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ordföranden har ordet

Ärade medlemmar,

V

årljuset har kommit åter efter vargavintern och snart är det dags för
Gastrodagarna!
Åke Danielsson och kompani i den lokala organisationskommittén håller
på att finslipa detaljerna för att vi ska få en intressant och trevlig vecka i Umeå.
Programmet blir högintressant, där speciella satsningar görs på en temadag kring
endoskopi och på translationella symposier – från molekyl till patient – om celiaki
respektive anti-mikrobiella peptider. Vi hoppas också att vår satsning med fri
registrering till ST-läkare med accepterat abstract ska öka antalet yngre läkare på
plats. Deltagande i Gastrodagarna bör vara en självklar del av ST-utbildningen!
En europeisk UEGF-intierad (SGF-stödd) lobbying kring kolorektal cancer

har medfört att EU-parlamentet skrivit på en deklaration som innebär att man
förordar screening för kolorektal cancer i alla EU-länder. Denna problematik
uppmärksammades också i ett nationellt möte på Läkaresällskapet i höstas. I
en gemensam aktion gick SGF, Kolorektalföreningen och patientföreningen
(RMT) ut i pressen, vilket ledde till en artikel i DN (www.dn.se/nyheter/sverige/
dodlig-tarmcancer-kan-hindras-med-screening). Innehållet här blev bra, men
det framgick inte att de berörda specialistföreningarna och patienterna gjorde
gemensam sak. Ytterligare gemensamma debattinlägg planeras därför i denna
mångfacetterade fråga.
I detta nummer av GK presenteras de tre stora forskningsfonderna inom svensk

gastroenterologi. Ihrefonden och Julins fond har gjort oerhörd nytta för klinisk
forskning inom gastroenterologin under många år och Mag-Tarmfonden har
fått en mycket lovande start. För att varje fond ska göra bästa möjliga nytta
rekommenderar SGFs styrelse en viss progression i hur man söker till de olika
fonderna (baserat på stadgar, förda diskussioner med fondernas representanter
och de resurser som finns att tillgå). Mag-Tarmfonden ges som ett engångsbelopp till unga forskare från halvtidsseminarium och fram till och med strax efter
disputation för att få en flygande start på forskningen efter disputationen. Julins
fond ger medel från disputation och framåt (stöd kan ges i tre år) mot docentur.
Ihrefonden kan ge stöd till mer långsiktiga projekt, även efter docentur men
högst tio år efter disputation. Att ha detta i åtanke kan göra att ni lägger ner ert
ansökningsarbete på rätt fond. Kom ihåg att man aldrig får forskningsmedel
om man inte söker!
Apropå forskningsfonderna har en av Mag-Tarmfondens tidigare stipendiater

(nu med stöd bl.a. från Ihrefonden), Jonas Halfvarson, gastroenterolog i Örebro,
fått den prestigefyllda utmärkelsen ASNEMGE Rising Star 2011! Detta innebär
att Jonas ses som en av Europas mest lovande inom gastroenterologisk forskning.
Prisutdelning och föreläsning sker i samband med UEGW i Stockholm i höst.
STORT GRATTIS!
Med stolthet kan man som SGF-ordförande konstatera att vi nu fått Rising Star-utmärkelser till Sverige två
år i rad. Svensk gastroenterologi står alltså fortsatt stark.
Inte minst tack vare viktigt stöd från våra gastroenterologiinriktade forskningsfonder!
Vi ses snart i Björkarnas Stad!
Bästa vårhälsningar
Johan Dabrosin Söderholm
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redaktören har ordet

Bästa läsare!

