoni.se

För att få mer tyngd och acceptans för det

framtida dokumentet har två representanter
från den europeiska läkarföreningen UEG
knutits till gruppen och ett möte med dem
kommer att hållas i början av december.
Fortsatta diskussioner följer säkert på detta
mycket viktiga möte. Arbetsgruppen i
ESGENA hade ett kort uppföljande möte
under kongressen i Berlin och så fortsätter
arbetet med att få till stånd en ackreditering/specialistutbildning för personal som
arbetar inom gastroenterologi och endoskopi. Nästa möte för den stora gruppen
med representanter från alla medlemsländer
i ESGENA blir en helg i vår.
Avslutningsvis vill jag säga att det är väldigt givande och lärorikt att få representera
Sverige i dessa arbetsgrupper och jag är stolt

OBS!
Det är nu dags att söka Olympus resebidrag
för 2014, resebidrag till Svenska Gastrodagarna i Linköping 2014 samt resebidrag till
Getinges kurs i endoskopihygien under våren.
Gå in på vår hemsida www.segp.nu för
ansökningsblankett.
Sista ansökningsdag är 31 januari 2014.
Styrelsen har glädjen att utdela resebidrag för
Sade-mötet som hålls i januari i Köpenhamn
2014 till Mirjam Bjurek och Jessica Fridh.
Det var inga sökande till ECCO-mötet.
Vi i styrelsen tackar för i år och önskar alla en
riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Väl mött 2014!
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