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Bästa Gastrosverige!

N

är Ni läser detta lackar det mot jul. En välkommen julklapp för
våra patienter med återkommande divertikulit hade varit om vi
hade fått belägg för en fungerande profylax mot nya attacker. I årets
Oktobernummer av Gastroenterology redovisas resultat av Prevent studien 1
och 2 där Mesalamin i olika doser testas mot placebo. Man fann dock ingen
signifikant skillnad avseende risken att på nytt insjukna i divertikulit. Det
finns därför ingen evidens för fungerande profylax frånsett vissa indikationer
på att intermittent behandling med bredspektrumantibiotika kan ha effekt.
Förberedelserna för nästa års Gastrodagar i Uppsala är i full gång och den
lokala organisationskommitten har gripit sig an uppgiften med stor kreativitet och energi. Styrelsen - främst representerad av vår vetenskapliga sekreterare - har också fört en dialog med de företag som anordnar satellitsymposier
i syfte att göra dessa så välbesökta som möjligt utan att det påverkar det
övriga vetenskapliga programmet negativt.
Samarbetet mellan den lokala kommitten och SGF:s styrelse gör att jag
tror att vi kan erbjuda ett varierat och spännande program. Boka redan nu
in några lärorika och inspirerande dagar i Maj. Verka också för att de yngre
kollegorna ges möjlighet att åka – det är så vi visar att Gastroenterologi är
en bra framtidsspecialitet!
Annars har styrelsearbetet under hösten präglats av att försöka harmonisera kursutbudet i gastroskolan med behovet, remissvar, färdigställande och
uppdatering av vårdprogram, hjälpa våra medarbetare i FSGS och SEGP att
slå ihop föreningarna och olika åtgärder för att förbättra endoskopiutbildningen. Styrelsen genom Marie Carlson och Susanna Jäghult medverkade
också tillsammans med politiker och patientorganisationer vid IBD dagen
arrangerad av Dagens Medicin där bland annat behovet av fler specialistsjuksköterskor diskuterades.
Eftersom December står för dörren när detta når Era brevlådor vill jag
passa på att tillönska Er alla God Jul och Gott Nytt År!

Wilhelm Graf
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UEG Week 2014
Årets upplaga av Europas största gastroenterologiska kongress var en mycket stor
framgång. Cirka 13 000 deltagare hade sökt
sig till Wien för att under tre dagar välja och
vraka i det vetenskapliga programmet. Förutom själva öppningssessionen, som ägde
rum separat, var det upp till 16 olika symposier och sessioner som löpte parallellt.
Det var 22:a gången som kongressen ägde
rum, och för tionde året i rad var Gastrokuriren på plats för att återge något av det
som sades.

U

nder själva öppningssessionen rapporterade Lidewine Daniels från
Holland om resultaten från DIABOLO – en randomiserad klinisk prövning
där man undersökt effektiviteten av att använda antibiotika vid okomplicerad akut
divertikulit.
– Idag rekommenderas antibiotika fortfarande för okomplicerad divertikulit i de
flesta guidelines – men i praktiken varierar
detta användande mellan länder och discipliner, sa Dr Daniels.

Uteslut antibiotika vid okomplicerad
divertikulit

Det finns endast en tidigare studie inom
området, och den kunde inte konstatera
någon skillnad i utfall i de olika delar av
världen som har olika strategier.
DIABOLO skulle därför undersöka huruvida antibiotika påverkade sjukdomsförloppet och utfallet av behandlingen. Man
delade därför upp patienter i två armar: I
den första ingick konservativ behandling,
dvs. inläggning på sjukhus med minst 48
timmar intravenös anitibiotikabehandling
som sedan ersattes med oral antibiotika. I
den andra armen fick de ingen antibiotika,
och patienterna lades endast in på sjukhus
om kliniskt behov av detta förelåg.
Slutsatserna från DIABOLO är glasklara:
– Antibiotikabehandling av okomplicerad
akut divertikulit kan uteslutas! Detta faktum kan nu skrivas in i kliniska guidelines,
summerade Dr Daniels.

och drev då utvecklingen av det vetenskapliga programmet för kongressen med ett
strikt kvalitetsfokus. Som President och Secretary General förändrade han hela organisationens grundstruktur till den som råder
idag, berättade UEG:s President Michael
Farthing vid ceremonin.
Rebecca Fitzgerald från Storbritannien
belönades med UEG Research Prize 2014.
Hon fick det för sitt pionjärarbete för tidig
upptäckt av esofageal cancer.
Prissumman är på 100 000 Euro, och den
ska stödja hennes forskningsprojekt som går
ut på att via en kombination av genanalys
och en icke-endoskopiskt redskap för cellanalys – Cytosponge – handlägga patienter
med Barrets esofagus. Målsättningen är att
arbetet ska leda till att biomarkören används i den dagliga kliniska verksamheten.
Nya molekylära terapier för IBS

Det finns hopp för alla patienter som lider
av IBS.
Dr Alexander Ford från Storbritannien berättade att det har skett signifikanta framsteg i arbetet med att ta fram behandlingar
för dem.
– Forskare har ägnat många år åt att försöka tränga in i IBS patofysiologi, och det
är tack vare dessa ansträngningar som nya
molekylära terapier är under utveckling, sa
han.
Mellan 5 och 20 % av normalbefolkningen uppskattas lida av IBS.
Behandlingen är normalt inriktad mot predominanta symptom – med ett ökat intag

av fibrer och anti-spasmodiska agenter som
första linjens terapier.
Andra behandlingar med bevisad effektivitet inkluderar vissa antidepressiva läkemedel, psykologiska behandlingar som
beteendeterapi och hypnotisk terapi samt
även probiotika.
– Det finns för närvarande ett antal terapier som på kort sikt är relativt effektiva
mot IBS. Men olyckligtvis har ingen terapi
så här långt kunnat visa att den förändrar
det kliniska förloppet. De långsiktiga konsekvenserna av de rådande terapierna är
okända, fortsatte Dr Ford.
Finns anledning till optimism

Flera nya terapier som verkar lovande har
dock dykt upp de senaste åren. Pro-sekretoriska agens har visat sig effektiva för IBS
med förstoppningssymptom, även om deras plats i behandlingsalgoritmen ännu inte
är avgjord.

Christoph Beglinger

Prisbelönt forskning på Barrets

Under öppningssessionen delades även
UEG Lifetime Achievement Award ut. Utmärkelsen gick till Prof Christoph Beglinger från Schweiz.
Prof Beglinger var ordförande för UEG
Scientific Committee från 2001 till 2005,
gastrokuriren 5 · 2014
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Modulatorer av gallsyra undersöks för närvarande, och de initiala fynden pekar på att
även dessa kan vara effektiva för IBS.
– Antalet nya medel som befinner sig i
klinisk utveckling för behandling av IBS reflekterar vår växande förståelse av patogenesen för sjukdomen, men det demonstrerar
även omfattningen av det medicinska behov
som föreligger, fortsatte Dr Ford.
Han avslutade med att konstatera att intensiteten i de forskningsprojekt som pågår
innebär att de som lider av IBS – samt de
läkare som behandlar dem – har anledning
att känna optimism.
Depression orsakar högre smärtupplevelse

En hög andel av patienter med IBS lider av
ångest och depression, vilket har fått flera
forskare att tro att det finns ett kausalt förhållande mellan psykologiska faktorer och
IBS-symptom.
Tyska forskare har funnit tydlig evidens
för att patienter med IBS processar smärtsignaler från magen på ett onormalt sätt,
samt att störda hjärnfunktioner för smärta
är särskilt uttalade hos patienter med andra
depressionssymptom.
Detta berättade Prof Sigrid Elsenbruch
från Tyskland. Hon presenterade en studie
som funnit att depression – men inte ångest – bidrar till ett onormalt sätt att processa smärta vid IBS. Detta med hjälp av en
modell som adresserar central dämpning av
smärta under placebo-inducerad analgesi.
– Vår studie har visat att patienter med
IBS har en minskad förmåga att undertrycka smärtsignaler i hjärnan som kommer
från tarmen – och att depression har betydelse för detta, sa Prof Elsenbruch.
Sammanhanget är komplext och bottnar
troligen i ett samspel mellan psykologiska
och biologiska faktorer, fortsatte hon.
– Faktum är att vi inte vet huruvida ångest och depression kommer sig av att patienten har IBS, alternativt om dessa faktorer bidrar till utveckling av symptom. För
många patienter kan båda dessa möjligheter
gälla samtidigt, trodde hon.
Mer smärta från samma stimuli

Det har rått ett stort vetenskapligt intresse
för centrala nervsystemets mekanismer via
”brain-gut axis” hos patienter med IBS.
Med hjälp av neuroimaging har studier
visat att det neurala behandlandet av invärtes
stimuli (dvs. stimuli som genereras från interna organ såsom tarmen) är förändrat vid
IBS. Många patienter har en sänkt smärttröskel.
4

I Prof Elsenbruchs studie inducerades rektal
tryckstegring med hjälp av ett barostatreglerat system på sjutton patienter med IBS
och på lika många köns- och åldersmatchade friska kontrollpersoner. Neural aktivitet
i smärtorienterade delar av hjärnan analyserades med hjälp av funktionell MRI.
Försökspersonerna fick intravenös administration av salin och – vad de trodde – var
ett anti-spasmodiskt läkemedel (men som i
själva verket var placebo). Detta för att observera aktivitetsmönster vid en typisk placeboinducerad smärtrespons.
– Våra fynd pekar mot att patienter med
IBS inte bearbetar invärtes smärtsignaler på
samma sätt som friska, samt att de inte heller kan undertrycka smärtsignaler i hjärnan.
Som ett resultat av detta upplever de mer
smärta från samma stimuli, förklarade hon.
Det faktum att depression visade sig vara
associerat med förändrade svar i hjärnan
pekar mot att depression kan vara en bidragande faktor till dessa onormala smärtupplevelser för IBS-patienter, summerade hon.
Register för mikroskopisk kolit

UEG LINK-award är ett pris som utges av
UEG för att förbättra nationell gastroenterologi i Europa. Vid UEG Week i Wien
tilldelades Andreas Münch från Linköping
denna prestigefyllda utmärkelse och som
han är ordförande för.
Prissumman är på 100 000 Euro.
Andreas fick priset för sitt arbete med
European Microscopic Colitis Group
(EMCG).
– Jag ansökte om LINK-award för ett projekt som heter PROSPECTIVE – harmonized follow-up and treatment for microscopic
colitis in Europe, förklarar Andreas.
Han berättar att de ska använda pengarna
för att bygga upp ett europeiskt register för
mikroskopisk kolit.
Gastrokuriren gratulerar, och lovar att återkomma i ämnet!
Infektion av Clostridium difficile

Fekal mikrobiota transplantation (FMT)
har i nyligen genomförda studier visat sig
vara effektivt och säkert som behandling
mot infektion av Clostridium difficile. Metoden rekommenderas nu i europeiska guidelines.
Prof Antonio Gasbarrini från Italien berättade att det är en gammal behandling
som åter tagits i bruk.
– När man behandlar patienter med återkommande C.difficile-infektion med FMT
– och dessa är extremt svårbehandlade – så

visar det sig att metoden eradikerar bakterien i cirka 90 % av fallen. Profilen för
säkerhet är dessutom mycket hög, konstaterade han.
C.difficile-infektion är den vanligaste orsaken till sjukhusgenererad diarré, och är
associerad med signifikant morbiditet och
mortalitet hos patienter som vårdas på sjukhus. Antalet infekterade ökar snabbt i Europa och rapporter om nyuppkomna, antibiotikaresistenta bakteriestammar – samt
en ökad mottagllighet för individer som
inte är inlagda på sjukhus – har vållat stor
oro, fortsatte Prof Gasbarrini.
– Infektionen vållar svåra diarréer, intestinal inflammation och toxisk celldöd
som i svåra fall kan leda till megacolon,
ileus och chock. Standard för första linjens
gastrokuriren 5 · 2014
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tagaren ofta via koloskopi eller lavemang
– där den hjälper till att återetablera den
normala sammansättningen av tarmfloran
och besegrar de toxiska konsekvenserna av
infektionen med C. difficile.
Efter att tidigare ha ansetts som en sista
utväg för de modiga eller desperata, är nu
metoden officiellt rekommenderad i inflytelserika europeiska guidelines.
– Man kan se det som en organtransplantation, som inte kräver immunologisk
matchning av donator och mottagare – och
som inte kräver immunosuppression efteråt, fortsatte Prof Gasbarrini.
Han avslutade med att uttrycka sin förhoppning om att tekniken nu skall användas allt mer – för att på så sätt komma
tillrätta med den börda som infektionen
innebär.
Mycket goda resultat för läkemedel mot
hepatit C

behandling är antibiotika; vancomycin eller
metronidiazol, och dessa är effektiva för de
flesta individer. Tyvärr drabbas cirka 20 %
av patienter som haft en framgångsrik behandling av en återkommande infektion –
och många patienter av flera sådana.
Som en okomplicerad organtransplantation

Risken med återkommande, långa antibiotikabehandlingar är att patientens normala
tarmflora blir störd, vilket på sikt kan innebära risk för sepsis.
FMT för C.difficile-infektion beskrevs redan under 1950-talet, och metoden används idag i klinisk praktik. Den går ut på att
frisk mikrobiota från en donator via dennes
avföring transplanteras till tarmen i motgastrokuriren 5 · 2014

Antalet kroniskt HCV-infekterade i världen
uppskattas till 180 miljoner människor.
HCV genotyp 1 anses som den som är svårast att behandla, och det är också den som
står för de flesta infektionerna i Europa, berättade Prof Michael Manns från Tyskland.
Fram till nyligen bestod standardbehandlingen för genotyp 1 av en kombination av
läkemedel som var associerade med allvarliga biverkningar. Behandlingen bestod av
både injektioner och tabletter.
– Den är visserligen effektiv, men svår
att genomföra och många patienter klarade inte av den toxicitet den medförde.
Behandlingen kunde pågå i ett år, fortsatte
Prof Manns.
Han fortsatte med att beskriva två nyligen publicerade studier som använt sig
av perorala antivirala läkemedel för att behandla dessa patienter. I den första av dessa
– HALLMARK-DUAL studien – fick 645
patienter med HCV genotyp 1 en NS3 proteashämmare två gånger dagligen, samt en
nonstructural protein 5A (NS5A) replikationshämmare dagligen, eller placebo.
12 veckor efter att en 24 veckors behandlingsperiod var slutförd, visade kombinationsbehandlingen ha gett ett så kallat SVR
(sustained virological response) vilket anses
som att patienten är botad. 90 % av patienterna som var behandlingsnaiva uppnådde
SVR – och 82 % av de patienter som inte
hade svarat på tidigare behandling.
– Det är en stor förbättring jämfört med
tidigare trippelbehandling. Den här kombinationsbehandlingen var dessutom väl tolererad av de flesta patienter, sa Prof Manns.

Interferon och ribavirin förpassas till det
förgångna

I den andra studien – COSMOS – blev 167
patienter med HCV genotyp 1 randomiserade och behandlade med den andra generationen NS3/4A proteashämmare plus en
NS5B polymerashämmare en gång per dag,
med eller utan ribavirin.
Efter 12 veckors behandling hade 93 %
av dessa patienter – inklusive patienter med
cirrhos och sådana som tidigare inte svarat
på interferon – uppnått SVR. Även denna
kombination visade sig vara väl tolererad,
mindre än 2 % av patienterna rapporterade allvarligare biverkningar eller drog sig ur
behandlingen pga. dessa.
– Resultaten från dessa studier pekar på
att interferon- och ribavirin-baserade behandling för kronisk HCV-infektion kommer att tillhöra det förgångna, fortsatte Prof
Manns.
– Eftersom ytterligare perorala tablettbehandlingar har rapporterats i år, så upplever
vi ett avgörande ögonblick i historien när
det gäller behandling av HCV. Det representerar ett stort steg mot universellt effektiva, injektionsfria behandlingar för sjukdomen, slog han fast.
Deltagandet i screeningprogram för CRC
oroande lågt

Sökandet efter en biomarkör i blod som
kan användas för att screena för kolorektal
cancer (CRC) har resulterat i två lovande
kandidater – som kan leda till utvecklandet
av ett framtida enkelt blodprov.
Dr Antonio Castells från Spanien berättade att det är spännande tider för dem som
arbetar med biomarkörer för CRC.
– Vi har nu en större förståelse av det molekylära skeendet som ligger bakom utvecklandet av CRC. Det förser oss med värdefulla targets – både för tidig upptäckt av
sjukdomen, men även för att utveckla nya
terapier, sa han.
CRC är den tredje vanligast förekommande cancern i världen, och den näst vanligaste
orsaken till död relaterad till cancer i västvärlden. Flera studier har visat att screeningprogram för CRC är både effektiva och
kostnadseffektiva. De två strategier som rekommenderas är dels avföringstest där man
identifierar ockult blod eller avstött DNA
som är associerat med cancer. Alternativt
via screening med strukturerad examination – som koloskopi – som kan upptäcka
både cancer samt pre-maligna lesioner.
– Men deltagandet i screeningprogram är
oroande lågt i hela Europa, och det förefaller som att man väljer att avstå pga. utform5
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ningen av dagens tester. Man tycker det är
otrevligt att hantera ett avföringstest, och
koloskopi är ännu mer impopulärt, påpekade Dr Castells.
microRNA

Biomarkörer för cancer är biologiska förändringar som signalerar närvaron av cancer i kroppen, och de är vanligtvis relaterade
till förändringar i DNA, RNA eller uttryckt
protein. Flera sådana protein-biomarkörer
har redan identifierats, men ingen har hittills varit användbar för CRC-screening.

John Williams

Nyligen har forskare, som i blod undersöker DNA från tumörer, observerat abnormala metyleringsmönster för DNA – särskilt metylerat SEPT9 DNA – hos patienter med CRC. Det kan vara en potentiell ny
biomarkör för CRC-screening, berättade
Dr Castells.
Det andra potentiella angreppssättet som
han beskrev inbegriper analys av profilen
för små, icke kodande, RNA – så kallade
microRNA. Dessa har visat sig öka i plasma
från patienter med CRC. I en studie som
han och hans kollegor genomfört fann de
att patienter med CRC eller avancerat adenom hade ett signifikant annorlunda mönster av microRNA-uttryck om de jämfördes
med friska kontroller.
Forskargruppens konklusion blev därför
att påvisande av microRNA i plasma kan
vara ett lovande screeningtest för CRC, och
som därför behöver undersökas ytterligare.
– Båda dessa potentiella nya metoder för
screening har visat lovande resultat i preliminära studier, och borde undersökas i
större kohorter. Personligen är jag övertygad om att en träffsäker, blodbaserad,
screening-metod skulle öka följsamheten –
och reducera antalet patienter som har ett
motstånd mot screening, summerade Prof
Castells.
Gastroenterologi får ganska liten uppmärksamhet

Antonio Castells

6

En undersökning i Europa med namnet
Survey of Digestive Health Across Europe genomfördes på UEG:s initiativ under våren
2013, och resultaten presenterades för första gången vid kongressen i Wien av Prof
John Williams och UEG:s President Prof
Michael Farthing från Storbritannien.
Ett forskarteam från universitetet i Swan-

sea i Storbritannien under ledning av Prof
Williams hade bedömt hälsovården för
matsmältningssjukdomar i Europa och
fokuserat på den kliniska och ekonomiska bördan från dessa sjukdomar samt hur
gastroenterologin är organiserad.
Målsättningen med undersökningen var
att sammanställa evidens och presentera
uppdaterad information om hälsokonsekvenser samt den allmänna sjukdomsbördan som genereras av gastrointestinala sjukdomar.
– Gastroenterologi är en medicinsk specialitet som får ganska liten uppmärksamhet
ur ett policy-perspektiv, jämfört med andra
specialiteter. Gastroenterologin får också
minimalt med oberoende forskningsresurser, sa Prof Farthing.
Han berättade att undersökningen avslöjat pågående trender när det gäller incidens
och prevalens av gastrointestinala sjukdomar.
– Enligt resultaten så ser man i de flesta länder en ökning av incidensen för övre
GI-blödning, IBD, celiaki, alkoholisk leversjukdom, gallsten samt kolorektalcancer
och esofaguscancer.
Ojämlik tillgång till sjukvård

Incidensen och prevalensen för dessa sjukdomar är allmänt högre i östra Europa jämfört med andra regioner i världsdelen.
– Även mortaliteten för gastrointestinala
sjukdomar var högre i öst – lägst är den i
Skandinavien och i Medelhavsområdet, sa
Prof Williams.
Gastrointestinal cancer är nu den ledande orsaken till död i cancer i Europa, och
medan mortaliteten för CRC under flera
decennier har varit nedåtgående i de flesta
länder i västra, norra och centrala Europa,
så ökar talen i många delar av östra Europa
samt i vissa delar av södra Europa.
– Vi måste undersöka orsakerna bakom
denna oroande statistik och hitta vägar att få
bukt med de regionala skillnaderna – samt
minska den ökande bördan av gastrointestinal cancer, konstaterade Prof Farthing.
Undersökningen visade även på stora
ojämlikheter i tillgången till sjukvård i Europa, påpekade Prof Williams.
Medan screeningprogram för CRC nu
är väletablerad i de flesta länder, så varierar deltagandet kraftig och det finns ingen
standardiserad metod för screening. Övre
GI-blödning handläggs på varierande vis,
och det finns ingen konsensus för best practice. Endoskopi förekommer oregelbundet
och är inte i dagsläget betraktat som ett prigastrokuriren 5 · 2014
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oriterat område – vilket kan komma att få
allvarliga konsekvenser i framtiden.
Utbildning och träning för medicinstudenter i gastroenterologi varierar mellan
länder, och är dåligt dokumenterade.
Kronisk leversjukdom inte relaterad till
alkoholkonsumtion

Prof Williams beskrev flera intressanta fynd
från undersökningen mer detaljerat.
– Incidensen för alla sjukdomar varierar
– en del ökar, en del andra minskar – i hela
Europa. För en del sjukdomar saknas underlag, framför allt från länderna i öst.
Det gäller bl.a. för övre GI-blödning, där
data saknas från flera länder. De data som
redovisas pekar på en sjunkande mortalitet,
idag ligger den på cirka 10 %.
För IBD förefaller det som om norra Europa är värst drabbat när det gäller Crohn’s
sjukdom, även om incidensen är stigande
över hela världsdelen.
– Framför allt ökar IBD i den yngre befolkningen.
Kronisk leversjukdom är relativt ovanlig,
men har högst mortalitet i östra Europa.
– Intressant nog så kan den dock inte relateras till alkoholkonsumtion per capita,
påpekade Prof Farthing.
När det gäller påverkan av ekonomi och
sjukdomsbörda så är tillgången på jämförbara data synnerligen begränsad. Det föreligger stora variationer i hur kostnader rapporteras, och liten organiserad systematisk
mätning av hälsorelaterad livskvalitet.
– De få data vi har, är begränsade till västra Europa.