V

älkommen till årets första nummer
av Gastrokuriren. Detta nummer
håller som utlovat ett endoskopitema och är fullspäckat med fina endoskopibilder. Endoskopiartiklarna är skrivna av
ett par av vårt lands främsta endoskopister.
Jag hoppas och tror att du kommer att finna
innehållet intressant och användbart.
Vi startar även en ny artikelserie i detta

nummer: ”Endoskopifrågan”. Tanken är att
läsaren ska få, med hjälp av en kort anamnes och en endoskopibild, ställa diagnos
och chansen att vinna ett resestipendium

som lottas ut bland dem som skickat in
rätt svar till mig. För att denna serie ska bli
bra hoppas jag också på att några läsare vill
bidra med intressanta fall, så skicka gärna
in förslag.
Artikelserien ”Landet runt” fortsätter och

kommer att synas i vissa nummer. Även
här hoppas jag på förslag ifrån er läsare. Jag
tycker själv att det är mycket intressant att
veta hur kollegor landet runt har det och
hur de har lagt upp sitt arbete. Om ni nu
inte tycker det, eller har andra synpunkter på innehållet är ni mycket välkomna

att kontakta mig. Feedback från läsarna är
förstås avgörande för kvalitén på tidningen.
Vidare hoppas jag få se många av er på Gastrodagarna i Umeå
(min dotter har
lusläst programmet
och meddelat att
det går 50 invånare
per björk…)

Hälsningar,

Charlotte Höög

Mag-tarmfonden
Mag-Tarmfonden är en insamlingsfond som instiftades 2009
av SGF och Riksförbundet för Mag-Tarmsjuka (RMT). Syftet
är att bidra till ökade resurser för forskning kring sjukdomar
i matsmältningsorganen. Medel kommer in genom enskilda
gåvor, projekt som Mag-Tarmfonden driver och att företag
går in som årliga givare på tre nivåer, brons (25 000 kr), silver
(50 000 kr) eller guld (250 000 kr). Guldnivå innebär även
att företaget har en adjungerad plats i fondens styrelse och
deltar aktivt i att utveckla fonden.
Ett lyckosamt projekt har varit kokboken ”Mat med magkänsla”, som hittills sålt i över 7 000 exemplar och inbringat
drygt 400 000 kr till fonden. Boken säljs fortfarande och det
finns möjlighet att göra reklam för boken genom att sätta upp
ett bokställ i era väntrum på kliniken. Där kan även annan
information till våra patienter läggas ut. Bokstället är gratis
och ni kan beställa det via Mag-Tarmfondens sekreterare
Britt-Marie Johansson på Kirurgkliniken, universitetssjukhuset i Linköping.
Mag-Tarmfonden är den enda nationella fonden för svensk
gastroenterologisk forskning där allmänheten kan ge ett
bidrag, något som kan kännas viktigt för många.
En folder om Mag-Tarmfonden kan beställas för att dela ut
till patienter, anhöriga och andra som kan vara intresserade
att stödja forskning. Mag-Tarmfondens hemsida är under
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uppbyggnad och beräknas vara i drift senast i maj. Man
kan då även hänvisa till adressen www.magtarmfonden.se för
att få ytterligare information om fonden, pågående svensk
forskning, vilka projekt som har fått stöd från fonden och
hur man gör om man vill lämna ett bidrag.
För 2011 stöds fonden av MSD och Abbott på guldnivå, Ferring och Olympus på silvernivå och Tillotts och Renapharma
på bronsnivå. Mag-tarmfonden tackar dessa företag för deras
generösa och viktiga stöd till svensk gastroenterologisk forskning och hoppas samtidigt att fler företag skall ansluta sig.
Gastroenterologisk forskning har små resurser i förhållande
till hur stor betydelse sjukdomarna i matsmältningsorganen
har för folkhälsan. Vår förhoppning är att fler företag med
intresse av en stark svensk forskning inom det gastroenterologiska fältet skall ansluta sig som givare.
Första gången Mag-Tarmfonden delade ut stipendier var på
Gastrodagarna i Göteborg 2009. På Gastrodagarna i Umeå
2011 delar Mag-Tarmfonden ut 600 000 kr i stipendier och
vår målsättning är att denna summa successivt skall öka med
åren. Målgruppen för Mag-Tarmfonden är i första hand unga
forskare som är i slutet av sin doktorandutbildning eller just
har doktorerat och tar steget vidare som självständiga forskare.
Henrik Hjortswang

5

ANNONS

bengt ihre- fonden

Bengt Ihre-fonden
Av de fonder som Svenska Läkaresällskapet förfogar över, och som enbart riktar
sig till gastroenterologi, så är Bengt Ihrefonden den största.

D

etta berättar Thomas Ihre, som
är sammankallande och tillika
ordförande i fonden. Thomas är
son till Bengt Ihre, som avled vid 90 års
ålder 1993.
Patient blev mecenat

Bengt Ihre var medicinsk gastroenterolog,
och tillsammans med bl.a. Nanna Svartz var
han med och bildade Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF) på 50-talet. Han var
också en av SGFs första ordförande.
Vid den här tiden arbetade Ihre som
chef och överläkare vid St Eriks sjukhus i
Stockholm.
– Han drev dessutom en privat praktik i
hemmet, berättar Thomas.
En av de patienter som besökte honom
där, var bankmannen Richard Julin (1877–
1962).
Richard hade gjort en remarkabel karriär inom Stockholms Enskilda Bank: Han
anställdes som springpojke 1892 och avancerade sedan, via ett antal olika befattningar,
till direktör 1920 – och invaldes i styrelsen
åtta år senare. Han var kvar som ledamot i
styrelsen fram till sin bortgång.
– Richard hade själv satsat pengar i
företaget Astra, och han var aktiv i utvecklingen av företaget. Det ledde till att han
blev mycket förmögen, fortsätter Thomas.
Så småningom utvecklades doktor-patientrelationen mellan Bengt Ihre och Richard
Julin till en nära vänskap.
Två fonder

Thomas berättar att Richard en dag frågade
Bengt om det fanns något han kunde göra
för vården av mag-tarmsjuka i Sverige.
– Då svarade min far att det skulle behövas en fond för medel till forskning kring
dessa sjukdomar.
Samtalet resulterade i att Ruth och Richard Julins Minnesfond inrättades. Den finns
– efter att ha ombildats 1969 – kvar, och
heter idag Ruth och Richard Julins Stiftelse.
Den förvaltas av Svenska Läkaresällskapet,
och dess ändamål är att ekonomiskt stödja
privata sjukvårdsinrättningar, vilkas verksamhet inte bedrivs i vinstsyfte.
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Thomas Ihre – ordförande i Bengt Ihre-fonden.

Några år senare kom Richard med samma
fråga till Bengt – fanns det något mer han
kunde göra?
– Pappa föreslog då en fond där man
skulle kunna söka medel för att bjuda in
utländska föreläsare till Sverige. Fonden
skulle stå för de omkostnader som en sådan
för med sig, fortsätter Thomas.
Även denna gång uppfyllde Richard Julin
snabbt Bengts önskan.
– Den döptes – av Richard – till Bengt
Ihres föreläsningsfond, vilket var Richards sätt
att på ett generöst sätt hedra min far!
Flera uppgifter

Fonden bestod av aktier i Astra till ett dåtida
värde av 172 000 kronor.
– Dessa aktier steg sedan kraftigt i värde,
berättar Thomas och tar fram den senaste
årsredovisningen.
– Idag har detta kapital förräntat sig till
123 miljoner kronor, konstaterar han.
Han påpekar att det så småningom blev
alldeles för mycket pengar, för att bara
användas till föreläsare. Därför har fonden
permuterats (= en juridisk term som innebär
att en föreskrift i ett stiftelseförordnande får
ändras), vilket är en ganska besvärlig och
utdragen process.
– Idag har fonden flera uppgifter: Den
stöder forskning i medicinsk och kirurgisk
gastroenterologi. Vi delar ut mellan sex

och sju miljoner kronor varje år. Dessutom
delar vi ut resestipendier på ungefär 150 000
kronor per år.
Till ovanstående skall även läggas en
summa på 100 000 kronor som årligen delas
ut till vardera SGF och Svensk Kirurgisk
Förening, som de sedan i sin tur får dela ut
till forskare som föreningarna utser.
– Och så finns naturligtvis den ursprungliga hörnstenen kvar: Under Gastrodagarna,
samt under Kirurgveckan, hålls varje år den
s.k. Bengt Ihre-föreläsningen, där fonden
står för omkostnaderna för föredragshållaren, tillägger Thomas.
Ordförande under konflikt