Hur stora resurser som anslås till hälsovård
per capita visar också en stor variation mellan olika länder. Den förväntade livslängden varierar också.
– Undersökningen spände över många
områden och lyfte även fram några områden med good practice. Men den visade
på flera andra områden som behöver tillsyn
på både nationell och europeisk nivå. Det
är vår förhoppning att den i slutänden ska
hjälpa till att förbättra vården och utfallet
av vård – samt reducera de ojämlikheter
som idag förekommer över kontinenten,
summerade Prof Farthing.
Tre scenarier för Europa år 2040

Vid ett mycket uppmärksammat symposium presenterades tre olika scenarion för
hur sjukvården kommer att te sig i Europa
år 2040.
Prof Farthing medgav inledningsvis att
det är svårt att göra förutsägelser som sträcker sig mer än fem år i framtiden.
– Men vi måste ändå spana längre fram
för att se hur framtiden kan komma att te
sig – men det handlar alltså inte om rena
förutsägelser, underströk han.
Så varför behöver vi då dessa tre scenarier? Orsakerna är tre: Dagens modeller för
gastrointestinal sjukvård är inte hållbara eftersom de kostar för mycket, befolkningen
förändras och sjukdomsbördan ökar.
Man hade hämtat inspiration från ett
oväntat område – nämligen shipping. Ett
företag i branschen hade skapat fler än 30
olika scenarion för framtiden, där man tagit
hänsyn till klimatförändringar och ställt sig

Michael Farthing, Christoph Beglinger, Markus Lerch och Magnus Simrén
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frågan vad dessa skulle få för konsekvenser
för just dem.
UEG:s tre scenarier hade fått namn: Ice
age, Silicon age och Golden age. De presenterades i tur och ordning och man följde
ett spår för patienter med CRC i dessa tre
framtidsversioner.
Två vägar för patienter med CRC

Ice age presenterades av Dr Nikhil Thapar.
I detta scenario har år 2040 en utarmning
av naturresurser, klimatförändring, den åldrande befolkningen samt den ekonomiska
krisen bidragit till ett betydligt fattigare
Europa.
EU existerar inte längre, större delen av
befolkningen är fattig, arbetslösheten hög,
religiösa grupper och alternativa ”hälsosekter” har fått en stort inflytande. Miljöfaror
– som ökade utsläpp och en ökad exponering för carcinogena ämnen – bidrar också
till denna toxiska mix.
– Privat hälsovård är en vinnare, och den
allmänna hälsovården är förlorare i detta
scenario, sa Dr Thapar.
Det finns två vägar för patienten med
CRC – en för de rika och en för de andra.
Först följde han de rika.
Efter symptom och besök hos läkare
startar omedelbart en undersökning med
koloskopi och biopsier. Diagnos adenocarcinom ställs, och utredning påbörjas:
CT-skanning, MRI, endoskopiskt ultraljud
och ev. PET-scan.
En staging av tumören sker och ett multidisciplinärt team kommer överens om behandling – neoadjuvans och kirurgi. Efter
operationen övervakas patienten med CT
var 3 - 6:e månad och med reguljär koloskopi.
För den övriga delen av befolkningen är
vägen en annan.
– Först negligerar patienten sina symptom, och därefter sätter denne sin tillit till
alternativ medicin. Symptomen förbättras
därefter något. Efter ett recidiv inom 4 - 6
gastrokuriren 5 · 2014
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månader kommer patienten till allmän sjukvård via akutmottagningen. Det är en månads väntan till koloskopi, så diagnosen försenas. Tumören hinner då metastasera till
lever och lunga. Då ger man palliation med
de läkemedel som finns att tillgå – några
biologiska terapier är ej aktuella…
Det var alldeles tyst i salen en god stund
efter Dr Thapars beskrivning.
Riskprofilering vid födseln

Silicon age presenterades av Dr Johan Burisch. I detta scenario har globala trender
och kriser inneburit att förändringar har
genomförts på alla nivåer – i individuellt
beteende, sociala prioriteringar, industriella
strategier och regeringars politik.
Befolkningsexplosionen har uppmuntrat
till innovationer och det finns en allmänt
spridd acceptans för teknologi. Sociala media har fått stort inflytande på hela sjukvården.
EU finns fortfarande och har bidragit till en
modernisering av hälsolagstiftningen över
hela Europa. Det finns även en stor, ickeEU tillhörig, immigrantbefolkning som är
beroende av sociala förmåner och därmed
dränerar resurser samt ökar kostnaderna för
sjukvården.
Så här såg CRC-patientens väg ut i detta
scenario:
En riskprofil och ett ”hälsorisk-pass” utfärdas vid födseln genom genetisk scanning.
Vid 25 års ålder upprättas en plan för screening, baserad på genetiska riskdata, livsstil
och miljöfaktorer. Allt detta ackumuleras
online från egen-monitorerade appar, smarta telefoner och statliga databaser.
Det är nu två alternativ uppstår – beroen-

Fabio Marra, Johan Burisch och Nikhil Thapar
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de på om man är berättigad till försäkringsskydd eller inte.
Om man är det så sker återkommande
screening via blodprover på hälsostationer.
Vid positivt test sker en omedelbar undersökning: Koloskopi med biopsi/polypektomi – bekräftelse av diagnos och en anpassning av plan för framtida screening.
Mortalitet och förekomst av CRC minskar för dessa patienter.
– För de som inte är berättigade till försäkringsskydd, är screening baserad på individuell följsamhet – till kommersiella kits för
screening och alternativmedicinsk sådan.
Koloskopi med biopsier och behandling
sker efter symptom eller positiv screening –
vilket medför en risk för sen diagnos.
Mortalitet och förekomst av CRC förblir
densamma – alternativt ökar den, summerade Dr Burisch.
Allt är inte guld som glimmar

Golden age kännetecknas av att en tillströmning av immigranter och ett omfattande
förflyttning över gränser har resulterat i ett
mer mångkulturellt och enat Europa. Vi
har nu ett Europas förenta stater (USE),
gränslöst, med homogeniserad utbildning,
skatteuttag, lagstiftning och en universell
tillgång till sjukvård för alla. Den ekonomiska tillväxten har saktat in, miljöproblem
adresseras och förebyggande hälsovård står
högt på agendan. Den fred och stabilitet
som råder utmärker en gyllene era för Europa.
Dr Fabio Marra beskrev detta scenario,
och han följde här en 58-årig man som kände sig trött och utmattad.
– Han går till sitt lokala apotek, där man

tar ett blodprov och skickar till ett centraliserat laboratorium. En diagnos på mikrocytisk anemi beroende på fekal blodförlust
ställs. Patienten får en endoskopisk kapsel,
som sänder bilder via ett trådlöst system till
ett center.
Diagnosen CRC ställs. Patienten får den
genetiska profilen på tumören, samt sina
somatiska celler, fastställd. Enligt de senaste
studierna borde han få förbehandling med
anticancer-läkemedlet krax (påhittat namn,
reds anm) innan kirurgin för att maximera
sina chanser för ett bra utfall av behandlingen.
– Men USE:s nya policy och standardisering av sjukvården medger inte att alla får
krax, beroende på att läkemedlet kostar för
mycket. Så patienten behandlas med kirurgi och neoadjuvans. Efter 15 månader diagnostiseras lokalt recidiv och levermetastaser,
sa Dr Marra.
Så även i detta scenario måste man inse
att allt inte kan finansieras med allmänna
medel, tillade han.
Vill skapa debatt

Man sammanfattade därefter doktorns roll
i de olika tre scenarierna.
I Ice age så lämnar läkare Europa för att
söka bättre arbetsvillkor och för att få tillgång till den senaste teknologin och behandlingsmöjligheter.
I Silicon age assisterar läkaren individer
med att navigera och förstå deras personliga elektroniska data som ligger lagrade i
molnet.
I Golden age upprätthåller läkaren sin
traditionella roll genom att leverera en patientcentrerad vård och får support från
kostnadseffektiva e-hälso plattformar.
I den efterföljande diskussionen berättade Prof Farthing att arbetet med att ta fram
underlaget för denna rapport pågått under
de två år han suttit som President-elect i
UEG.
– Scenarierna är framtagna med en målsättning: Att skapa debatt om det framtida
omhändertagandet av människor med matsmältnings- och leversjukdomar!
– Vi vill höra era tankar, fånga upp era
idéer och använda dessa som hjälp för att
skapa forskning, utbildningar och tjänster
som UEG och dess medlemmar erbjuder,
avslutade Prof Farthing.

Per Lundblad
gastrokuriren 5 · 2014
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Många möjligheter för svenska
gastroenterologer i UEG
UEG står för United European Gastroenterology och är en professionell, icke vinstdrivande, organisation där alla ledande europeiska föreningar för magsjukdomar är
samlade. Tillsammans representerar dessa
föreningar mer än 22 000 specialister. Det
här innebär att UEG utgör en unik plattform för samarbete och kunskapsutbyte.
Magnus Simrén från Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg är ordförande för
organisationens vetenskapliga kommitté.

G

astrokuriren träffar Magnus på hans
arbetsplats på sjukhuset när han
precis har återvänt från kongressen
UEG Week – där han har haft det yttersta
ansvaret för programmet.
UEG ställer resurser till förfogande i form
av kurser, stipendier och möjligheter att engagera sig i UEG. Det innebär en möjlighet för gastroenterologer i Sverige att knyta
kontakter och påverka europisk gastroenterologi, berättar han.
– Svensk gastroenterologi skulle kunna bli
bättre på att utnyttja detta. Vår medverkan
är allmänt uppskattad i Europa – svensk
gastroenterologi har ett gott rykte. Vi anses
som pålitliga, framgångsrika och lätta att ha
samarbete med, berättar Magnus.

– Hela UEG Week är en stor utbildning
som man kan åka på – men skickar man in
ett abstrakt dit är chansen också ganska god
att man får ett stipendium som täcker kostnaderna för att åka på kongressen, förklarar
Magnus.
Han fortsätter med att berätta om Young
GI Network. Det är helt kostnadsfritt att
delta i det.
– Det är ett nätverk på kongressen för
unga gastroenterologer – vilket i detta sammanhang betyder under 40 års ålder.
Inom nätverket har man en egen lounge
i själva kongressbyggnaden där man träffas,
och det ingår ett mentorsprogram.
– Som deltagare tecknar man sig för en
mentor som rekryteras från de allra mest
erfarna gastroenterologerna. Man träffas

Treårig cykel för post-graduatekursen

Nätverk för unga gastroenterologer

Vi börjar med att diskutera de möjligheter
till utbildning som står till förfogande.
gastrokuriren 5 · 2014

först på morgonen och går igenom dagens
program. Sedan har man en träffpunkt på
posterområdet under dagen då man tillsammans tittar på postrar. När dagen är slut
träffas man en gång till för att summera,
säger Magnus.
Inom nätverket finns det ett eget socialt
program – med ett get-togethermöte som
heter ”Let’s meet”. Det finns även en del
som omfattar sociala media: ”Let’s tweet”
där man introducerar sig själv innan kongressen, och sedan upprätthåller kontakten
med andra under mötet.
– Bortåt 200 personer ingick i nätverket
under kongressen i Wien. Alla var mycket
nöjda. Vi kan också se hur de nu fortsätter
med en synnerligen livlig aktivitet på Facebook.

Magnus Simrén

Så långt om utbildningsaktiviteter under
själva kongressen. Magnus påpekar också
att de även har ett antal utbildningar som
ligger vid sidan av UEG Week.
– Vi har en kurs i evidensbaserad medicin,
där Björn Lindkvist är lärare. Young Investigator Meeting är en annan kurs som vänder
sig till nya, färska forskare. Den handlar
bl.a. om hur man skriver en vetenskaplig
rapport och abstrakt.
Han berättar att UEG även har kurser i
basal vetenskap inom olika områden.
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UEG Week invigs med en tvådagars postgraduatekurs innan själva kongressen.
– Vi har ändrat den så till vida att vi nu
har utvecklat ett curriculum som löper under tre år. Går man de tre åren, så ska det ge
ett bra teoretiskt underlag för specialiteten
gastroenterologi. Innehållet baseras på ”The
Blue Book”, som är den bok som definierar
specialiteten i Europa.
Sommarkurs för ST-läkare

Om allt detta kan man läsa mer – och anmäla sig till – på UEG:s hemsida som nås
på www.ueg.eu.
– Jag har en känsla av att den sidan ännu
är en till stor del outnyttjad resurs! Där finns
också UEG e-learning, fortsätter Magnus.
Han förklarar att under rubriken e-learning finns det massor med inspelade föreläsningar – från tidigare UEG Week, men
också från de specialistföreningar som ingår
i organisationen, som ECCO, EASL och
ESNM för att ta tre exempel.
– Har man varit på UEG Week är allt det
materialet tillgängligt via hemsidan gratis.
Om inte man har varit det får man betala
för det – men till en jämförelsevis låg kostnad.
Dessutom ger man en sommarkurs som
vänder sig till ST-läkare i Prag varje år. Det
rör sig om två dagar i juni.
– Huvuddelen av de europeiska länderna brukar vara representerade där. Kursen
innehåller både case-baserad metodik och
hands-on inom endoskopi, biopsi av lever
mm.
Det har varit några svenska deltagare i
Prag, men inte så många.
– De som har varit med, har dock varit mycket entusiastiska – dels över utbildningen i sig, men också över möjligheten
att interagera med kollegor som befinner
sig i samma fas av sin utbildning, framhåller Magnus.
Stipendier för utbildningsaktiviteter

UEG delar också ut stipendier – och som
redan påpekats finns det ett antal sådana i
anslutning till UEG Week.
Ett annat viktigt sådant är naturligtvis Rising star – till det nomineras man av sin nationella gastroenterologisk förening. Men
det finns fler stipendier.
– Vi har LINK-award som syftar till att
svetsa samman olika nationella föreningar.
Det kan inte sökas av en enskild person,
utan av flera nationer.
Sverige har som huvudsökande fått stipendiet två gånger. Dels Andreas Münch
i egenskap som ordförande för EMCG det
gastrokuriren 5 · 2014

vid årets kongress (se separat artikel i denna tidning), och tidigare har Mattias Löhr
fått det för några år sedan. Då gick det till
skapandet av ett europeiskt nätverk för pankreatit.
– Sedan har utbildningskommittén i UEG
ett antal stipendier att dela ut som ska användas för att anordna utbildningsaktiviteter. Man skulle t.ex. kunna tänka sig att anordna en nordisk kurs inom något område.
Magnus säger att Sverige har varit ganska
dåligt utnyttjat av dessa stipendier.
– Det är lite synd, för det finns ganska
goda medel som man skulle kunna använda.
Stort behov av volontärer

Fler svenskar skulle också kunna engagera
sig direkt i UEG. Den vetenskapliga kommittén, där Magnus är ordförande, arbetar i
princip enbart med att anordna själva kongressveckan.
– Men det finns andra kommittéer. Educational Committee hanterar all utbildning
utanför UEG Week, samt ansvarar för
e-learning.
Det finns också en Public Affairs Commit-

tee. De arbetar med att påverka allmänhetens och politikers syn på gastroenterologi.
– De sysslar mycket med lobbyverksamhet i Bryssel. Fr.o.m. nu sitter Hans Törnblom med i den kommittén.
National Societies Committee är den kommitté där de nationella gastroenterologiska
föreningarna – som SGF – sitter i.
– De ska se till att de nationella föreningarnas intressen tas tillvara i UEG.
Vägen in i dessa kommittéer går dels via
SGF, dels via de olika specialitetsföreningarna som alla har representanter i de olika
kommittéerna, förklarar Magnus.
– Ett annat sätt är att direkt höra av sig till
UEG och meddela sitt intresse – t.ex. som
utbildare på ett möte.
Magnus avslutar med att åter påpeka att
all information finns att hämta på hemsidan.
– Behovet av volontärer inom UEG är
mycket stort!

Per Lundblad
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Kurs i klassificering av
polyper enligt NICE
Under en halvdag samlades 25 deltagare
från 13 olika sjukhus i Örebro för att där gå
en kurs där man tränade på att med hjälp
av Narrow Band Imaging (NBI) klassificera
polyper enligt NICE. Dr Stefan Willmarsson från Kirurgkliniken Centralsjukhuset i
Karlstad var tillsammans med Hans Sörensen från Olympus – som också stod som
värd för kursen – ledare för utbildningen.
Kursen var en av flera i ämnet som har arrangerats på olika håll i landet under 2014.
Kurskonceptet kommer att fortsätta samt
vidareutvecklas under kommande år.

A

kronymen NICE står uttydd för
NBI International Colorectal Endoscopic Classification. Syftet med
NICE är att utveckla ett enkelt och allmänt
accepterat klassificeringsschema utifrån
NBI för att underlätta differentiering mellan hyperplastiska och neoplastiska förändringar.
– Målet är att väcka era tankar kring polyper – och förhoppningsvis ge er några redskap att ta med er hem härifrån idag för att
bättre kunna bedöma polyper i tjocktarmen
och utifrån detta kunna värdera vad som är
lämpligast att göra med polyperna, sa Stefan när han hälsade alla välkomna.
Färg, kärl och ytmönster

NBI är en teknik där man använder optisk
ljusfiltrering för att tydliggöra ytliga blodkärl i slemhinnan.
– NBI-ljuset absorberas av blodkärl. Detta medför att det blir hög kontrast mellan
blodkärlet och vävnaden runt om, berättade Hans.
Stefan illustrerade med att visa bilder på
samma polyp – först med vitt ljus och sedan
med NBI. Med NBI kunde man se att det
var en hyperplastisk polyp.
Enligt NICE-klassifikatonen delas polyper
in i typ 1, typ 2 och typ 3. För att göra denna indelning bedömer man polypen efter
färg, kärl och ytmönster.
– Om färgen är samma eller ljusare än
bakgrunden är det en typ 1. Den mest sannolika patologin är då en hyperplastisk polyp. Är den brunare än bakgrunden – vilket
betyder att färgen kommer från kärlen – är
det en typ 2, och patologin är då sannolikt
ett adenom. Typ 3 kännetecknas av en polyp brun till mörkbrun, jämfört med bak14

grunden och ibland med fläckiga vita områden. Då är det sannolikt djup submukosal
invasiv cancer, förklarade Stefan.
Den hyperpastiska polypens onda kusin

Kärlen i typ 1 kännetecknas av inga, eller
enstaka kärl som går tvärs över polypen.
Typ 2 har bruna kärl som omger vita strukturer, och typ 3 har område eller områden
med markant förvrängda kärl – alternativt
med avsaknad av kärl.
– När det gäller ytmönster ser man för typ
1 mörka eller vita prickar av likartad form
och storlek – eller en homogen avsaknad av
mönster. Typ 2 har ovala, tubulära eller grenade vita strukturer omgivna av bruna kärl.
För typ 3 gäller område eller områden med
förvridet eller frånvaro av mönster, fortsatte
Stefan.
Det gäller alltså att pricka in den polyp
man undersöker i detta schema, tillade han.
Han fortsatte med att tala om den sågtandade polypen – som han kallade ”den
hyperplastiska polypens onda kusin”.
– Den klassas som en NICE typ 1-förändring. Den är ofta flack och täckt av lite
gult slem och förekommer vanligast i höger
kolon. Detta är en polyp som har potential att utvecklas till cancer – den bör därför
receceras.

Stefan Willmarsson

Det som skiljer denna polyp från en hyperplastisk är att den kan ha en oskarp gräns
mot normal mucosa, en oregelbunden form
med ett Cumulus-molnliknande utseende
samt att den har mörka prickar.
– De är ofta ganska besvärliga att ta bort,
eftersom de kan vara svåra att avgränsa, sa
Stefan.
Lyft polypen

Stefan talade sedan om vattenspolning, och
underströk betydelsen av att tarmen är ren.
– Tänk på positionen – titta runt hela polypen så man ser allt, fortsatte han.
Även detta illustrerade Stefan med bilder.
Vid en första inspektion syntes ingen can-

Hans Sörensen och Jan Sundholm från Olympus.
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cer – men när Stefan hade ändrat läge på
instrumentet såg man det.
Han uppmanade till att alltid fotodokumentera det man ser.
Hur ska vi då göra för att få en optimal
bild av polypen? Stefan förklarade att han
personligen tyckte bra om Olympus Dual-Focus funktion, tekniken ger en väldigt
god möjlighet till detaljstudering av slemhinnan.
Hans tog över och beskrev tekniken mer
ingående.
– Det är en inbyggd lins som kan flyttas
mellan ”near mode” och ”normal mode”,
vilket medger att man kan komma närmare slemhinnan. Detta sker med hjälp av en
minnesmetall – alltså finns det ingen motor, berättade han.
I ”near mode” är synfältet 160 grader.

Djupet i bilden överlappas mellan de två
lägena.
– Det betyder att det är lätt att växla mellan de olika lägena om bilden blir suddig,
fortsatte Hans.
Stefan visade bilder tagna med tekniken.
Polypen visade sig ha samma ytstruktur
som slemhinnan under, och klassades därmed som benign.
Röstning i två steg

Efter denna teoretiska genomgång följde
den interaktiva delen, som bestod av fyra
steg. Deltagarna fick se bilder på en polyp, och fick därefter bedöma den. Nästa
steg var att de fick rösta om hur säkra på
sin bedömning de var. Därefter fick göra en
ny omröstning – denna gång för att ställa
diagnos. I det fjärde steget fick deltagarna

färg, strukturen på kärl och ytmönster, fäste
Stefan under hela processen uppmärksamheten på hur man ska tänka för NICE-klassificeringen. Deltagarna blev under allt
eftersom eftermiddagen gick också allt säkrare på detta. Efter varje polyp, bad Stefan
en av dem att tala om hur denne hade tänkt
inför sin röstning.
Skriv i journalen vad man tror att det är

En polyp var man överens om var en typ 1.
– Då kommer vi till dilemmat att avgöra
om det är en hyperplastisk polyp eller en
sågtandspolyp, fortsatte Stefan.
Han påpekade att färgen på prickarna på
polypens yta var mörk, samt att storleken
på kryptorna varierade.
– Alltså är det en sågtandspolyp!
Mot slutet blev fallen allt svårare, och röstningsresultaten därmed mer spridda. Hans
berättade att Olympus har en hemsida på
Internet där man kan träna sig ytterligare.
Adressen dit är www.nbi-training.eu.
– Det viktiga om man känner sig osäker
är att då ta biopsier. Skriv sedan i journalen
vad ni tror att det är – och jämför sedan
med svaret. Så har jag gjort i ett års tid, och
det har varit bra träning, tipsade Stefan.
Det kan gå fel

motivera sitt val av NICE typ och därefter
gavs det rätta svaret.
Det visade sig att deltagarnas träffsäkerhet
i de första exemplen var ganska hög, men
att deras osäkerhet innan – vid första röstningen – var högre. Men det var ändå en
hög procent som kom fram till rätt diagnos.
Det blev flera diskussioner. En av dessa
handlade om kall eller varm snara.
– Vid hot biopsy är risken stor att värmen
går på djupet. Själv använder jag oftast kall
snara om jag skall ta bort polyper som är
upp till 8-9 mm storlek, sa Stefan.
Han berättade också att sannolikheten för
att en polyp som är mindre än 5 mm ska
vara cancerös är väldigt liten.
– Men den är ändå 2 % – så man ska vara
medveten om att möjligheten finns, påpekade Stefan.
Genom att ständigt upprepa frågan om
gastrokuriren 5 · 2014

Som avslutning gav Stefan lite fler tips på
vägen:
– Höj polyper frikostigt för att minska
risken för perforation! Jag var på St Marks
i London och såg hur de där höjde polyper
som jag utan att blinka hade tagit utan att
höja, sa han.
Han underströk också att metylenblått eller indigocarmin är väldigt bra att använda i
lyftvätskan när man höjer polyper, detta för
att förstärka kontrasten mellan polypvävnaden och den normala slemhinnan.
– Kom också ihåg att när man tar bort polyper så kan det gå galet. Så vad gör man då?
Stefans tips var att alltid ha en ”blödningsvagn” till hands.
– Adrenalin 0,1 % och clips måste finnas
tillgängligt. Arbeta förebyggande. Är det en
polyp med bred stjälk, lägg en poly-loop
runt stjälken eller sätt clips för att minska
risken för blödning i samband med polypektomin. Man ska inte ha bråttom med
poly loopen, utan ta tid på sig istället, summerade Stefan och tillade:
– Går det riktigt illa ringer jag efter en
kirurg!

Per Lundblad
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Kvällsmöte om IBD
Vid tre kvällsmöten som hölls i Stockholm,
Göteborg och Malmö talade några experter för inbjudna gastroenterologer och
sjuksköterskor under rubriken Nytt Fokus
på IBD. Det var läkemedelsföretaget Takeda, som med anledning av att läkemedelsmyndigheterna i både Europa och USA
nyligen har godkänt vedolizumab för behandling av patienter med måttlig till svår
ulcerös kolit och Crohns sjukdom, som stod
som värd för mötet.

V

edolizumab är ett biologiskt läkemedel med en verkningsmekanism
som skiljer sig från anti-TNF-hämmare. Det är det första tarmselektiva och
målstyrda biologiska läkemedlet för IBD.
Den holländske läkaren och forskaren Prof
Gert van Assche medverkade under alla tre
kvällarna.
Gastrokuriren var med när man träffades
i Göteborg. Hans Strid, gastroenterolog på
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, var moderator för mötet.
Medfödda och specifika immunförsvaret

Lena Öhman är docent i immunologi vid
Sahlgrenska Akademin i Göteborg. Hon
arbetar på Gastrosektionen vid Sahlgrenska
Universitetssjukhuset och har ett speciellt
intresse för IBD.
Lena gav en bakgrund till verkningsmekanismen för vedolizumab, som alltså skiljer
sig från de andra biologiska läkemedlen.
Hon inledde sin föreläsning med att presentera det medfödda och det specifika immunförsvaret. Lena påpekade att hennes
presentation innehöll förenklingar, men att

hon syftade till att alla skulle förstå principerna för hur de fungerar.
– Det medfödda immunförsvaret är den
enklare delen. Det känner igen strukturer
på patogener och dödar dem. Det har också
som uppgift att presentera delar av dessa patogener – och därmed också aktivera – det
specifika immunförsvaret, berättade Lena.
Det specifika immunförsvaret känner igen
de skadliga ämnena (bakterier, virus, mm.)
som presenteras av medfödda immunförsvaret och dödar dem, men kan även döda
egna kroppsceller. Cytokiner är det specifika immunförsvarets signalceller.
– De båda immunsystemen hjälper alltså
varandra, förklarade Lena.

egen vävnad – det är det som leder till autoimmunitet.
Naiva T-celler bildas i benmärgen, och
Lena förklarade att de ”skolas” i thymus.
– Med skolas menar jag att de kontrolleras för autoimmunitet. Sådana celler dödas.
Andra släpps ut och cirkulerar mellan
lymfnoderna i kroppen, fortsatte hon.
Pedagogiskt liknade Lena lymfsystemet
vid en ”spårvagnslinje”, där lymfnoderna
betraktades som ”hållplatser”.
– Vid hållplatsen kontrollerar T-cellen efter ”sitt” antigen. Det har förts dit av makrofagerna som hör till det medfödda immunförsvaret. Så i lymfnoderna möts alltså
de båda immunförsvarssystemen.

Spårvagnslinje med hållplatser

Interaktionen i tarmen blockeras

Det medfödda immunsvaret är snabbt, och
kan reagera inom några minuter. Men det
har inget minne och liten variation.
– Specifika immunförsvaret är däremot
långsamt. Det kan ta mellan 7 och 10 dagar
innan det aktiveras. Det har däremot minne – och en enorm variation, fortsatte Lena.
Hon förklarade att minnet fungerar med
hjälp av B- och T-celler som kan skapa immunitet. Detta utnyttjas t.ex. vid vaccination.
– De bildar en minnespool av celler som
skapar immunitet – och efter det går svaret
fort. Men första gången tar det tid.
Varje T-cell har ett eget ”fingeravtryck”
som gör att det känner igen ett visst patogen. Det är detta som skapar den stora variationen.
– Ibland kan det ta fel på patogen och

När T-cellen aktiveras i lymfnoden får de
”adresslappar” på sin cellyta för att hitta till
rätt ”postlåda” (dvs. vävnad). Lena beskrev
det som att α4β7 är T-cellens adresslapp
(som hänvisar till tarmen) och att i tarmens
slemhinna finns postlådan (liganden) som
är MAdCAM-1.
Hon fortsatte med tarmens immunförsvar. Vid en skada rekryterar tarmen hjälp
– från det medfödda immunförsvaret kommer neutrofiler, monocyter och makrofager
och från det specifika kommer lymfocyter.
– Den lokala inflammationen guidar rekryteringen av nya celler. Det innebär en
ökad vaskulär permeabilitet (genomsläpplighet) och uttryck av adhesionsmolekyler
som MAdCAM-1. Alla lymfocyter som har
α4β7 på sin cellyta kan bindas till MAdCAM-1.
Interaktionen mellan α4β7 och MAdCAM-1 hjälper lymfocyterna att lämna
blodbanan och migrera till tarmslemhinnans lamina propria. Denna process kallas
för Homing.
Vedolizumab binder till α4β7 och blockerar denna interaktion. Lymfocyterna hindras därmed från att lämna blodbanan och
vandra till tarmslemhinnan.
Randomiserades två gånger

Gert van Assche
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Prof Gert van Assche är en av Europas ledande forskare inom IBD, vilket påpekades
av Hans när han hälsade honom välkommen. Ämnet för Prof van Assche föreläsning var de centrala studier som gjorts på
vedolizumab vid IBD, och han började
med ulcerös kolit (UC).
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– Studien GEMINI I är en kombinerad
studie för induktion av remission samt underhållsbehandling för patienter med moderat till svår UC, sa han.
Studien hade ett tämligen avancerat upplägg: Från början var det två kohorter, där
den första randomiserades till antingen
vedolizumab eller placebo. Den andra kohorten fick vedolizumab open label.
Samtliga patienter i båda kohorterna som
svarade på behandlingen efter 6 veckor randomiserades då på nytt och gick in i underhållsbehandlingsfasen. De följdes sedan
under 52 veckor.
Prof van Assche visade många data från
studien. Intressant att notera är att 39 %
av patienter som tidigare misslyckats med
anti-TNF svarade på behandlingen med
vedolizumab.
– För att summera GEMINI I så visade
studien efter 52 veckor att vedolizumab är
mer effektivt för både induktion och underhåll än placebo. Detta gällde för klinisk
remission, varaktigt kliniskt svar och remission samt för läkning av mucosa.
Man konstaterade förbättring över tid vad
gäller livskvalitet mätt med IBDQ samt användande av glukosteroider.
– Frekvensen av biverkningar var likvärdig
mellan gruppen med placebo och gruppen
med vedolizumab, sa Prof van Assche.
Patienter som inte svarat på anti-TNF

GEMINI II heter studien där vedolizumab
prövats på patienter med Crohns sjukdom,
(CD). Den komplicerade studiedesignen
var samma som GEMINI I. Även den visar
att läkemedlet som induktionsterapi leder
till klinisk remission för aktiv, moderat till
svår sjukdom, jämfört med placebo.
– Skillnaden vid CD är att vedolizumab
efter 6 veckor inte resulterar i samma signifikanta skillnader vecka 6 när det gäller
markörer för sjukdomsaktivitet; CDAI-100
(sänkning av Crohns disease activity index
med minst 100) eller nivåer av CRP.
Patienter som svarade på induktionsbehandling och fortsatte med vedolizumab
var 8:e eller var 4:e vecka hade högre grad
av remission jämfört med placebo. De behövde heller inte i lika stor utsträckning
glukosteroider.
Biverkningarna var dock något fler i vedolizumabgruppen jämfört med placebo,
där nasopharyngit förekom oftare. Incidensen av mer allvarliga biverkningar i form av
allvarliga infektioner var högre i vedolizumab-gruppen, konstaterade Prof van Assche.
GEMINI III är en studie där vedolizumab
testats på patienter med CD, där huvudsakgastrokuriren 5 · 2014

Lena Öhman

men fungerar bra på både UC och CD. I
tidigare studier har man doserat dem baserade på vikt, men numera doserar vid på
basen av serumnivåer på metaboliter i stället, sa Erik.
Man kan lägga till ett giktmedel Allopurinol för patienter med, vad Erik kallade,
”skev” metabolism – vilket enligt honom är
var sjunde patient.
Anti-TNF läkemedel har vi nu 15 års erfarenhet av, fortsatte han.
– De verkar fort – och ofta med gott resultat. Bästa effektiviteten får man om man
sätter in dem tidigt. Det allra bästa resultatet får man om man kombinerar dem
med en immunomodulator, tiopurin eller
metotrexat.
När det gäller non-response, sa Erik att
det inte finns en allmän definition när –
dvs. efter hur lång tid – sådan ska fastställas.
Tidpunkten för detta skiljer sig åt mellan
studier.
– Men i den kliniska praktiken bör man
vänta med att slå fast non-response för antiTNF förrän efter 8 – 12 veckor, ansåg han.

Erik Hertervig

ligen patienter som misslyckats med antiTNF terapi ingår. Det är en klassisk dubbelblindad 10-veckors placebokontrollerad
studie med två armar – aktivt läkemedel
mot placebo.
– Det här är verkligen en population som
är svårbehandlad, underströk Prof van Assche.
I studien såg man ingen skillnad mot placebo vecka 6 – men vecka 10 kunde man
se att gruppen med aktivt läkemedel fick
bättre resultat.
Studien pågår fortfarande, där säkerheten
på lång sikt är något man vill kontrollera.
Därför skapar man en stor kohort för att
studera det.
– Orsaken är att man på detta sätt vill
följa effekter på CNS i form av en infektion
– PML – som man sett på ett närbesläktat, icke tarmselektivt läkemedel godkänt
för MS i Sverige (natalizumab). Hittills har
inga sådana CNS infektioner konstaterats.
Rent statistiskt borde man ha gjort det nu,
avslutade Prof van Assche.
Avvakta terapisvar för anti-TNF i 8 – 12
veckor

Erik Hertervig beskrev sedan de kliniska
erfarenheterna av behandling av patienter
med IBD. Hur optimerar man denna?
Han inledde med att tala om tiopuriner.
– De har en långsamt insättande effekt,

Läkemedelsmonitorering kan minska
kostnaderna

Hur ska man då handlägga patienter med
non-response? Enligt Erik finns det inte så
mycket data – det finns mer på dem som
under behandlingens gång förlorar sitt terapisvar. Han underströk att det inte är samma sak.
– Det finns små studier som visar att patienter kan få effekt av ett byte till en annan
anti-TNF. Andra metoder är att intensifiera
dosen, byta typ av läkemedel eller låta patienten gå till kirurgi.
Vedolizumab är ett alternativ för primär
non-response – vid UC finns det data på
det.
– Det ska bli intressant att se om vedolizumab har mer uthålligt terapisvar än
anti-TNF. Men det är något som framtiden
får utvisa.
Individuell medicinering (personalized
medicine) är ett område under utveckling.
Att monitorera läkemedlet patienten står på
kan vara en viktig del av detta.
– Optimera effektiviteten, minimera biverkningar och reducera kostnader – kom
ihåg att läkemedelsmonitorering kan leda
till att man förlänger intervallerna, och därmed minskar kostnaden – är de tre viktiga
hörnstenarna för dagens terapi, sa Erik.
Han avslutade med att påminna om att det
nu finns en ny spelare – vedolizumab – på
den terapeutiska spelplanen.
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gistret också en möjlighet för patienterna
att förmedla viktig information om sjukdomsaktivitet och hur det påverkar livet i
allmänhet – på såväl individ- som gruppnivå.

Monitorera inför infusionen

Ann Tornberg berättade att de vid Skånes
Universitetssjukhus har erfarenhet av vedolizumab sedan år 2009 då de har deltagit
i en del av studierna ingående i GEMINI
programmet. Det är Ann som haft ansvaret
för de studier på läkemedlet som bedrivits
där.
– Under hela studieperioden har vi inte
haft några problem med biverkningar. Däremot har vi nu fått en misstänkt infusionsreaktion – men det kan också ha varit en
viros, berättade hon
Hon underströk att det är viktigt att monitorera patienterna väl – även inför infusionen.
– Precis som när man ska ge infliximab
eller adalimumab är det viktigt att kontrollera att patienten inte har infektioner,
ammar, är gravid etc. Vi har checklistor –
det vi är mest rädda för är den neurologiska
infektionssjukdomen PML, även om man
hittills inte har sett något sådant fall. Men
patienten måste vara uppmärksam på neurologiska biverkningar och symptom, fortsatte Ann.
De har haft väldigt få biverkningar under
de år man arbetat med studien, summerade
hon.
Ska svara på frågan om man gör rätt

Kvällen avslutades med att Hans Strid berättade om SWIBREG (Swedish Inflammatory Bowel Disease Registry). Det är ett
nationellt kvalitetsregister med syftet att
öka kunskapen om och förbättra vården av
IBD.
– Idag sker 280 kolektomier per år för
IBD i Sverige. 43 % blir rekonstruerade –
medan 57 % lever med stomi efter 10 år. 57
% är en stor andel och med ett fungerande
kvalitetsregister skulle detta tydliggöras och
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Tre framtidsvisioner

Ann Tornberg

Hans Strid

förhoppningsvis åtgärdas, sa Hans.
SWIBREG skall utgöra ett stöd för bedömningen av effekten av olika behandlingar på lokal, regional och nationell nivå.
Registret ska kunna synliggöra och väga
viktiga parametrar – som sjukskrivning, inneliggande vård och operationer på lokal,
regional och nationell nivå.
– Det ska även kunna ge statistik och återkoppling på den lokala klinikens patientpopulation – man ska alltså få svar på frågan
om man gör rätt, fortsatte Hans.
Via symtom (Mayo score, Harvey-Bradshaw index) och livskvalitets-formulär (SHS
= short health scale samt EQ-5D) ger re-

En nyhet som Hans kunde berätta om är
att PREM – patientens egen upplevelse av
kontakten med vården och hur tillfredsställande den fungerar – kommer att tillkomma i registret inom ett halvår.
– Registret ska också fungera som ett beslutsstöd som kan användas i den kliniska
situationen.
I nuläget är mer än 27 000 patienter registrerade, varav cirka 900 barn och ungdomar.
– Så något har hänt – fler registrerar!
Man har tagit ett beslut om en ny strategi
som går ut på att få samtliga patienter som
står på behandling med biologiska läkemedel registrerade.
Hans kunde också bl. a. rapportera om ett
pågående pilotprojekt med Telia – där patienten ska kunna mäta calprotectin i hemmet och sedan via digital teknik (smarta
telefoner och plattor, datorer) mata in värdet samt symtom- och livskvalitetsformulär
själv hemifrån.
Han avslutade med tre framtidsvisioner:
– Den första är att 90 % av alla svenska
IBD-patienter, dvs. cirka 55 000, ska vara
registrerade före 2016. Den andra är att
SWIBREG ska vara ett verktyg för alla som
arbetar med IBD-patienter. Den tredje är
att registret leder till en effektiv och jämlik
vård för IBD-patienter, avslutade Hans.

Per Lundblad
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WORKSHOP ON LIVER ULTRA SOUND STOCKHOLM LIVER WEEK

Stockholm Liver Week
Workshop on Liver Ultrasound
You are invited to join the Workshop on Liver Ultrasound in conjunction with the Stockholm Liver Week to learn about the
fundamentals of liver sonography in a series of clinical lectures and hands-ontraining. As a highlight you will have
the opportunity to train a large variety of liver pathologies with a new ultrasound simulator.
Date

Friday February 6th 2015

Program

Time

08.30 am - 15.30 pm

Part 1

08.30 am - 11.45 am

Location

Klinisk Träningscentrum (KTC)/Clinical
Skills and Simulation Center Alfred Nobels
Allé 8, Plan 5 Seminar room 8
Karolinska Unviversity Hospital
Huddinge
Course Fee

2900 SEK
(participation is also possible for those who
will not attend the Liver Week)
Contact

Lecturers

Introduction
The Fundamentals of Ultrasound
Ultrasound Pathology:
• Diffuse liver diseases
• Liver tumors
• The biliary system
with gallbladder
• Liver vessels

Part 2

12.45 pm - 03.30 pm
•
•
•

Training of ultrasound
(Anatomy of liver, biliary system
with gallbladder and vessels
Ultrasound training of liver
pathologies with the ultrasound
simulator and with patients

Lunch

stephan.haas@ki

11.45 am - 12.45 pm

Course administration

Christel Nilsson:
christel.nilsson@karolinska.se
Language

English and Swedish
Organization

•

•

Michael Gebel, Professor, Department
of Gastroenterology and Hepatology,
University Hospital Hannover/Germany
Stephan L. Haas, Gastrocentrum, Karolinska University Hospital

Instructors

•
•
•
•

Michael Gebel, University Hospital Hannover.
Bo Lindberg, Dep. of Radiology, Karolinska University Hospital
Johan Lunding, Gastrocentrum, Karolinska University Hospital.
Stephan L. Haas, Gastrocentrum, Karolinska University Hospital.

Register at www.leverveckan.se
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Överflyttning av läkaruppgifter
ger flera kvalitetsvinster
När läkaruppgifter flyttades över till sjuksköterskor på gastromottagningen vid Centralsjukhuset i Kristianstad förbättrades tillgängligheten och kontinuiteten. Samtidigt
förkortades vårdtiderna och även tillfredställelsen bland patienter och personal ökade.

C

entralsjukhuset i Kristianstad är ett
av Skånes fyra akutsjukhus med
cirka 2 300 anställda. Gastromottagningen har ett upptagningsområde på
ca 200 000 invånare och utgör en del av
sjukhusets medicinklinik. Här behandlas
patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar och leversjukdomar.
För drygt tre år sedan flyttades vissa arbetsuppgifter, som tidigare skötts av läkare,
över till sjuksköterskorna på gastromottagningen.
– Vi ville effektivisera vårt arbetssätt och
förbättra kontinuiteten. Genom att mottagningens sjuksköterskor tar hand om
återbesök för patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar som är stabila i sin sjukdom, ökas tillgängligheten för de patienter
som behöver komma på läkarbesök, säger
Jörgen Torp, överläkare och sektionschef.

för dem oss, säger sjuksköterskan Catharina
Selin.

Tryggare patienter

Självständig sjuksköterskemottagning

Det är strax efter lunch och för en stund är
det lite lugnare på mottagningen.
Hanna-Lena Viderfors som är sjuksköterska, visar runt och berättar om verksamheten. Sedan mitten av 90-talet finns en
dagvårdsverksamhet vid mottagningen.
– Det kan handla om patienter som kommer hit över dagen för att få behandling
med biologiska läkemedel eller patienter
som följs före och efter levertransplantation. Vi kan hålla en god kontroll på våra
patienter och kan fånga upp de som inte
mår så bra och behöver träffa läkare, säger
Hanna-Lena Viderfors.
I nära anslutning till mottagningen ligger
en vårdavdelning med elva vårdplatser. Såväl läkare som sjuksköterskor arbetar både
på vårdavdelningen och mottagningen.
– Det finns flera fördelar med det. Vi får
träffa patienter när de mår som sämst och
kan sedan ta emot och följa upp dem på vår
mottagning. Det gör att vi lär känna våra
patienter väl, vilket skapar en trygghet både

Under 2011 beslutade man att börja med sjuksköterskemottagning.
– Vid besöken görs samma saker som vi
gör vid ett läkarbesök. På ett strukturerat
sätt går sjuksköterskan genom anamnesen,
ser över prover, undersöker patienten och
kontrollerar hur behandlingen fungerar,
berättar Jörgen Torp.
Sjuksköterskorna har, efter intern utbildning, självständig mottagning för vissa patienter. Det rör sig om tre typer av mottagningsbesök:
• Återbesök för patienter med stabil
IBD. I stället för att komma på rutinbesök till läkare kommer patienterna
på sköterskebesök regelbundet.
• Återbesök efter vårdtillfälle för patienter som behöver följas upp snabbt efter
att ha varit inlagda på avdelningen.
Det kan till exempel röra sig om nydiagnostiserade patienter eller uppföljning av ändrad medicinering för både
lever- och tarmsjukdomar.
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Marita Olsson, Jörgen Torpe, Hanna-Lena Viderfors, Catharina Sel

•

Akuta besök. Patienter som kontaktar
dagvården på grund av akuta besvär får
komma på ett sköterskebesök. Om det
behövs får de även träffa läkare samma
dag, men många gånger handlägger
sköterskan problemet själv.

Kvalitetsvinster

Jörgen Torp tycker att det nya arbetssättet har skapat flera kvalitetsvinster. Regelbunden uppföljning är en viktig faktor för
följsamhet. Dessutom är god tillgänglighet
betydelsefull för att patienterna skall känna
sig trygga. Sjuksköterskorna ser också till
att vårdprogrammet för koloskopisk övervakning av patienter med ulcerös kolit efterlevs.
– Patienter som skrivs ut från vårdavdelningen kan snabbt få en tid hos våra sjuksköterskor för ett återbesök. Möjligheten
till en snabb och säker uppföljning har gjort
att vi kan skriva ut patienter tidigare.
Det är en effektivisering för hela sjukhuset
eftersom vi kan frigöra vårdplatser på medicinkliniken, säger Jörgen Torp.
Flexibiliteten och tillgängligheten har ökat,
menar Hanna-Lena Viderfors.
gastrokuriren 5 · 2014
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– Genom att vi tagit över ansvaret för de
stabila patienterna kan vi erbjuda en tätare
kontakt och stämma av medicinering och
eventuella frågor som patienterna har. I
samband med besök kan vi ta prover och
om det behövs boka in tid för läkarbesök,
säger Catharina Selin.
Utan revir och prestige

Tillgängligheten per telefon till mottagningen är viktig. Patienterna får direkt en
tid då sjuksköterskan ringer tillbaka senare
under dagen.
– I och med möjligheten att ta in patienter akut kan vi snabbt göra en bedömning
om de behöver träffa läkare och eventuellt
läggas in på avdelningen. Vi gör även direktinläggningar av våra dagvårdspatienter
om det behövs. Patienterna behöver därmed inte gå vägen via akutmottagningen,
säger Catharina Selin.
I början, menar hon, fanns det en stor
osäkerhet inför det nya arbetssättet och det
utökade ansvaret. Men idag är alla överens
om att vinsterna är många, såväl för patienterna som för personalen.
– Förutsättningen för att kunna jobba så
här är att det finns ett gott samarbete utan

revir och prestigetänkande. Det är tryggt för
patienterna och det är både utvecklande och
stimulerande för oss som arbetar här.
I dag har vi ett välfungerande team och vi
ser varandra som en värdefull resurs, säger
Hanna-Lena Viderfors.

Vill du veta mer?
Kontakta Jörgen Torp

Epost: jorgen.torp@skane.se

Eva Nordin

Stipendier Mag-tarmfonden 2015
Härmed ledigförklaras stipendier ur Mag-Tarmfonden. Stipendierna är avsedda för vetenskapliga projekt inom den kliniska gastroenterologiska forskningen.

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.

Vem kan söka?

Utdelning

Mag-Tarmfonden utlyser stipendier till gastroenterologisk
forskning 2015

Forskningsaktiva medlemmar i Svensk Gastroenterologisk
Förening, Barnläkarföreningens gastrosektion, 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,
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Stipendiater ska hämta sitt stipendium torsdagen den 28 maj
på Svenska Gastrodagarna i Uppsala och i samband med detta
vara beredd att presentera sin forskning.
Ansökan

Ansökan skall skickas med e-post och vara Mag-Tarmfonden
tillhanda senast den 27 februari 2015 och skickas till Björn
Lindkvist på adress: bjorn.lindkvist@vgregion.se.
Ange ”Stipendieansökan till Mag-Tarmfonden” som ämne i
e-postmeddelandet.
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Gå in på Svensk Gastroenterologisk
Förenings hemsida!

www.svenskgastroenterologi.se
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Applications open: December 10th 2014

Last applications: January 14th 2015
Examination date: April 22nd 2015

Applications open: December 10th 2014

Last applications: January 14th 2015
Examination date: April

22nd

Further information on:
http://www.eubog.org
http://www.ebghe.eu

2015

You can also scan the
QR code below.

Further information on:
http://www.eubog.org
http://www.ebghe.eu
Scandinavian Association for Digestive Endoscopy

SADE

32.SADE kurset i endoskopi
for leger og endoskopiassistenter
12.–16. januar 2015

You can also scan the
QR codehands-on
below.
12.–14. januar:
praksis på ledende
endoskopisentre i Norge,
Sverige og Danmark

15.–16. januar: felles teoridel i Oslo
Clarion Hotel Royal Christiania
(2 minutters gange fra Sentralbanestasjonen)
Detlaljeret program, påmelding og informasjon på

Tema
for teoridel:
www.sade.dk/

Opplæring i endoskopi og palliativ behandling av
gastrointestinalcancer.
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SGF Nationella Riktlinjer 2014
På uppdrag av Svensk Gastroenterologisk
Förenings styrelse. Riktlinjer för handläggande av antikoagulantia och trombocytaggregationshämmare hos patienter
som genomgår endoskopi.
Kontaktperson

Charlotte Höög, Gastrocentrum, Karolinska
Universitetssjukhuset, Stockholm
E-post: charlotte.hoog@ki.se
Medlemmar i expertgruppen

•
•
•
•
•
•
•

Urban Arnelo, Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Charlotte Höög, Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Ammar Majeed, Gastrocentrum och
Hematologiskt centrum, Karolinska
Universitetssjukhuset, Stockholm
Ingrid Karström, Endoskopi, Centralsjukhuset, Kristianstad
Stefan Spinnell, Kirurgkliniken, Sunderby sjukhus, Luleå
Bengt Sundbaum, Medicinkliniken,
Sunderby sjukhus,Luleå
Kjell-Arne Ung, Medicinkliniken, Kärnsjukhuset, Skövde

Bakgrund

Indikationer för antikoagulantia ökar och
befolkningen blir äldre. Det blir därför allt
vanligare att patienter som behandlas med
antikoagulantia och trombocytaggregationshämmare behöver endoskoperas.
Ett flertal riktlinjer som bygger på randomiserade och kontrollerade studier finns,
men även fall-kontrollstudier och expertåsikter föreligger. Det finns stora skillnader i hur
patienter handläggs Vi har gjort en syntes
av befintliga internationella riktlinjer och
översiktsartiklar.
Akut blödning

Generella riktlinjer kan inte ges vid detta
tillstånd. Beslutet om eventuell reversering
av antikoagulantia får bedömas utifrån blödningens svårighetsgrad och risken för tromboemboliska händelser.
Att sätta ut trombocytaggregationshämmare är i regel mindre komplicerat, undantaget patienter med färskt kranskärlsstent
där utsättningsbeslut av clopidogrel bör
förankras hos kardiolog med tanke på risken
för akut hjärtinfarkt. Se även algoritm från
American Society of Gastrointestinal Endoscopy (ASGE) nedan.
gastrokuriren 5 · 2014

Elektiv endoskopi

Avgörande för hur antikoagulation och
antitrombotisk terapi ska hanteras är dels
om den endoskopiska proceduren tillhör
lågrisk- eller högrisktyp, dels om patientens
tillstånd tillhör lågrisk eller högrisk för tromboembolism.
Riskstratifiering för endoskopiska procedurer är listat i tabell 1 och för tromboembolism
i tabell 2.
ASA och dipyramidole

Lågdos ASA- och dipyramidole (Persantin®)
behandling kan fortsätta vid alla endoskopiska procedurer förutsatt att patienten inte
har grava koagulationsstörningar. Ett undantag är endoskopisk mucosadissektion (ESD)
då man i regel sätter ut ASA tre dagar innan.
Lågrisk procedurer

Behandling med antikoagulantia respektive
alla typer av trombocytaggregationshämmare
kan fortsätta vid lågriskprocedurer (tabell 1).
Vid warfarin-behandling bör INR-värdet ej
överskrida det terapeutiska intervallet.
Diagnostiska endoskopier med eller utan
biopsi tillhör lågriskgruppen. Stora studier
har dock visat att polyper föreligger vid
en tredjedel av alla diagnostiska koloskopier varför man kan välja att betrakta alla
koloskopier som högrisk i klinisk praxis
eftersom polypektomi så ofta blir aktuellt.
Samma resonemang kan appliceras på ERCP
och behov av sfinkterotomi, beroende på vad
tidigare undersökningar visat.
Högrisk procedur/lågrisk tillstånd

Warfarin
• Warfarin sätts ut tillfälligt 5-7 (beroende
av Warfarindos) dagar innan ingreppet.
• Kontrollera att INR <1,5 innan ingreppet.
• Ordinarie eller dubbel warfarindos
kan återinsättas samma kväll som ingreppet gjorts med kontroll av INR
efter en vecka eller fortsatt dosering
och kontroll avgörs av antikoagulantiamottagning.
Clopidogrel
• Bör sättas ut tillfälligt 7 dagar innan
ingreppet.
• Om patienten har kombination av clopoidogrel/ASA skall ASA behållas.

•

Vid kranskärlssjukdom bör man också
överväga att sätta in ASA under tiden
clopidogrel är utsatt om patienten
enbart står på clopidogrel. Om clopidogrel sätts ut bör alla åtgärder vidtas för
att ingreppet blir utfört på planerad tid.

Högrisk procedur/högrisk tillstånd

Warfarin
• Warfarin sätts ut 5-7 (beroende av Warfarindos) dagar innan ingreppet
• Två dagar efter att warfarin stoppats
startas terapeutisk dos av lågmolekylärt
heparin (LMWH)
• Ge inte LMWH dagen då ingreppet
utföres.
• Kontrollera INR < 1,5 före ingreppet
• Ordinarie eller dubbel warfarindos startas samma kväll som ingreppet gjorts,
• Terapeutisk dos av LMWH startas åter
dagen efter ingreppet och pågår till terapeutiskt INR värde uppnåtts.
Clopidogrel
Utsättande av clopidogrel på kardiell indikation skall förankras hos kardiolog. Endoskopisten bör också överväga om ingreppet är
nödvändigt.
Följande rekommendationer kan ges:
• Clopidogrel kan sättas ut tillfälligt om
patienten har ett kranskärlsstent i ren
metall som sattes in för >1 månad sedan.
• Clopidogrel kan sättas ut tillfälligt om
patienten har ett läkemedelsstent i
kranskärlen som sattes in för >12 månader sedan.
• Vid läkemedelsstent >6 månader i
kranskärlen och stark indikation för
ingreppet är det sannolikt säkert att
sätta ut clopidogrel temporärt.
• Clopidogrel ska sättas ut 7 dagar före
ingreppet.
• Clopidogrel återinsätts dagen efter
ingreppet.
• Fortsätt med ASA.
Tabell 1

Riskstratifiering för endoskopiska procedurer utifrån blödningsrisk
Hög risk
• Polypektomi
• Biliär/pancreatisk sfinkterotomi
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•
•
•
•
•
•
•

Mukosaresektion eller submukosal dissektion
Varicerbehandling
Dilatation av strikturer
Perkutan gastrostomi (PEG)
Endoskopiskt ultraljud (EUS) med
finnålsaspiration
Värmekoagulation och ablation
Ballongassisterad enteroskopi med terapi

Följande algoritmer är hämtade ur American Society for Gastrointestinal Endoscopy
(ASGE)´s guidelines från 2009:
Handläggande vid akut endoskopi:

Låg risk
• Diagnostisk gastroskopi ± biopsi
• Diagnostisk koloskopi ± biopsi
• Diagnostisk ERCP ± stent
• Diagnostisk EUS utan finnålsaspiration
• Enteral stentinläggning utan dilatation
• Kapselendoskopi
• Ballongassisterad enteroskopi utan terapi
Tabell 2

Riskstratifiering för tromboembolism
Hög risk
Förmaksflimmer i kombination med:
Tidigare stroke/TIA		
Mekanisk hjärtklaff		
Kombination med klaffsjukdom, ffa mitralisstenos
CHADS* poäng ≥3
Koronarsjukdom och stent:
Läkemedelsstent <12 månader
Metallstent <1 månad
Akut koronar händelse <4-6 veckor
Klaffprotes:
Mekanisk hjärtklaff
Mekanisk klaff och tidigare tromboemboli
Biologisk klaff som är <3 månader
Djup ventrombos/lungemboli:
<3 månader efter venös tromboembolism
Recidiverande tromboembolism
Svåra hyperkoagulationstillstånd
Låg risk
Förmaksflimmer i kombination med:
Förmaksflimmer utan klaffsjukdom
Koronarsjukdom och stent:
Ichemisk hjärtsjukdom utan koronarstent
Cerebrovaskulär sjukdom
Perifer vaskulär sjukdom
Klaffprotes:
Biologisk klaff >3 månader
Djup ventrombos/lungemboli:
>3 månader efter venös tromboembolism

*CHADS står för Cardiac failure, Hypertension, Age >75
Diabetes Mellitus, Stroke (dubbel poäng)
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eGFR
ml/tim

30-50

50-80

>80

Skopidag +1

Utsättning
dabigatran 5 dygn

2 dygn

1 dygn

1 dygn

Ges ej

Ordinarie dos ges

Utsättning
rivaroxaban 4 dygn

2 dygn

1 dygn

1 dygn

Ges ej

Ordinarie dos ges

Utsättning
apixaban

2 dygn

1 dygn

1 dygn

Ges ej

Ordinarie dos ges

<30

2 dygn

Tabell 3. Utsättning av dabigatran, rivaroxaban, apixaban inför endoskopisk biopsi och terapiberoende av njurfunktion.

Nya perorala antikoagulantia

Nya perorala antikoagulantia som ersätter
warfarin hos vissa patienter har introducerats. Kliniska erfarenheter av dessa är begränsad. För närvarande får endoskopi med
biopsi och/eller terapi likställas med liten
kirurgi i brist på studier om blödningsrisk
vid endoskopi. För dabigatran (Pradaxa®),
rivaroxaban (Xarelto®) och apixaban (Eliquis®) finns riktlinjer utarbetade av Svensk
förening för hemostas och trombos (SSTH)
och återges nedan. LMWH som trombos-

profylax rekommenderas inte generellt.
Dessa läkemedels eliminationshastighet är
beroende av njurfunktionen. Estimerat GFR
(eGFR) är beroende av ålder, vikt och kreatininnivå. Kalkulator kan hittas på tex www.
internetmedicin.se/kreakalk.aspx.
Det finns två scenarier:
1. Endoskopier utan biopsi: Ingen åtgärd.
2. Endoskopier med biopsi och/eller
terapi: Om patienten har normal njurfunktion sätts dabigatran ut 1 dygn
gastrokuriren 5 · 2014
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Följande algoritmer är hämtade ur American Society for Gastrointestinal Endoscopy
(ASGE)´s guidelines från 2009:
Handläggande vid elektiv endoskopi:

innan endoskopi. Ju sämre njurfunktion, desto tidigare bör dabigatran sättas
ut, enligt tabell 3.

Referenser
1.

Nya trombocytaggregationshämmare

Tex prasugrel (Efient) och ticagrelol (Brilique). Kliniska erfarenheter av dessa är
begränsade, men i dagsläget rekommenderas att man följer samma algoritm som för
clopidogrel.-

2.

3.

4.
5.

6.
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“Guideline; Management of antithrombotic agents for endoscopic procedures”, ASGE standard
of practice committee. Gastrointestinal Endoscopy 2009;6:10601070.
“Guidelines for the management
of anticoagulant and antiplatelet
therapy in patients undergoing endoscopic procedures” A M Veitch
et al, Gut 2008;57:1322–1329.
“Endoscopy and antiplatelet agents. European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE)” Endoscopy 2011;43:445-458
”Riktlinje för nya perorala antiko
guantia SSTH”, www.ssth.se
”Novel oral anticoagulants in gastroenterology practice” Jay Desai
et al Gastrointestinal Endoscopy
2013;78:227-239.
“Safety of gastrointestinal endoscopic biopsy in patients taking
antithrombotics” Fujita M et al Dig
Endosc. 2014 Apr 27. doi: 10.1111/
den.12303.
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Bengt Ihre Research Fellowship
Första tillsättning av Bengt Ihre Research
Fellowship är nu avklarad. Vi har den stora
glädjen att nedan presentera de sex första, mycket meriterade fellowship-innehavarna för tidsperioden 2014-2016.
För att läsa mera om Fellowshipet var god
gå in på www.ihrefellowship.se
Nästa ansökningsomgång har deadline 1
februari 2015, var god se annons i detta
nummer av Gastrokuriren.

2.

3.

Ola Olén

Ola Olén är barnläkare och biträdande över-

läkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhusets enhet för pediatrisk gastroenterologi och nutrition vid Södersjukhuset i
Stockholm. Forskningen bedrivs vid Institutionen för medicin Solna, Enheten för
klinisk epidemiologi, Karolinska Institutet.

begränsad. I randomiserade kliniska
prövningar studerar jag tillsammans
med bl.a. Brjánn Ljotssón om det går
att behandla funktionella buksmärtor
(t.ex. IBS) hos barn och ungdomar
med internetförmedlad KBT (läs mer
om studierna på www.ontimagen.nu).
Jag försöker öka förståelsen kring varför
en så stor andel barn och ungdomar
får funktionella buksmärtor genom
att kartlägga riskfaktorer som genetik,
perinatala riskfaktorer, livsstil, diet,
komorbiditet, tarmflora och antibiotikaanvändning i stora födelsekohorter
som BAMSE (n=4000) och ALADDIN
(n=500) samt nationella hälsodataregister.
Det finns rekommendationer om hur
barn och ungdomar med misstänkta
funktionella buksmärtor bör utredas,
men de baseras i stor utsträckning
endast på experters åsikter. I min
forskning utvärderar vi hur bra dessa
rekommendationer egentligen är i klinisk vardag samt i den nationella celiaki-screeningstudien ETICS (n=5500).

Jag har dessutom ett intresse för inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD): Jag sitter i
Swibregs styrgrupp och är delaktig i register-studier av etiologi, prognos, effekter på
kort och lång sikt av olika behandlingar samt
hälsoekonomiska kostnader förenade med
IBD.

Min forskning

Efter att ha gjort en epidemiologisk avhandling om celiaki tillsammans med huvudhandledare Jonas Ludvigsson har jag startat
en egen forskningslinje kring funktionella
buksmärtor (som t.ex. irritable bowel syndrom – IBS) hos barn och ungdomar.
Funktionella buksmärtor hos barn och ungdomar är oerhört vanligt och utgör ca 3% av
alla besök på vårdcentral, 10% på Barn- och
ungdomsmedicinsk mottagning i öppenvård
och ca 25% på barngastroenterologisk mottagning.
Min forskning om funktionella buksmärtor
handlar i stora drag om:
1. Man vet att kognitiv beteendeterapi
(KBT) är effektiv hjälp för barn och
ungdomar med funktionella buksmärtor, men tillgång till KBT-terapeuter
för denna patientgrupp är mycket
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Jacob Hedberg

Jakob Hedberg är 41 år och kirurg på Aka-

demiska sjukhuset i Uppsala. Forskningen

bedrivs vid Institutuionen för kirurgiska
vetenskaper vid Uppsala Universitet.
Min forskning

Som kliniker har jag min bas i allmänkirurgin. Den viscerala kirurgin fångade mitt
intresse under ST då jag fick tillfälle att lära
av duktiga kollegor i Gävle. Den bredd och
kliniska kunskap jag fick se och lära av under
dessa år på länssjukhus värderar jag mycket
högt.
I slutet av ST påbörjades ett avhandlingsarbete om överviktskirurgi i samband med
att jag flyttade till Uppsala. Detta skedde
under en period då antalet överviktsoperationer tiofaldigades i Sverige. Jag hade turen att
få vara med om utveckling och utvärdering
av ny kirurgisk metodik i detta fält vilket
var mycket intressant samtidigt som de stora
volymerna ventrikelkirurgi gav bra teknisk
träning. Den mycket stora ökningen av en
operationstyp under så kort tid är historiskt
unik. Det gör att vidare forskning för optimering av operationstekniker och förståelse
av postoperativa effekter på livskvalitet och
fysiologi är mycket angeläget, något som vi
arbetar aktivt med i Uppsala. Metoderna
för kirurgisk behandling av sjuklig övervikt har ändrats väsentligt genom åren. Det
finns ingen anledning att tro att de tekniker,
som idag är det bästa som finns att tillgå
för denna patientgrupp, inte kan förbättras
ytterligare.
Sedan 2008 har jag arbetat i den nationella
styrgruppen för NREV (Nationellt Register
för Esofagus och Ventrikelcancer) och sedermera som processledare på RCC i Uppsala/
Örebroregionen för dessa diagnoser.
Det har varit mycket stimulerande att
se hur vi kunnat flytta fram positionerna
när det gäller tillgänglighet och trygghet
för patienter som drabbats av dessa svåra
sjukdomar samtidigt som vi har minskat
ledtiderna i organisationen. Vi fortsätter
arbetet med att följa värdemått lokalt och
regionalt i syfte att ytterligare förbättra
denna komplexa och multiprofessionella
verksamhet. Även forskningen har breddats
till att omfatta ventrikel- och esofaguscancer.
Denna forskning innefattar flera lokala projekt kopplade till optimering av preoperativ
stageing av esofaguscancer, utvärdering av
känslighetsmönster för cytostatica vid esofagus- och ventrikelcancer och monitorering
av intramukosalt pH i esofagussubstitutet
gastrokuriren 5 · 2014

studier på sin hemklinik i samarbete med de inom Fellowshipprogrammet relaterade universiteten och etablerade nätverk.
Fellowshipet inkluderar även personlig utveckling, ledarskap och
gemensamma vidareutbildningsaktiviteter. Stipendieprogrammet
individualiseras efter sökande och kan komma att inkludera
del av lön samt finansiera de till projektet knutna kostnaderna
såsom statistikkonsult-tjänster, etiktillstånd, laborativa resurser
och analyser, forskningssköterskor, med mera som krävs på plats.
Projektperioden är två år.
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per- och postoperativt vid esofagectomi. I
samarbete med styrgruppen för NREV pågår
också andra, mer epidemiologiskt inriktade
projekt som rör bland annat validering av
registerdata och riskprediktion vid esofagusoch ventrikelcancerkirurgi.
Dessa cancerinriktade projekt ligger till
grund för min ansökan om Bengt Ihre
Fellowship. Parallellt med ovan nämnda
projekt arbetar jag med farmakoepidemiologiska projekt där lågdos-ASA studeras i
relation till gastrointestinal blödning med
och utan PPI-skydd samt beskrivning av
den kardiovaskulära riskprofilen vid uppehåll med medicineringen. Vidare planeras
farmakoepidemiologiska studier kopplat till
esofagus- och ventrikelcancer.
Bengt Ihre Fellowship innebär en möjlighet att kraftsamla i forskningen och jag
ser mycket fram emot nya möjligheter till
samarbete och utveckling av nya projekt i
detta nätverk.

Daniel Bergenmalm

Daniel Bergemalm är ST-läkare inom in-

ternmedicin/gastromedicin vid Universitetssjukhuset i Örebro. Forskningen bedrivs
vid Institutionen för hälsovetenskap och
medicin vid Örebro Universitet.
Min forskning

Jag har alltid fascinerats av naturvetenskap och medicin. Beslutet att ägna mig
åt medicinsk forskning var grunden till att
jag flyttade från Örebro till Umeå 1999 för
att läsa biomedicin på universitetet. Efter
avlagd magisterexamen blev jag doktorand
på enheten för klinisk kemi inom ett projekt som studerar sjukdomsmekanismer vid
amyotrofisk laterskleros (ALS). Fokus var på
proteinkemiska metoder bl.a proteomik där
gastrokuriren 5 · 2014

vi studerade vilka proteinförändringar som
uppstår vid sjukdomsutvecklingen. Under
den tiden väcktes även intresset för läkaryrket vilket resulterade i medicinstudier parallellt med forskning på deltid. Efter avlagd
läkarexamen och disputation flyttade jag
tillbaka till Örebro för ett forskar-AT block.
Här väcktes mitt intresse för inflammatorisk tarmsjukdom och jag tjänstgör nu som
ST-läkare inom internmedicin/gastroenterologi. Jag har haft möjlighet att fortsätta med
forskning på deltid och har bl.a. ägnat mig
åt att studera proteinförändringar i fekalier
hos en musmodell för ulcerös kolit.
I samarbete med docent Jonas Halfvarson
vid Örebro Universitetssjukhus har vi nu
planerat ett projekt med syfte att identifiera
biomarkörer vid försämringsepisoder (skov)
av ulcerös kolit. Skov karakteriseras av blodtillblandad lös avföring, buksmärtor och allmänpåverkan. Svårare skov kräver inläggning
på sjukhus med intensiv immunhämmande
behandling, initialt intravenösa glukokortikoider (kortison). Behandlingen är effektiv
i mer än hälften av fallen men ca 30-40% är
kortisonresistenta.
Trots tilläggsbehandling så tvingas cirka 30
% av patienter med ulcerös kolit som sjukhusvårdas för måttligt svårt till svårt skov
till kolektomi (avlägsnande av tjocktarmen)
inom 30 dagar från inläggning.
Idag finns inga specifika biomarkörer för
att i akutskedet bedöma prognosen vid dessa
tillstånd. Istället används i allmänhet index
baserade på en sammanvägning av kliniska
parametrar såsom antal tarmtömningar och
CRP för att på dag tre identifiera patienter med dålig prognos. Det finns ett tydligt
behov av markörer som bättre förutser prognosen vid akut skov av ulcerös kolit.
Med hjälp av proteomik ges möjlighet att
förutsättningslöst leta efter och identifiera
proteinförändringar orsakade av sjukdom i
valfritt biologiskt substrat(t.ex. blod, avföring etc). Inflammatoriska processer påverkar
cellens känslighet för insulin och vid akuta
tillstånd ses ofta förhöjt blodglukos.
Vi kommer i denna studie även mäta insulinresistens och om detta på något sätt är
kopplat till terapisvar.
Förhoppningen är att denna studie skall
ge svar på vilka patienter som kan förväntas
svara på konventionell behandling vid allvarligare skov av ulcerös kolit. Vi kan då i högre
grad skräddarsy den behandling vi ger redan
vid första kontakt med sjukvård. Projektet
förväntas även öka kunskapen kring vilka
mekanismer som är involverade vid allvarliga
skov av ulcerös kolit.
AnnonsUtlysning2014.indd 1
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Stipendium 2015
Härmed ledigförklaras stipendium
ur Bengt Ihre-fonden om 100 000 kr.
Stipendiesumman kan fördelas på
ett eller flera stipendier.
Stipendierna är avsedda för vetenskapliga projekt inom den kliniska
patientnära forskningen, som lön för
pre- eller postdoktoral vetenskaplig
utbildning företrädesvis utomlands
eller för metodutvecklingsarbete vid
utländsk institution.
Stipendiet utdelas till läkare/forskare, vilka är medlemmar i Svensk
Gastroenterologisk Förening och
delas ut i samband med Svenska
Gastrodagarna i Uppsala, 27-29/5,
2015.
Ansökan, som inte kräver ett särskilt

formulär, skickas via e-post till Björn
Lindkvist och skall vara honom tillhanda senast den 27 februari 2015.
Ange ”Ihre-stipendium 2015” som
ämne i e-postmeddelandet.

Stipendiekommittén utgörs av före-

gående samt nuvarande ordförande i
SGF. Ansökan ska innehålla beskrivning av planerad forskningsverksamhet med kostnadskalkyl om max tre
A4-sidor och curriculum vitae.

För ytterligare information

Kontakta Björn Lindkvist
Vetenskaplig sekreterare, Svensk Gastroenterologisk Förening.
E-post: bjorn.lindkvist@vgregion.se
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Martin Rutegård

•

Martin Rutegård är ST-läkare i kirurgi på

Örnsköldsviks sjukhus sedan två år tillbaka. Tjänstgöring på universitetssjukhuset i
Umeå stundar inom kort – en naturlig klinisk fortsättning. Forskningen bedrivs vid
Institutionen för kirurgisk och perioperativ
vetenskap vid Umeå Universitet.

AnnonsUtlysning2014.indd
Min
forskning1

Min forskningsbana inleddes på Karolinska Institutet under Pernilla Lagergren och
avhandlingen rörde esofaguscancerepidemiologi. Med epidemiologiska principer och
metoder användes olika datakällor för att
utvärdera samband mellan kirurgtekniska
faktorer och utfall vid kirurgi för esofaguscancer, samt för att utröna riskfaktorer
för utveckling av cancersjukdomen.
I samband med allmäntjänstgöring och
flytt norrut bytte jag fält och är nu i färd att
etablera en egen forskningslinje på Umeå
Universitet kring klinisk rektalcancerforskning. Forskningsprojektet är inriktat på
kirurgtekniska faktorer och inverkan på
utfallet efter kirurgi för rektalcancer. Särskilt
intresse innefattar problematiken kring anastomosläckage och dess konsekvenser.
Initialt har forskningsgruppen fokuserat
på så kallad hög kärlligatur där man tidigare befarat att en central delning av arteria
mesenterica inferior helt nära aorta riskerat
blodförsörjningen till anastomosen. I några
större studier på nationella patientmaterial
via Kolorektalcancerregistret och journalgenomgångar har vi visat att en hög kärlligatur
inte förefaller öka risken för anastomosläckage samt att registreringen av variabeln
sammanfaller med operationsberättelserna
i en acceptabel, men inte perfekt omfattning. Vidare har vi i en mindre studie på
Norrlands Universitetssjukhus undersökt
blodflödet intraoperativt före och efter del34

Det finns en klar ambition att utvidga forskningsområdet och anpassa metodologi till
tumörbiologiska faktorer och biobanker.
Goda förutsättningar till detta finns nationellt och på Umeå Universitet, där en tidigare väl etablerad experimentell kirurgisk
forskning bedrivs. Personligen meriterar jag
mig efter hand för docentur. Som fellow
ser jag fram emot att knyta nya värdefulla
kontakter och utveckla forskningsnätverket
– möjligheten till forskningstid som utnämningen innebär ger också en välbehövlig kontinuitet och arbetsro.

Francesca Bresso

Francesca Bresso kommer från Italien där
hon tog sin specialistexamen i gastroenterologi 2002 i Torino. Hon sökte sig sedan till
Karolinska Institutet och doktorerade 2006

”Role ot epigenetic modifications in inflammatory bowel deseases”. Betydelse av epigenetiska
modifikationer i kronisk tarminflammation.
Crohn’s sjukdom (CD) och ulcerös kolit
(UC) är kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) som ger nedsatt livskvalitet,
buksmärta, blodtillblandad lös avföring och
den drabbade löper risk att utveckla tjock14:57
tarmscancer. Insjuknande i IBD har2014-09-22
i Sverige
ökat under senare år.
Ökad kunskap om sjukdomen är därför
betydelsefull. Genetik och miljöfaktorer
påverkar risken för att utveckla IBD. Genetik tycks endast förklara till 20 % varför
sjukdomen uppstår. Andra faktorer som t.ex.
DNA-metylering som är en typ av ”epigenetisk modifikation” tros ha betydelse. Vi har
därför studerat förekomst av DNA-metylering hos patienter med IBD och kontroller.
Glädjande nog visar preliminära resultat att
DNA-metylering varierar mellan CD patienter och kontroller.
Bengt Ihre research Fellowship ger oss nu
möjligheten att kunna fortsätta våra studier
och verifiera dessa preliminära resultat i
större populationer. Vi kommer även att studera om DNA-metylering kan korreleras till
grad av tarminflammation, behandlingssvar
och förekomst av cancer. Vår förhoppning är
att vår studie ska bidra till förståelse varför
tarminflammation uppstår och även till
utveckling av biomarkörer som kan användas
för att skärpa diagnostiken och förutse effekt
av behandling. Det är känt att DNA-metylering påverkas av miljöfaktorer, till ex
rökning. Vi vill därför även studera om det
finns ett samband mellan DNA-metylering
vid IBD och rökning. Rökning försämrar
CD men skyddar mot UC. Lösningen på
detta skulle kunna bidra till ökad förståelse
för hur återkommande skov kan undvikas
och därmed förbättra livskvalitet.
gastrokuriren 5 · 2014
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Michael Eberhardsson

Michael Eberhardson är biträdande överlä-

kare på Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Forskningen
bedrivs vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning Södersjukhuset, Karolinska Institutet.

Min forskning

Större delen av min tid ägnar jag åt kliniken
samtidigt som jag bedriver forskning i samar-

bete med immunologer på Karolinska Institutet. Min forskning är translationell med
fokus på karakterisering av patogenes och
immunologisk respons vid inflammatorisk
tarmsjukdom (IBD). Syftet är att utveckla
diagnostiska verktyg och att identifiera
potentiella mål för terapeutisk intervention.
Avseende diagnostik har vi kliniker idag
inga specifika blodprover som korrelerar
tillräckligt väl med graden av inflammation i tarmen. CRP används men saknar
specificitet för tarminflammation. Genom
att kombinera detta prov med mätning av
kalprotektin i avföringen blir korrelationen
lite bättre.
Vår målsättning är dock att hitta nya
tarmspecifika immunologiska biomarkörer
i patientens blod som kan tala om för klinikern hur pass inflammerad tarmslemhinnan
är. På så sätt kan man följa patientens läkning
utan att behöva utsätta henne/honom för
endoskopier. Forskargruppen har publicerat
ett antal artiklar avseende potentiella biomarkörer och vi har nu valt ut några immunceller som vi tror korrelerar väl med läkning
av tarmslemhinnan och som vi ska försöka
validera i ett kliniskt material.

De senaste åren har jag även ägnat mig åt den
andra delen av min forskningsverksamhet,
immunologisk intervention för att nedreglera tarminflammationen vid IBD.
Vi har utvecklat en ny typ av aferesbehandling för inflammatoriska sjukdomar
som baseras på ett aferesfilter försett med
kemokinreceptorer för extraktion av specifika aktiverade immunceller i blodet hos
patienter med inflammatorisk tarmsjukdom.
Behandlingen går ut på att patienten under
en knapp timme får blodet pumpat från
vänster armveck genom ett aferesfilter och
tillbaka i höger armveck. I filtret finns receptorer som även finns i inflammerad tarm. De
immunceller som är på väg via cirkulationen
till tarmen för att underhålla inflammationen har ytproteiner som känner igen dessa
tarmspecifika receptorer och fastnar därmed
i filtret. Vi har genomfört en randomiserad
dubbelblind placebokontrollerad studie med
totalt 23 patienter med ulcerös kolit och studien är nu avslutad. Resultaten är mycket
spännande och vi ska nu gå vidare med ytterligare studier för att bekräfta att man kan extrahera de tarmspecifika immuncellerna och
därmed uppnå läkning av tarmslemhinnan.
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Experimental models for
investigating IAPP regulation of
food intake in rats and mice
Respondent

Madelene Olsson, Leg. Läkare,
madelene.olsson@karolinska.se
Disputation

9 november 2012 vid Karolinska Institutet
Opponent

Professor Bo Ahrén, Lunds Universitet
Huvudhandledare

Urban Arnelo, överläkare, Gastrocentrum,
Karolinska Universitetssjukhuset
Bihandledare

Professor Johan Permert
Bakgrund

En livsviktig del för människor och djurs
överlevnad är en balans mellan energiåtgång samt energiupptag. Styrningen av
denna process är mycket komplicerad och
inbegriper flera olika organ i kroppen och
hjärnan intar här en överordnad roll. Aptiten, hunger och mättnad, vad som styr hur
vi äter har i detta sammanhang stor betydelse. IAPP (eller Amylin) är en 37 aminosyror stor peptid (litet protein) som tillverkas
främst i bukspottskörtelns s.k. β-celler.
Dessa celler är de samma som tillverkar
insulin. IAPP insöndras tillsammans med
insulin till blodbanan som ett svar på en
måltid. Tidigare djurförsök på råtta och
mus har visat att djuret äter mindre och går
ner i vikt om det behandlas med IAPP.
Tidigare forskning har även visat att IAPP
inte förorsakar illamående eller obehag och
det har därför spekulerats i om IAPP är ett
s.k. mättnadshormon. Om så är fallet samt
var och hur IAPP orsakar sin mättande effekt är frågor som detta avhandlingsarbete
sökt svar på.
Delstudie I

I denna studie undersöktes effekten av upp
till en veckas IAPP-tillförsel på kroppens
energibalans hos råttor. Djur som hade fri
tillgång till föda studerades. Till jämförelse
användes två likvärdiga grupper av djur vilka ej fick IAPP.
Den ena gruppen hade fri tillgång till föda.
Den andra gruppen tilldelades lika mycket
föda som IAPP-djuren ätit under dygnet
38

innan, med andra ord kan man säga att de
djur som fått IAPP-infusion bestämde hur
mycket föda de parfödda djuren skulle få i
sina matskålar. IAPP tillförsel medförde att
intraabdominala fettet och epidymalfettet i
bukhålan minskade signifikant och att halterna av blodfetterna triglycerider och fria
fettsyror sjönk signifikant.
Dessutom sjönk halterna av hormonerna
leptin och insulin signifikant i blodbanan
men ämnesomsättningen med avseende på
kolhydrater och äggviteämnen var i stort
opåverkade.

a)

b)

Delstudie II

I den andra studien jämfördes effekten av
perifert tillfört IAPP med centralt tillfört
IAPP hos råtta. Den perifera tillförseln
skedde till fettväven i underhuden via en inopererad liten pump (osmotisk minipump)
och den centrala tillförseln genom att samma typ av minipump kopplas till en tidigare i hjärnan inopererad kateter. Födointag,
måltidsmönster och kroppsvikt studerades
och jämfördes. För att kunna registrera födointag och måltidsmönster användes en sk
metabolbur och födointagssystem (se bild 1
a och b).
Vi fann att en tiofalt lägre IAPP-dos krävdes, för att minska samma mängd intagen
föda, om IAPP tillfördes till hjärnan (se figur 2). Måltidsmönstret dvs hur djuren åt
varierade mellan de två grupperna. Dessa
fynd talar för att IAPP huvudsakligen påverkar hjärnan för att utöva sin effekt. Det
olika måltidsmönstret i vår försöksmodell
talar för att IAPP utövat sin effekt på olika
ställen i hjärnan.
Delstudie III

Här studerade vi födointag, måltidsmönster och kroppsviktsutveckling under en 27
veckor långt försök med vuxna möss. Vi
använde så kallade IAPP knockout-möss,
där genen som styr tillverkningen av IAPP
saknas och dessa möss därmed har total avsaknad av kroppseget IAPP.
Knockout-mössen jämfördes med vanliga
möss (med kroppsegen IAPP-tillverkning).

Bild 1.

a) Födointagsenhet med en metabolbur, ätveranda, matskål, undersökta djuret (i detta
fall råtta) och tallrik för uppsamling av spill
(vilken är kopplad till en våg). b) 16 födointagsenter, ihopkopplade via en svart box
(relä) till en IBM dator, utgör ett födointagsystem.

Studien delade upp ett långt kroniskt försök och en kort försök under 3 dagar. I båda
undersöktes födointag, måltidsmönster och
kroppsvikt medans i det korta delen också
effekten under samtidig IAPP-tillförsel.
I det längre musförsöket kunde ingen
skillnad på födointag och kroppsvikt eller
skillnader i födointagsmönstret (antal måltider eller måltidsstorlek) noteras vid jämförelse mellan IAPP knockout-möss och
kontrollmöss. IAPP-tillförsel till mössen i
det korta försöket minskade mängden intagen föda hos både vanliga och IAPP knockout-möss.
En ytterligare minskat intag sågs hos IAPP
knockout-möss jämfört med de vanliga
mössen (se figur 3). Resultaten kan tolkas
gastrokuriren 5 · 2014
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Delstudie IV

Figur 2.

Dagligt födointag vid SC IAPP (0, 0.25, 2.5
och 25 pmol/kg-min) infusion och ICV IAPP
(0, 0.025, 0.25 och 2.5 pmol/kg-min)infusion
hos råtta. Dag 0 är dagen innan den osmotisk minipump inopererades. Värderna visas
som medelvärde ± SEM. * P < 0.05, * P < 0.01,
* P < 0.001 jämfört med 0 pmol/kg-min.

I det fjärde arbete, studerades också tre grupper av djur. Råttor med fri tillgång på föda,
med IAPP-behandling till hjärnan (grupp
ett) repsektive utan IAPP-behandling (grupp två) samt en grupp med parutfodrade djur, (grupp tre). I den tredje gruppen
där djuren inte erhöll IAPP-behandling
tilldelades djuren lika mycket föda som de
IAPP-behandlade djuren åt dygnet innan,
på samma sätt som beskrivits i delarbete I.
Uttrycket av mängd mRNA i hjärnan
med avseende på neuropeptiden neuropeptide Y (NPY) (se bild 4), agouti-relaterad
protein (AgRP) och proopiomelanocortin
(POMC) undersöktes. NPY och AgRP är
orexogena peptider vilket innebär att de
är aptit ökande medans POMC ger sänkt
aptit. Inga förändrade uttryck av NPY och
AgRP mRNA kunde registreras, emedan
POMC mRNA-uttrycket var sänkt hos
både parfödda och IAPP-behandlade råttor.
Resultatet av denna studie talar för att det
hämmade födointaget inte sker via AgRP
och NPY i hjärnan, åtminstone inte vid den
studerade tidpunkten, POMC däremot kan
vara inblandad.

som om att IAPP knockout-möss är mer
känsliga för IAPPs anorektiska effekt då de
inte har någon egen produktion av denna
peptid och reagerar mer på den än de möss
som har eget IAPP i kroppen. Avsaknaden
av registrerbar skillnad i vårt långa försök
betyder inte att IAPP inte är betydelsefull
för kroppsviktsregleringen. Flera hormoner
är med och reglerar detta och då ett hormon tages bort verkar de andra kompensera
dess avsaknad.

IAPP talar för att IAPP framförallt utövar
sin effekt i hjärnan. Våra försök visar på att
IAPP åtminståne bidrar till minskad mängd
POMC i hjärnan och kan därmed vara en
del i hur IAPP verkar.
Avsaknad av påverkan på födointag och
kroppsvikt hos IAPP knockout-möss innebär inte att IAPP inte är nödvändigt för att
känna normal mättnad utan tyder snarast
på att födointaget kan kontrolleras på annat
sätt med hjälp av andra mättnadsfaktorer.
Detta har setts vid studier av andra viktiga
mättnadsfaktorer och belyser hur vist naturen har anordnat viktiga parallella system
för att bevara arternas överlevnad.
Delarbeten
1.

2.

3.

4.

B. Isaksson, F. Wang, J. Permert, M. Olsson, B. Fruin, M.K. Herrington, L. Enochsson, C. Erlanson-Albertsson and U.
Arnelo. Chronically administered islet
amyloid polypeptide in rats serves as
an adiposity inhibitor and regulates
energy homeostasis. Pancreatology
2005;5:29-36.
M. Olsson, M.K. Herrington, R.D. Reidelberger, J. Permert and U. Arnelo. Comparison of the effects of chronic central
administration and chronic peripheral
administration of islet amyloid polypeptide on food intake and meal pattern in the rat. Peptides 2007;28:141623.
M. Olsson, M.K. Herrington, R.D. Reidelberger, J. Permert, S. Gebre-Medhin
and U. Arnelo. Food intake and meal
pattern in IAPP knockout mice with
and without infusion of exogenous
IAPP. Scandinavian Journal of Gastroenterology 2012;47:191-196.
M. Olsson, M.K. Herrington, A. Jansson,
J. Permert and U. Arnelo. On the regulation of mRNA expression of proopiomelanocortin, neuropeptide Y, and
agouti-related protein in the hypothalamus by chronic central infusion of
islet amyloid polypeptide. Submitted.

Figur 4.

NPY mRNA uttryck (visas med röd fluorescence infärgning) i nucleus arcuate i hypothalmus med hjälp av FISH tekniken. Pilarna visar positiva celler med NPY innehåll.
3V=tredje ventrikeln, ArcM= arcuate nucleus
(mediala delen), MME=medial eminence
(yttre lagren).

Konklusion
Figur 3.

Dagligt födointag vid SC IAPP (25 pmol/kgmin) infusion hos IAPP Knockout möss eller
vanliga möss. Dag 0 är dagen innan den
osmotisk minipump inopererades.Värderna
visas som medelvärde ± SEM. * P < 0.01.
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Sammantaget styrker data från dessa studier
hypotesen att IAPP är ett mättnadshormon. I samtliga arbeten noterades en födointagshämmande men övergående effekt
av IAPP-tillförsel.
Den tiofaldiga skillnaden i lägsta effektiva
dos mellan perifert och till hjänan tillfört
39
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ANNONS ENDOSKOPI
SGF´s STYRELSE 2014

Akademisk avhandling från Karolinska
Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC),
Enheten för kirurgi.
Handledare: Lars Enochsson (huvudhandledare), Urban Arnelo, Magnus Nilsson
Fakultetsopponent: Guido Costamagna,
Catholic University, Rom, Italien.
Försvarad 28 september 2012

Endoscopic Detection and
Gallsten i den gemensamma gallgången är
ett återkommande
gissel för kirurger att of early upper
Management
hantera under pågående gallblåseoperation.
Inte minst med tanke på att fyndet av
Gastrointestinal Cancer
gallgångssten kan orsaka, om man har otur,
Bakgrund

ödesdigra komplikation

Fredagen den

20 February 2015
kl 08.30-16.00
Karolinska Universitetssjukhuset. Huddinge

Målgrupp

Kirurger och Gastroenterologer.

Kursinnehåll

Diagnostik och handläggning av Barretts esofagus
och tidig cancer i esofagus och ventrikel.

Fakultet

Raf Bisschops (Leuven/Belgien), Peter Elbe
(Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm),
Richard Ohya (Danderyds sjukhus, Stockholm/
Japan), Francisco Silva (Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm), Michael Vieth 			
(Bayreuth/Tyskland).

Kursarrangör

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Kursansvariga Peter Elbe och Francisco Silva, Gastrocentrum,
Karolinska Universitetssjukhuset.
Anmälan till
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Ordförande
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Vice ordförande
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Björn Lindkvist
Vetenskaplig sekreterare
Medicinmottagningen
Blå stråket 5
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
bjorn.lindkvist@vgregion.se

Jonas Bengtsson
Kassör
Kirurg kliniken
SU/Östra
416 85 Göteborg
031-343 52 48
jonas.l.bengtsson@vgregion.se

Stergios Kechagias
Hepatologiansvarig
Mag- tarmmedicinska kliniken
Universitetssjukhuset
i Linköping
581 85 Linköping
stergios.kechagias@lio.se

Marjo Kapraali
Facklig sekreterare
Karolinska US, Huddinge
141 86 Stockholm
08-585 800 00
marjo.kapraali@karolinska.se

Urban Arnelo
Endoskopiansvarig
Gastrocentrum Kirurgi K53
Karolinska US, 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

Valeria Castro
Ledamot (ordförande i SYG)
ST-läkare, doctorand
Medicinmottagningen
Blå stråket 5, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset,
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SYMPOSIUM KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

Pancreatology the
next decade
An international symposium at the Karolinska University Hospital in Stockholm
Sweden, with a new format for sustained release of ideas and thoughts

November 21, 2014
It is always difficult to foresee what will happen – and yet it is so important to
be prepared for the future. Regarding pancreatology (like many other parts of
medicine) the progress has been extraordinary the last 40 years. At the start of this
era there were small possibilities to diagnose pancreatic diseases until they were
so advanced that curative treatment was not possible. Today, also early stages of
the disease are possible to diagnose and some precursors of severe diseases may be
identified, the genetics of some diseases are beginning to discern, the imaging of
disease make the planning of treatment possible to tailor better than ever before,
some illnesses that was not possible to cure can now be treated with or without
surgery, and all patient can be palliated to some extent. However, it is not probable
that the progress will stop tomorrow – rather there is a good chance that we will
see new opportunities that we just some years ago could not even imaging. This
is what this symposium is all about: what can we expect for the nearest future.
It has been invited the crème de la crème of pancreatology, and of course this is
the least we need when we discuss the future – less would make the discussions
impossible. However, when this elite is present it implies that time is limited as
this caliber of pancreatologist need more than 25 hours per day from the patients’
point of view. Therefore, the discussions are the important part, and the short
lectures are only intended to be the starting points for the discussion.
However – good discussions on the future does not only demand excellent and
pancreatology-experienced speakers together with a visionary approach but it
also takes some preparation beforehand. Therefore, a booklet is prepared to give
a preview of what the speakers want to bring up, put also contributions from the
invited experts who will not give lectures but “only” participate in the discussions.
It is hoped that as many as possible of the participant will give their contribution
of what they think of future pancreatology and how we may be prepared to use
the up-coming possibilities as good as possible. Then – after the meeting – there
will be a proper publication of the written part as a supplement to a journal, but
all the writers are then allowed to make changes in their contributions if they
wish to make the text even sharper. Also, new contributions may be accepted.
Thus, teh format of the symposium is:

A written part · A meeting part · A re-written part
Focus will be on the discussions, and all the lecturers will be thoroughly questioned
by the young pancreatologists who also serve as moderators. There is no enterance
fee except your willingness to participation and to share your ideas and discuss.
Welcome to register for the meeting or to learn more about in on ake.andren-sandberg@karolinska.se. – all pancreatologists interested in the future are invited!
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SVERIGES YNGRE GASTROENTEROLOGER

SYG´s STYRELSE 2014

Bäste SYG-medlem
Det är redan novembermånad och julen
närmar sig med stormsteg. Detta blir sista
SYG- krönikan för i år och vi tittar därmed
tillbaka på året som har gått.

U

nder Gastrodagarna i Linköping,
som traditionellt förefaller under
majmånad, har vi under SYGs årsmöte inte bara fått en ny ordförande men
även flera nya medlemmar i styrelsen. Alla
styrelsemedlemmar har tagit sina uppdrag
med stort engagemang och det är ett stimulerande samarbete!

Specialistutbildning

Under 2014 har styrelsen har engagerat sig
inom bl.a. den nya specialistutbildningen,
som planeras införas nästa år i marsmånad.
Tillsammans med utbildningsutskottet har
ett remissvar utformats till Socialstyrelsen
där vi bl.a. kritiserar förslaget av att den
externa granskningen av våra kurser och
enheter som erbjuder specialistutbildningar, kommer att saknas i framtiden. Detta
menar vi i SYG kommer att sänka utbildningskvalitén.
Vi har även försökt att nå ut till er medlemmar med regelbundna nyhetsbrev och
en nystartad facebook- grupp med den senaste informationen.
Om vi blickar framåt så är det vår intention att förenkla vägen fram till specialistexamen. Det skall inte behöva vara så att
en ny ST- läkare skall känna att hen måste uppfinna hjulet självt. Vi vill reda ut i
djungeln av kursutbud och vägleda den enskilde ST- läkaren. Allt för att höja kompetensen och om inget annat göra det lättare
och mer tidsbesparande.
Utifrån vad Socialstyrelsen bidrar med av
SK- kurser, försöker vi i SYG och utbildningsutskottet komplettera med kurser tillhörande Gastroskolan. Dessa kurser skall i
största möjliga mån uppfylla våra målsättningar inom gastroenterologin. För de mer
erfarna ST- läkarna, och de redan färdiga
specialisterna skall GiF- kurserna (Gastroenterologi i Fokus) vara ett bra komplement.
Vi kommer att i 2015 fortsätta med att
sätta oss in i utformandet av den nya STutbildningen och dess målsättningar. Rådgiva inom upphandlingen av SK-kurser och
fortsätta utvecklandet av en nationell, basal
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endoskopiutbildning för ST-läkare via endoskopiutskottet. Likaså skall vi utföra en
inventering av hur många ST- läkare vi är
inom Gastroenterologi i Sverige, då denna
statistik saknas, enligt Socialstyrelsen.
Sedan hoppas vi att SYG- medlemmar
skall kunna få stöd till att medverka på kurser och kongresser internationellt, speciellt
dem inom UEG. Vi vill även gärna höra om
kollegor som tar den nya europeiska specialistexamen i april 2015, som man nu i december kan ansöka till.
Via vår facebook-grupp vill vi fortsätta
ge den senaste informationen samt att den
skall vara ett forum för SYG- medlemmar
för ett bättre nätverkande, delning av meningar och erfarenheter.
Gastrosverige är litet, och vi kan tillsammans höja kvalitén på vår kompetens och
driva gastroenterologin framåt, nationellt
som internationellt.
I detta nummer

I detta nummer kan jag varmt presentera
en kollega ifrån min egen klinik och styrelseledamot i SYG; Axel Josefsson, ST- läkare
som nu i november doktorerar. Han kommer att berätta om livet som forskare under
ST- utbildning, inte en lätt uppgift som
många vet…
Fortsatt God vinter och
God Jul & Gott Nytt År
önskar SYGs styrelse!

Valeria Castro
(ordförande)
ST-läkare, doktorand
Medicinmottagningen
Blå stråket 5, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset,
413 45 Göteborg
info@syg.se

Emma Berg
(sekreterare)
ST-läkare
Gastrokliniken
Skånes Universitetssjukhus,
Getingevägen 4
221 85 Lund

Erik von Seth
(kassör)
ST- läkare.
Gastrocentrum, Karolinska
Universitetssjukhuset
14186 Stockholm

Hannes Hagström
(styrelseledamot)
ST- läkare, doktorand.
Gastrocentrum,
Karolinska
Universitetssjukhuset
14186 Stockholm

Josef Asamrisson
(styrelseledamot)
ST- läkare
Medicinkliniken,
Mälarsjukhuset,
Kungsvägen 34,
633 49 Eskilstuna.

Axel Josefsson
(styrelseledamot)
ST- läkare, doktorand
Medicinmottagningen,
Blå stråket 5, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset,
413 45 Göteborg

Ghazaleh Mohammadian
(styrelseledamot)
ST- läkare
Gastrocentrum, Karolinska
Universitetssjukhuset
14186 Stockholm.

Valeria Castro

Ordförande i SYG
ST- läkare i Internmedicin
Gastroenterologi och Hepatologi
SU, Göteborg
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SVERIGES YNGRE GASTROENTEROLOGER

Att forska
Jag heter Axel Josefsson och är ST-läkare
på Gastromedicin på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Jag skall disputera i november på cirrhos och dess kardiella följdsjukdomar. Jag har fått uppdraget att skriva
något om att forska som ST-läkare.

D

et innebär både stora möjligheter
och till viss del svårigheter. Att
sätta av tid till forskning under tiden man arbetar kliniskt kan upplevas som
splittrande och man har fullt upp med att
lära in alla kliniska kunskaper som förväntas som ST läkare klara av.
Längre forskningsperioder kan stundtals
vara nödvändigt för att driva projekt framåt
med konsekvensen att man periodvis tappar kontinuiteten med kliniken. Dessutom
måste man mer eller mindre räkna med att
lägga en hel del fritid på forskning för att
kunna färdigställa data och analyser.
Men, det har många positiva sidor. Man
får stora möjligheter att skapa kontakter
med kollegor. Allt från att exempelvis vara
med om att hjälpa en kinesisk läkare att få
en postdoc-tjänst i Sverige till att starta samarbeten med läkare på den egna kliniken.
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Att dessutom kunna åka på olika konferenser är en möjlighet till att öka sin kunskap
både inom det egna forskningsområdet och
andra områden. För inlärning av evidenbaserad medicin så tror jag att forska gör en
läkare bättre rustad för att ta ställning till
nya artiklar och deras värde. Dessutom är
det väldigt roligt att forska stundtals!
På vår klinik har nästan alla ST-läkare ett
eller flera forskningprojekt och allt från
nära docentur till de som nyss börjat. Men
jag tror att det finns stor potential hos oss
yngre gastroenterologer som inte utnyttjas
i dagsläget.
Jag tycker det vore roligt om vi som ST läkare kunde skapa fler forskningssamarbeten
mellan klinikerna där ute i Sverige, både redan nu och för framtiden. Vi har stort material tillsammans, som vi skulle kunna skapa forskning som håller hög internationell
nivå med. Även om vi i nuläget producerar
mycket i landet så är det viktigt att vi som
ST läkare engagerar oss för att fortsätta med
traditionen för att hålla Sverige långt fram
inom gastroforskningen.
Min förhoppning är att vi medlemmar SYG

skulle kunna hjälpas åt att hitta partners till
forskningsprojekt i Sverige. Om du/ni har
något intressant projekt på gång och vill
engagera fler så hör av er till oss via mail
eller varför inte använda er av facebookgruppen!

Axel Josefsson

ST- läkare, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, Göteborg
Finn oss på facebook!
Sveriges yngre gastroenterologer, SYG:
www.facebook.com/
groups/700397666706538/
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Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige

FSGS´s STYRELSE 2014

Hej alla medlemmar!
Höstmörkret sänker sig över oss som en
mysig yllefilt och vi får kura ihop oss och
tända ljus. Sommaren har varit lång och
solig på de allra flesta ställen i Sverige så
vi hoppas att det kan hålla oss pigga ett
par månader innan ljuset vänder tillbaka.
FSGS har hunnit med en hel del under tiden som gått sedan verksamheterna drog
igång igen efter sommaren.

S

om ni kunde läsa om i förra numret
rivstartade FSGS styrelse sista helgen
i augusti med att på speciell inbjudan
delta i Dagens medicins tema dag om ”Rätt
prioritering i vården av magens folksjukdom”,
en dag med IBD i fokus. Något ni kan läsa
mer om i detta nummer av Gastrokuriren.
Igenom hela dagen stod det klart att IBD
sjuksköterskan är en viktig aktör och det
efterfrågades fler IBD sjuksköterskor och det
diskuterades hur det skall gå till. En viktig
fråga att hålla vid liv.
När temadagen avslutades så vidtog styrelsens årliga internat. I år förlagd i Stockholm.
”Sanna Ordförande” lyckades inhysa oss alla
i sitt hus och vi hade ett intensivt konstruktivt och givande dygn tillsammans.
Det är onekligen så att det finns många fördelar med att samlas och ha möjlighet att öga
mot öga utveckla sina idéer och bolla sina
tankar, utan den tidspress och begränsning,
som våra styrelsemöten som annars sker via
telefonmöten, kan innebära. Mer om vad
som avhandlades kan ni läsa om i vårt mötesprotokoll på vår webbsida: www. fsgs.se.
En av punkterna på dagordningen gällde
just vår hemsida. Under året som gått har det
kommit en ny version av Episerver , som är
det verktyg som används när man arbetar
med hemsidan.
Eftersom det mesta sker hemma på kammaren kan det ibland ta lång tid att förändra
och förnya delar av hemsidan men vi arbetar
med att få en lite bättre struktur och tydlighet. Vi kommer bland annat from nu vara
två ansvariga vilka är Cissi och undertecknad
och det är oss ni får vända er till om ni har
idéer om förändring eller helt enkelt bara tips
på nyheter som vi kan lägga upp.
Det har kommit till en flik för Projekt och
forskning under vilken vi försöker samla just
projekt och ny forskning som FSGS är involverad i på något vis.
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Vi kommer inom kort lägga ut bilder på
styrelsemedlemmarna och våra specifika
ansvarsområden inom föreningen och kontakt uppgifter om ni vill kontakta oss.
Kalendern hoppas vi under den närmsta
tiden få ordning på så att ni lätt kan hitta
vilka events som är på gång.
Vi har förstått att det trasslat lite med
vår medlemsansökan och en del av er som
ansökt om medlemskap har fått vänta länge
på återkoppling. Vi tror att detta är löst och
om ni hör att det fortfarande krånglar så är
vi tacksamma om ni hör av er.
På fredag den 17 Oktober är det nationella
Magtarmdagen.
Vi på vår mottagning skall bjuda på kaffe,
havreflarn och hänga upp ballonger. Själv
tänker jag flitigt dela sidor om ämnet till
mina vänner på Facebook. Hör gärna av
er om ni har deltagit i eller hört något om
arrangemang denna dag. Kan vara bra tips
inför nästa år.
Inom kort är det dags för UEGW kongress
för en del av oss. Ni som deltar glöm inte
bort att när ni kommer hem dela med er till
kollegor av kunskaper och nyheter ni får ta
del av på möten och kongresser.
Kunskap skapar engagemang, engagemang
skapar arbetsglädje och arbetsglädje sprider
sig och det kanske kan locka fler sjuksköterska till vårt område. På det viset kan vi
bidra till kampen för fler IBD sjuksköterskor.
Många bäckar små!

Vid pennan denna gång

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

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

Agneta Aasa
(kassör)
Spec.sjuksköterska kirurgi
Kirurgkliniken
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
agneta.aasa@lj.se

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

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

Carina Andersson
(ledamot)
Mag-tarmcentrum
Ersta Sjukhus
Box 4622, 116 91 Stockholm
carina.andersson@erstadiakoni.se

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

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

Eva Blackås

webmaster FSGS
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Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige

Linköpingsdagen 2014
För fjärde året i rad arrangerade FSGS och
SEGP i samarbete med Tillotts Pharma AB
en utbildningsdag för sjuksköterskor. Syftet med denna utbildningsdag är att förmedla grundläggande kunskaper kring
IBD ur medicinsk-, kirurgiskt- och omvårdnadsperspektiv. Utbildningen hölls i Linköping och då det är fjärde gången gillt i
Linköping så går utbildningsdagen nu under namnet ”Linköpingsdagen”. Intresset
var rekordstort – ett 50-tal sjuksköterskor
från olika delar av Sverige! Årets tema var
back to basic, d v s en dag med grundläggande IBD. Stor tack till Tillotts Pharma AB
som gör den här dagen möjlig!

V

i försöker anpassa tema efter tidigare års utvärderingar och önskemål.
Tyvärr är det svårt att individanpassa nivån så att nivån passar alla. Vi är
sjuksköterskor med olika erfarenheter. En
del av oss arbetar på mottagning, andra på
vårdavdelning och vissa av oss arbetar med
flera specialiteter. Vi måste förstå att alla
sjuksköterskor som arbetar inom gastroenterologi inte är IBD-sjuksköterskor.
Föreningar som FSGS & SEGP är till för
alla sjuksköterskor verksamma inom gastroenterologi. Linköpingsdagen är från i år
tänkt att bli en utbildningsdag med en mer
grundläggande inriktning mot IBD.
Grundläggande IBD

Först ut i programmet var Henrik Hjortswang, docent, överläkare ifrån Mag-tarmmedicinska kliniken i Linköping och som
föreläste om Grundläggande IBD för oss.
Vi fick en utförlig genomgång av de inflammatoriska tarmsjukdomarna ulcerös
kolit och Mb Crohn. Här följer en kort
sammanfattning:
Orsaken till IBD som är ofullständigt känd.
Mycket talar dock för att tarminflammationen orsakas av komplex interaktion mellan
immunsystemet och tarmmikrober hos en
genetiskt predisponerad individ. Tvillingstudier talar för att genetiska faktorer är
betydelsefulla särskilt vid Crohns sjukdom.
Symtombilden är beroende av tarminflammation - lokalisation/utbredning och sjukdomsaktivitet, intestinala komplikationer
(fistel, struktur, abscess) och extraintestinala komplikationer (irit, artrit, sakroilit,
erytema nodosum, PSC).
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Diagnostiken av IBD baseras på en samlad
kliniks bild från endoskopifynd (makroskopiskt- och mikroskopisk bild) och visualisering av tunntarm samt uteslutande av ett
antal differentialdiagnostiska alternativ så
som infektiösa koliter (bakterier, virus, parasiter), icke-infektiösa koliter (Mikroskopiska koliter) och funktionella mag-tarm
problem (IBS). Analyser för differentialdiagnostik är avföringsprov som F-odling,
EHEC, F-mikroskopi, Clostridium difficile
och Celiaki-markörer. Laboratorieanalyser
som indikerar inflammationsaktivitet är Albumin, CRP och fekalt calprotectin.
Calprotectin som är ett protein, som huvudsakligen finns i neutrofila granulocyter.
Proteinet mätes i faeces och metoden fungerar som en ospecifik markör för gastrointestinal inflammation – ett slags ”tarmens
CRP”. Metoden kan användas som diagnostiskt hjälpmedel vid misstanke om IBD
inför ställningstagande till skopi-undersökning. Rekommenderat gränsvärde är <50
mg/kg med en gråzon mellan 50-200 mg/
kg. Koloskopi ingår i rutinutredningen av
IBD och som ger information om utbredning, lokala förändringar och aktivitetsgrad. Vid svåra skov bör man beakta risken
för perforation. Man kan överväga att begränsa undersökningen till en rektosigmoideoskopi.
Sjukdomsaktiviteten styr valet av behandling och övrigt omhändertagande av patien-

ten. För IBD är målet att sjukdomen skall
påverka livet så lite som möjligt genom att
uppnå och bibehålla steroidfri remission
och undvika restriktioner och komplikationer av sjukdom och behandling. Om
våra patienter uppnår mucosal healing, d v
s utläkt tarmslemhinna blir utfallet bättre.
Det innebär minskat behov av sjukvård,
minskat behov av kirurgi och en längre tid i
steroidfri remisson.
Vid behandling använder vi idag, i huvudsak antiinflammatorisk behandling.
Vi följer vanligtvis en behandlingstrappa
enligt ”step-up-modell” och där steg 1 är
5-ASA-preparat och därefter steroider.
Steg 2 är Azatioprin, Puri-Nethol, Metotrexat. Steg 3: TNF-hämmare i monoeller i kombinationsbehandling. Kombinationsbehandling mellan azatioprin och
TNF-hämmare har i studier visat sig vara
mer effektivare.
Anledningen har tillskrivits effekten av två
läkemedel med olika antiinflammatoriska
verkningsmekanism och genom att immunmodulerare tenderar att minska risken
för risken för överkänslighetsreaktion eller
loss of response genom lägre antikroppsbildning mot TNF-hämmaren och högre
dalvärde.
De medel vi har idag räcker inte alltid hela
vägen till målet. Vilket knyter an till dagens
sista talare kolorektal kirurgen Anders Fast
föreläsning.
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Omvårdnad vid IBD

Nästa presentation hölls av Susanna Jäghult,
sjuksköterska och med dr. från Danderyds
Sjukhus och handlade om omvårdnad vid
IBD. Mycket fokus lades på hur IBD påverkar alla delar av livet – familjeliv, arbetsliv,
socialt liv, sexliv. Att leva med IBD handlar om att göra anpassningar. Dessutom är
många unga när de insjuknar. Information,
utbildning och stöd måste komma vid flera
tillfällen utifrån de behov patienten befinner sig i här och nu. När man är 19 år har
man vissa frågor, när man är 30 har man
andra och vid 40 helt andra osv.
Att ha IBD kan också innebära att en del
upplever att det är svårt att prata om och
att beskriva de symtom man har. Vi är inte
vana att prata bajs helt enkelt. För att underlätta för våra IBD-patienter att anpassa
sig till dessa kroniska sjukdomar är att erbjuda god tillgänglighet. När frågor, funderingar och/eller symtom uppstår måste
patienten ha en lättillgänglig mottagning
att vända sig till.
Sjukvården behöver kunna erbjuda både
möjlighet till rådgivning, akuttider samt information och utbildning till patienterna.
Information och utbildning bör vara individuellt anpassad och återkommande.
Vi behöver också uppdatera oss och börja
använda sociala medier för att även på detta
sätt öka tillgängligheten samt informationsflödet.
Endoskopi ur ett omvårdnadsperspektiv

Därefter pratade Ruth Svedlund, sjuksköterska från Endoskopimottagningen på
Kirurgikliniken i Gävle om endoskopi ur
ett omvårdnadsperspektiv. Ruth poängterade vikten av att arbeta i team runt patienten
för att nå en ökad följsamhet. Omvårdnaden runt de patienter som skall genomgå
endoskopiska undersökningar är viktig
då undersökningarna kan upplevas som
obehagliga och smärtsamma. Coaching av
sjuksköterska är ett viktigt stöd! Det är viktigt att ge en kombination av muntlig och
skriftlig information vilket ger en bredare
bild av endoskopiundersökningen. Det är
också av vikt att ta reda på patientens tidigare erfarenheter och medicinsk historia.
Endoskopiska procedurer som innebär att
man sätter in ett instrument i kroppen kan
väcka minnen och ge en posttraumatisk
reaktion. Detta faktum att dessa individer
kan behöva extra stöd eller djupare sedering
för att klara av att göra undersökningar är
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viktig. En välinformerad och bra förberedd
patient känner sig tryggare vid undersökningen och resultatet, det diagnostiska
värdet blir bättre. Upplevelse av smärta är
individuell och toleransen är olika. Vid undersökningar är smärtan tidsbegränsad och
övergående, vilket gör att den kan tolereras.
Patientens tidigare erfarenheter kan påverka deras inställning och tolerans för smärta,
vilket är viktigt i omhändertagandet. Endoskopiska undersökningar medför smärta
bl a när tarmen eller magen blåses upp med
luft. I Gävle använder man låntidsverkande
sedering/smärtstillande med midazolam/
petidin i bolusdos, men på många andra
endoskopienheter använder man idag det
korttidsverkande Propofol/alfentanil. Vid
gastroskopi är det främst kräkreflexen som
är ett bekymmer. I princip alla som genomgår gastroskopi får bedövning i halsen med
xylocainspray som ska underlätta nedförandet av skopet. Om detta inte fungerar kan
patienten vara i behov av sedering för att
öka toleransen.
När läkemedlen inte räcker till

Sist ut för dagen var Anders Falk, kolorektal
kirurg ifrån Kirurgkliniken, Skånes Universitetssjukhus i Malmö. IBD & kirurgi – Vad
gör vi när läkemedlen inte räcker till?
Ja, så här sent på eftermiddagen kunde
vem som helst ha slumrat till, men icke med
Anders Falk som föreläsare. Anders började
med att påtala att operera är lätt.., men det
skall göras rätt!! ..och att det är viktigt med
rätt diagnos.., är det Crohn eller ulcerosa??
Vid Crohns sjukdom (CD) kan inte sjukdomen ”opereras bort”, men en korrekt op-

eration i rätt fas kan ge reduktion av patientens besvär och i vissa fall även besvärsfrihet. Operation ska övervägas vid kroniskt
inflammatoriska symtom som påverkar allmäntillstånd och livskvalitet, vid stenosbesvär och vid fistulering och abscesser. När
det gäller tunntarms CD så är det inte alltid
helt enkelt. Involvera, informera, utbilda
patienten- patientutbildning! Viktigt med
bra sammarbete mellan kirurger och gastroenterologer! Multidisciplinär konferens
(MDT) är viktiga för en tvärprofessionell
bedömning. Stomisköterska! Endoskopiska
åtgärder som ballongdilatation av striktur
kan ibland ersätta öppen operation eller
åtminstone förskjuta sådan framåt i tiden.
Eftersom CD när som helst kan ge upphov
till ny aktivitet löper opererade patienter en
risk på 30-50 % att behöva reopereras en
eller flera gånger. Nya sjukdomsmanifestationer, recidiv, uppstår ofta i anastomosområden. Om resektion, ”do it safe”!
Grundregeln är att spara tarmlängd! Cave
kort tarm!! Vid längre strikturer görs resektion utan stora marginaler av normal tarm
och därefter utförs anastomos. Korta strikturer kan behandlas med strikturplastik,
oftast enligt principen ”skära på längden,
suturera på tvären”. Vid CD i distala ileum
utförs ileocekalresektion. Kolit i samband
med CD leder ibland till svåra och akuta
skov som kan leda till akut kolektomi och
ileostomi (som vid ulcerös kolit). Segmentell Crohnkolit kan opereras med resektion
och anastomos. Detta ger goda funktionella
resultat. Risk för nya resektioner eller kolektomi kan dock bli nödvändigt. Kvinnor
med önskan om graviditet kan välja IRA
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och med ileostomin kvar. Sammanfattningsvis: CD föranleder ofta, men långt
ifrån alltid, kirurgi. Kirurgiska ingrepp vid
CD skall vara tarmbesparande och inriktad
på god funktion. Operativa åtgärder i kombination med medicinsk behandling ger i
många fall bra symtomkontroll och livskvalitet.
Ulcerös kolit (UC)

Ulcerös kolit (UC) kan, om medicinsk behandling inte räcker, behandlas kirurgiskt.
Operation kan bli aktuell både i tidigt och
sent skede under sjukdomsförloppet. Ca
30% av UC blir opererade. I flertalet fall
opereras patienten halvakut då ett långvarigt skov inte viker på intensiv medicinsk
behandling. Kolektomi och ileorektal anastomos (IRA), alternativ nedläggning av

ileostomi och IRA i de fall då kolektomi
tidigare utförts. Denna metod innebär ett
något mindre ingrepp. Den kan användas
om rektum inte är svårt inflammerad. En
nackdel är att inflammationen kan blossa
upp igen i rektum. Nödvändigt med fortsatt medicinsk lokalbehandling. På sikt
finns även en viss malignitetsrisk. En viss
andel av patienterna med IRA behöver alltså opereras senare med annan metod.
Dessa stora ingrepp är inte komplikationsfria. Postoperativ ileus, anastomosläckage,
reservoirkomplikationer, stomiproblem och
störningar i urogenitala funktioner förekommer. Patienter med bäckenreservoir bör
kontrolleras med avseende på funktion, inflammation (pouchit) och atrofi. Rehabiliteringstiden uppgår till 2-3 månader.
Ibland tar rehabiliteringen dock längre tid

beroende på hur sjuk patienten var preoperativt. Nedläggning av avlastande stomi ger
en ny återhämtningsfas med adaptation till
den nya tarmtömningssituationen. Många
patienter kan även ha glädje av motorikhämmande mediciner samt vätskebindande
bulkmedel.
Avslutningsvis, a take home message: ”Ha
inte för bråttom med att tala om vad som ska
hända efter operation! Säg inte: ”Det fixar kirurgen. Det blir precis som tidigare”. Det blir
aldrig som innan operation!

Tack för en fantastiskt bra dag!
Ann Tornberg

Vice ordförande FSGS

Patientutbildning på sjukhus istället
för frustration på nätet
Det är inte bara studier som visar att våra
patienter inte känner delaktighet kring
sin sjukdom. Det räcker att gå ut på olika
chatforum eller Facebook för att se detta.
Där beskrivs frustration och ilska på sjukvården, man kan läsa hur personer med
inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) blivit
av med sin sjukdom bara genom att ändra
sin kost.

P

atienterna har ingen aning om vart
de skall vända sig när de får ett skov
och vad är förresten ett skov? ”Läkaren är köpt av läkemedelsindustrin”.
En tråd börjar med att någon skriver
”ASACOL är livsfarligt om du planerar
skaffa barn” och i de inlägg som sen följer,
planerar blivande mammor på rad att sätta ut sin medicin osv. Mycket av den frustration som beskrivs är ett misslyckande
av oss på mottagningarna. Patienterna
saknar kunskap och upplever sig inte sedda och förstådda.

Hur skapar vi då bättre kunskap och
känsla av delaktighet hos våra patienter?

Jag tror att det kan se olika ut beroende
på vilken mottagning man jobbar på och
gastrokuriren 5 · 2014

vilka förutsättningar som vi sjuksköterskor har.
I Borås dammade vi av den gamla ”IBD
skolan” trots avrådan om att detta inte
skulle fungera då det provats på andra
håll. Vi började med att byta namn till
IBD utbildning (våra patienter går inte i
någon skola). Vi tog kontakt med Magtarmföreningen här i Sjuhärad och bjöd
in dem. Vi ville ha deras synpunkter,
samtidigt som de presenterade sin verksamhet och det fina jobb de gör som patientförening. Likaså involverade vi vår
dietist i arbetet.
Vi valde bort att ha flera utbildningstillfällen och istället fick det bli en eftermiddag mellan klockan 14-18. Jag tror våra
läkare höll på att storkna då de hörde detta ”-INTE mer än två timmar!” Det har
visat sig att fyra timmar är ganska lagom.
Patienterna är nöjda. Hade vi bjudit in
till flera träffar hade färre kunnat vara
med.
Initialt hölls utbildningen bara för patienterna. Då vi var nya på detta bad vi
dem komma med synpunkter och hjälpa
oss att utforma utbildningen. Det ledde

bland annat till att vi nu även bjuder in
anhöriga att delta. Sjukdomen drabbar ju
inte bara patienten utan även dem. Det
är viktigt att anhöriga känner sig trygga
och har kunskap kring sjukdomen för att
bättre kunna förstå och vara ett stöd då
det behövs.
Det är de små detaljerna som gör skillnad. Trots att utbildningen hålls på sjukhuset är vi privatklädda för att skapa en
VI känsla.
Det har visat sig under åren vi haft utbildningen att det inte bara är de som
haft sin sjukdom en kort tid som vill delta, utan även de som haft sin sjukdom i
30-40 år har varit med. De riktigt unga
personerna, 90-talisterna har vi låtit vara
i en grupp för sig då de är i en ålder då
det kan vara viktigt att få diskutera skola,
utbildning, dejting, familj osv med personer i ens egen ålder och framförallt se att
de finns fler unga med sjukdomen.
En fördel är dock att blanda de som haft
sjukdomen länge, med de som haft den
en kort tid. Det blir bra diskussioner och
erfarenhetsutbyte.
Vad tycker då patienterna och anhöriga
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om utbildningen? De har fått vara med
och utvärdera. Vi har valt en del påståenden och de har på en VAS-skala från 0-10
fått svara på hur väl detta stämmer med
deras upplevelse, där 0 är stämmer inte
alls och 10 är stämmer väl. De får också
lämna spontana kommentarer.
Vi har i dag genomfört utbildning för
cirka 100 patienter och anhöriga. I år har
vi lämnat ut enkäter. Av 42 utlämnade
enkäter har vi fått in 42 svar, varav 32 är
patienter.
Tabell 1

Resultat på tre frågor besvarade av anhöriga
till IBD-patienter.
Fråga 1a
Fråga 2b
Fråga 3c

medelvärde

median

9,17
9,21
8,98

9,35
9,50
9,60

a Jag tror att jag kommer ha användning
för den kunskapen jag fick i dag
b Jag tror att det kommer vara lättare att
förstå och ställa frågor kring sjukdomen
c Jag känner att jag bättre kan förstå vad
min anhörig går igenom och hur han/
hon har det när denne inte mår väl
Tabell 2

Resultat på tre frågor besvarade av patienter med IBD.
Fråga 1a
Fråga 2b
Fråga 3c

medelvärde

median

7,70
8,10
8,16

7,45
8,45
8,75

a Jag tror att jag kommer känna mig tryggare och oroa mig mindre över min sjukdom efter idag
b Jag tror att det kommer vara lättare att
förstå och ställa frågor kring min sjukdom
c Jag tror att jag kommer känna mig mer
delaktig i samtal med min doktor kring
min sjukdom efter den här dagen
Sammanfattning

Det är tydligt att de anhöriga har saknat
information och kunskap. Det är inte
helt uppenbart att man faktiskt pratat så
mycket om sjukdomen hemma, trots att
det påverkar hela familjen.
Det är svårt att komma åt patienternas
oro enbart med en utbildning, kanske till
och med omöjligt. Kunskap och informa52

tion kan vara en hjälp. Vi kan se en trend
att det är de unga som oroar sig lite mer
än de äldre och det är ju inte heller så
konstigt. De är på väg in i vuxenvärlden
och allt vad det för med sig.
Dietistens medverkan i utbildningen har
mottagits med blandade känslor av deltagarna. Det fanns en förväntan att hon
skulle komma med kostråd som gjorde
dem friska eller påverkade utvecklingen
av sjukdomen. Att istället få höra att det
inte finns evidens för att kosten har betydelse tog udden av förhoppningen som
skapats till följd av all den kostpropaganda man numer matas med via media, internet mm.
Under utbildningens gång har vi fått
god respons från deltagarna. Samtliga vill
att vi fortsätter med dessa utbildningar.
De vill också att vi regelbundet skall informera om nya rön forskning och mediciner. Det upplevs positivt att möta andra
med samma diagnos och få samtala med.
Detta är bara en början av vårt arbete i
Borås för att skapa delaktighet och trygghet för våra patienter. Tittar vi runt om i
vårt land så tror jag många har goda ex-

empel på hur vi kan jobba kring detta och
lära av varandra.
Det är inte bara patienterna som fått
ut något positivt av detta utan även vi
sjuksköterskor på mottagningen. Våra
kunskaper i IBD har ökat och vi måste
ständigt fylla på den. Vi har i dag ett fantastiskt samarbete med mag-tarmföreningen. Vi lär av varandra. Är öppna och
diskuterar. De är ju många gånger patienternas kanal till oss. Det patienterna
inte vågar säga till oss kan många gånger
vara lättare att lyfta till föreningen. Vi
utformar utbildningar tillsammans. Senast den 17 oktober uppmärksammade
vi Mag-tarm dagen tillsammans. Vi var
på SÄS sjukhus och diskuterade ”magar”.
Ett gott samarbete oss emellan gagnar ju
patienten och det är ju dem vi är här för.
Jag hoppas att ni som läser detta själva
har goda exempel på hur ni jobbar. Hör
av er till någon av oss i FSGS styrelse, så
att vi kan läsa om er historia här framöver!

Marie Andersson
gastrokuriren 5 · 2014
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Nurse Awareness Project
Bakgrund

Patienter med en kronisk sjukdom som
IBD behöver återkommande information
och stöd. Det är många gånger sjuksköterskor som ger information och rådgivning
till dessa patienter. Syftet med denna studie,
”Nurses Awareness Project” är att undersöka kunskap, medvetenhet och erfarenhet
hos sjuksköterskor som kommer i kontakt
med IBD-patienter för att se om det i förlängningen finns behov av mer utbildning
och stöd till denna yrkesgrupp.
Metod

En enkät skapades av fyra sjuksköterskor
med hög kunskap inom IBD. Enkäten
innehöll 33 frågor angående sjukdom och
behandling vid IBD. Enkäten besvarades
digitalt och tog ca tio minuter att besvara.
Ett brev med information om syftet med
studien samt hänvisning till en länk där den
digitala enkäten låg skickades ut till 1300
sjuksköterskor. Sjuksköterskorna arbetade
på specialiserade gastroenheter, allmänmedicinska enheter eller allmänkirurgiska
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enheter. Både sjuksköterskor som arbetade
med vuxna och barn tillfrågades. Undersökningen genomfördes under september
till december 2013.
Resultat

247 (19 %) sjuksköterskor besvarade enkäten. 126 av dessa svarade ”ja” på att de arbetade med IBD-patienter och analyserna är
baserade på dessa. 41 % arbetade på gastroenhet, 44 % arbetade på allmänmedicinsk
eller allmänkirurgisk enhet och 15 % på
övrigt (t ex dialysenhet). Sjuksköterskorna
hade hög kunskap om anatomi och fysiologi, etiologi och de vanligaste symtomen vid
IBD. Kunskapsnivån var också hög när det
gällde medicinsk behandling vid IBD samt
extraintestinala manifestationer.
Dock var kunskapen något sämre inom
kirurgiska frågor. Till exempel svarade 43
% av respondenterna fel eller ”jag vet inte”
på en fråga om vad en pouch är för något.
Även frågor om antal som drabbas av IBD
per år i Sverige samt rökningens effekt vid
IBD rådde det en viss kunskapsbrist inom.

På frågan om fertilitet och män som behandlas med sulfasalazin svarade 53 % rätt.
Majoriteten av sjuksköterskor önskade mer
utbildning för att fördjupa sina kunskaper
inom IBD. Endast 8 % uttryckte inget behov av ytterligare kunskap.
Konklusion

Sjuksköterskor som arbetar med IBD har
hög kunskap inom området och är väl lämpade att ha informationssamtal och rådgivning till patienter med IBD. Dock finns en
del områden där kunskapen ligger aningen
lägre och vid utbildningssatsningar kan
dessa resultat underlätta så att dessa områden prioriteras. Det uttrycktes också allmänt ett önskemål om mer utbildning hos
sjuksköterskorna.

Carina Andersson
Eva Blackås
Anna Nordström
Susanna Jäghult
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Hej alla medlemmar!
Så är det då snart slut på detta år och vi
kan konstatera att det endoskopiska Sverige har varit mycket aktivt på olika sätt
med interna utbildningar, externa temadagar, med kurser i bland annat endoskophygien (som var mycket uppskattat
av några av mina kollegor på operation,
på mitt sjukhus) och kongresser både i
Sverige och utomlands.

F

rån Linköpingsdagen får vi i detta
nummer en rapport. Från höstens
stora event ESGENA/UEGW som i
år hölls i Wien 18-20 oktober kommer vi i
första numret av Gastrokuriren 2015 få ta
del av några reseberättelser, från de som fått
årets resebidrag dit. Medans vi väntar på det
numret får ni här en kort rapport från mig,
men först lite annat.
Förra hösten 2013 kom de uppdaterade
hygienrutinerna och dessa ligger sedan dess
på vår hemsida under fliken hygien, de kan
även läsas i Vårdhandboken.

Vi har haft lite problem med vår hemsida
under hösten och vi hoppas nu att det skall
fungera som vanligt igen. Om det är något
ni saknar på hemsidan tar vi mer än gärna
emot mail från er.
Jag och resten av styrelsen tackar för i år
och önskar er alla en God Jul och ett Gott
Nytt År.
Väl mött nästa år.

stort tack till:
Vi vill framföra ett
AB
ige
er
Olympus Sv
COOK Sweden AB
COOK IRELAND,
Sverige
Boston Scientific
AB
Getinge Sverige
Neovitalis Aps

Medlemsavgiften för 2015 är som vanligt
200 kronor att betalas in på bankgironr:
5828-8945 senast 31 januari.

.

Vice ordförande:
Ruth Svedlund
Endoskopimottagningen
Kirurgkliniken, Gävle sjukhus
801 87 Gävle
Tel: 026-15 40 55
Fax: 026-15 55 82
ruth.svedlund@lg.se

Åsa Jirvelius

sekreterare i SEGP

Medlemsavgift

rtners under 2014

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

Sekreterare:
Åsa Jirvelius
Kirurgens Endoskopienhet
Södersjukhuset
Tel: 08-616 46 96 / 08-616 24 73
Fax: 08-616 46 64
asa.jirvelius@sodersjukhuset.se

Tack!

Våra samarbetspa

SEGP´s STYRELSE 2014

Om du vill gå ur föreningen ser vi gärna att
du meddelar Agneta Schedin eller Åsa Jirvelius så vi kan ta bort ditt namn från medlems- och maillista.

Kassör:
Agneta Schedin
Gastromottagningen
GastroCentrum Omvårdnad
Karolinska Universitetssjh, Solna
171 76 Stockholm
Tel: 08-517 730 78
Fax: 08-517 738 68
agneta.schedin@karolinska.se
Ledamot:
Helena Risvall
Sunderby sjukhus
Sjukhusvägen 10
971 80 Luleå
Tel: 0920-28 33 05
helena.risvall@nll.se

Ledamot:
Susanne Andersson
Spec. mott./Endoskopienheten
Piteå Älvdals Sjukhus
Lasarettsvägen, 941 50 Piteå
Tel: 0911-750 00
susanne.l.andersson@nll.se

Ledamot:
Gunilla Strand
Endoskopienheten
Ersta Sjukhus
Box 4622, 116 91 Stockholm
Tel: 08-714 63 09
gunilla.strand@erstadiakoni.se
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Populär fortbildningsdag
i Linköping
Dagen arrangerades av Svensk förening
för Endoskopi och Gastroenterologi Personal, SEGP och Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige,
FSGS i samarbete med Tillotts Pharma AB

D

en femte årliga fortbildningsdagen
som hölls torsdagen den 2 oktober
2014 vänder sig till sjuksköterskor
inom gastroenterologi samt till övriga yrkeskategorier i mån av plats. Deltagarantalet har ökat för varje gång och i år var det
47 anmälda från norr till söder som fick
ta del av grundläggande sjukdomslära, behandlingar och omvårdnad vid IBD samt
endoskopi.
Tanken är att föreläsningarna ska kunna
passa både för de som arbetat en tid inom
gastroenterologi som för de med kortare erfarenhet inom området. Under föreläsningarna gavs möjlighet till frågor, diskussion
och även få ta del av kollegors erfarenheter
inom de aktuella ämnena vilket kan vara
mycket berikande.

Grundläggande IBD

När Ann Thornberg, leg. sjuksköterska
Skånes Universitetssjukhus Lund hälsat
deltagarna välkomna och presenterat oss representanter från SEGP (Ruth Svedlund),
FSGS (Ann Thornberg, Susanna Jäghult)

och Tillotts Pharma AB (Christian Hede,
Liselotte Ekberg, Per-Fredrik Nilsson) började dagens program med ”Grundläggande
IBD”.
Överläkare Henrik Hjortswang Magtarmkliniken Linköpings Universitetssjukhus informerade om de inflammatoriska
tarmsjukdomarna ulcerös kolit och crohns
sjukdom. Han varvade sjukdomslära med
olika patientfall som ledde fram till diagnos
och lämplig behandlingsstrategi.
Susanna Jäghult leg sjuksköterska Gastromottagningen Danderyds Sjukhus AB föreläste om ”IBD ur ett omvårdnadsperspektiv” och bland annat informerade om hur
IBD-patienten måste göra anpassningar för
att hantera sin sjukdom. En videoinspelning visade vad det innebär att ha IBD. De
begränsningar sjukdomen medför kan vara
svåra för andra personer utan IBD-sjukdom
att riktigt förstå.
Jag själv, Ruth Svedlund endoskoperande
leg sjuksköterska Endoskopimottagningen
Gävle sjukhus föreläste om ”Omvårdnadsaspekter vid endoskopi” vilket innefattar
omvårdnad vid planerande, förberedelser,
genomförande och eftervård av patienten
som undersöks endoskopiskt av mag-tarmkanalen. Främst koloskopi belystes och vikten av att nå målet med en delaktig, trygg
och motiverad patient.

Om läkemedlen inte räcker till

Anders Falk specialistläkare kirurgkliniken
Skånes Universitetssjukhus Malmö föreläste om ”IBD & kirurgi - vad gör vi om
läkemedlen inte räcker till?”. IBD-patienter
med svåra skov som kan medföra ökad risk
att drabbas av komplikationer kan bli i akut
behov av kirurgisk åtgärd. Han förklarade
vikten av att tidigt informera patienten om
att kirurgi kan bli aktuellt och att förklara
vad det innebär. Olika typer av tarmkirurgi
förklarades med tydliga bilder.
Det var en lärorik dag som tog upp grundläggande aspekter av IBD-patienternas
sjukdom, behandling och omvårdnad.
”Teamet” runt patienten belystes bland
annat i de olika föreläsningarna. Teamet
som har den specifika kunskapen för patientens behandling och omvårdnad samt
har god kontakt/tillgänglighet för att vid
behov vidareremittera till annan specialistmottagning. Med hjälp av deltagarnas
utvärderingar och önskemål om framtida
innehåll siktar vi på återkommande intressanta fortbildningsdagar i Linköping.

Ruth Svedlund

SEGP

Sök resebidrag till 2015
Svenska Gastrodagarna i Uppsala

12-15 maj 2015
Sista ansökningsdag är 31 januari 2015
Olympusstipendiet på 10 000 kronor

Sista ansökningsdag är 31 januari 2015
Getinges kurs i rengöring och desinfektion av flexibla endoskop

Två tillfällen under våren.
Kursavgift och logi
Sista ansökningsdag är 31 januari 2015
gastrokuriren 5 · 2014

På vår hemsida www.segp.nu finner du de
olika resebidragen som finns att söka samt
kriterier och ansökningsblankett.
Tänk på att du måste ha varit medlem i
minst tre år och att ansökan måste göras
personligen och kan ej överlåtas.
Vi ser fram emot många ansökningar.
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UEG Week i Wien 2014
Mitt konferensdeltagande började redan
på lördagens förmiddag. Eftersom man
själv skulle skriva ut sin ”badge” och sedan
hämta ut kongressmaterialet gick registreringen väldigt snabbt och smidigt jag
fick god tid över till att bestämma vad jag
ville lyssna på under dagen, innan Post
Graduate kursens livesända skopier började.

D

e visade ERCP med stent byte och
inläggning av metallstentar, POEM-Per Oral Endoskopisk Myotomi och sedan coloskopi där de slyngade
en gigantisk polyp som orsakade obstruktion
av tarmen och anemi. Efter lunchen var det
dags för ESGENAS program, det erbjöds 8
olika workshops att välja på, där Hands-on
träning på Bio-simulator brukar vara mycket
uppskattat. Hemostas är ju något de flesta
av handskas med i vårt arbete och vi fick se
och höra om olika varianter och sedan känna
på sakerna och ställa frågor. Senare lyssnade
jag och mina kamrater på några läkarföreläsningar om akut pankreatit, som vi ser mycket
av på vårt sjukhus.
På kvällen gick alla sköterskor till Rathausplatz för att på restaurant Rathauskeller
mingla och äta typiska Österrikiska rätter i
Rittersaalen. Kvällen var mycket trevlig och
jag träffade en del gamla kamrater.
Patientsäkerhet inom endoskopi

Söndagen började klockan 9 och även idag
fanns det flera sessions att välja på, ibland
krockade de intressantaste föreläsningarna,
så vi fick dela på oss för att inte gå miste om
något. Två väldigt bra föreläsningar på förmiddagen handlade om etik, om hur alla på
rummet uppför sig med vaken patient, vilka
signaler vi ge med ansiktsuttryck, beröring,
hur vi pratar med patienten och varandra,
att tänka på att ha patienten helt i fokus.
Det finns mycket att fundera på och lära
där. Riskmoment för vid endoskopi handlade om patientsäkerhet och föreläsaren
gick igenom olika risker med både patient,
personal och utrustning. Hon visar olika
checklistor som används i Frankrike för
dessa kategorier och avslutar med att visa
en rapport av ett vattenproblem till desinfektorerna på en enhet, hur de noterar fel,
skriver rapport och felanmäler.
Sedan var det dags för utbildning. Ett före56

tag har utbildning för sköterskor och tekniker som innehåller 3 program än så länge,
hemostas, dilatation och provtagning. Hittills har 2500 sköterskor och tekniker deltagit
i mer än 300 sessioner i 12 länder runt om
i Europa.
Ett fjärde program som handlar om ERCP
och EUS är snart klart. De kan komma till
din enhet när ni har möjlighet och utbilda
i det ni önskar. Om detta finns i Sverige
ännu vet jag inte, det är något jag får forska
i. Tanken är mycket bra tycker jag eftersom
man kan utbilda många vid samma tillfälle
och på hemmaplan vilket underlättar för
pågående verksamhet. Eus-ledd dränage av
gallgång var imponerande, Endoskopska
operationsmetoder av överviktiga visades
och beskrevs. Förmiddagen avslutades med
Akut GI-blödning.
Hur lär man ut medkänsla?

Eftermiddagen fortsatte med hygien och dess
alla utmaningar för att sedan gå vidare till
utbildning av ny personal.
Hur lär man ut ”compassion”? Var en väldigt bra fråga, där har vi en hel del att tänka.
Propofolsedering är alltid en aktuell fråga,
hur gör vi? Efter en hel dags lyssnade var
det skönt att på kvällen ta en promenad på

Wiens gator i 17 graders värme.
Måndagen hade inte så stort program och
började med prisutdelning. Lars Aabakken
höll nog den roligaste föreläsningen när han
med bulldeg visade hur hela systemet såg
ut efter olika operationer och vilka problem
det skapade vid endoskopiska behandlingar
efteråt, som exempelvis ERCP. Hans Härting
från Österrike är pilot och talar om checklistans betydelse för allas säkerhet vid flygning
och att det borde vara lika viktigt för alla
inom vården.
ESGENAS program avslutas med en invitation till Barcelona nästa år. Vi fortsatte
eftermiddagen med att lyssna på en del
läkarföreläsningar och en rundtur bland
företagen.
Efter tre hela, fullmatade dagar åker vi hem
till våra enheter och jag hoppas att vi alla har
något matnyttigt att förmedla till dem som
varit hemma.
Tack ESGENA för ett mycket trevligt möte
med ett mycket bra och varierande program.

Åsa Jirvelius

Södersjukhuset, Stockholm
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