I fondens styrelse sitter två representanter
från de båda föreningarna vardera med.
– För närvarande är det Johan Dabrosin
Söderholm och Ole Suhr, från SGF och
Christer Stael von Holstein och Jörgen Larsson representerar Svensk Kirurgisk Förening. De väljs för en treårsperiod.
Thomas är ordförande, och hans dotter
Catharina Ihre-Lundgren är suppleant för
honom. Liksom sin far, är Catharina kirurg.
– Jag har varit gastroenterologisk kirurg
i hela mitt liv, förklarar Thomas.
Men han har också haft en stor mängd
andra uppdrag – bl.a. var Thomas Läkarförbundets ordförande under åren 1984–
1988.
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– Jag är den enda generalen som på senare
år har fått testa trupperna, säger han halvt
på skämt, halvt på allvar.
Det han syftar på är att under hans tid som
ordförande, närmare bestämt år 1985, drog
förbundet igång kampanjen för att läkarlönerna skulle höjas med 1 krona i timmen.
De som var med då minns säkert den
uppmärksamhet det fick – inte minst i
media – när läkarna gick ut i strejk för att
slåss för denna höjning.
– Konflikten drog ut på tiden, bl.a. beroende på att medlingskommissionen gick på
semester mitt under strejken. Det hela slutade med att vi fick 50 öre mer i timman i
stället, minns Thomas.
Svenska Läkaresällskapet

Under början av 90-talet (efter några års
”karantän” efter Läkarförbundet, som han
själv uttrycker det) blev Thomas invald i
Svenska Läkaresällskapets Nämnd. Senare
under samma decennium blev han Generalsekreterare för Medicinska Riksstämman,
en uppgift han hade under fyra år.
– Min far var ordförande i Svenska Läkaresällskapet åren 1961–1962. Fyrtio år efter
hans avgång tillträdde jag sedan samma
post. Jag var ordförande under 2002–2003.
Själv har han följande förklaring till
denna imponerande karriär (som vi här bara
återberättat delar utav):
– Jag är en sådan person som har åsikter,
och jag uttalar dem högt hela tiden. Då blir
man ofta invald och framröstad – för att
man skall hålla tyst…
Idag är han hedersledamot i Svenska
Läkaresällskapet.
– Det är ett sätt att hedra någon, och visa
uppskattning för vad denne gjort. De flesta
ordförande brukar bli det. Rent praktiskt
innebär det egentligen endast att man slipper betala årsavgiften.
Startade tarmklinik

Bengt Ihre fick under sin livstid uppleva
utvecklingen där fonden med hans namn
växte.
– Han tyckte det var fantastiskt att den
fick en sådan betydelse, och han gladde sig
mycket över det, säger Thomas.
Han avslöjar att Bengt från början hade
tänkt att bli röntgenolog.
– Under början av 30-talet började han
med det, men strålningen ledde till att han
fick hudbesvär. Han ville därför söka sig till
någon annan specialitet.
Bengt fick kontakt med en professor i
medicin på St Erik som hette Hilding Berg-
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lund. Han började arbeta för honom på
medicinkliniken, och 1939 disputerade han
där. I sitt avhandlingsarbete kunde han visa
att patienter med duodenalsår hade högre
syrahalt än patienter med ventrikelsår.
Bengt intresserade sig för behandling av
magsår, och han var en av de första i landet
som började med gastroskopi.
– Han var även en föregångare för den
psykosomatiska medicinen. Bengt ansåg att
”kroppen och dess sjukdomar var en spegel
av själen”.
Efter kriget inledde Bengt ett fördjupat
samarbete med England, bl.a. med Sidney
Truelove i Oxford.
– Deras samarbete inriktade sig på tarmsjukdomar som ulcerös kolit och Crohns
sjukdom. Under slutet av 50-talet startade
pappa en tarmklinik på St Eriks sjukhus,
med inriktning mot det vi idag kallar IBD.

– Det var unikt på den tiden, konstaterar
Thomas.
Dessutom hade medicinkliniken en psykiatriker anställd, som skulle hjälpa de patienter som hade behov – även det var unikt.
– Pappa var näringsfysiolog, och han
skrev diethandledningar tillsammans med
en dietist. Dessa tillämpades på kliniken, så
att sammansättningen av kosten skulle bli
optimal för patienten. Också det var unikt
på 50-talet.
– Bengt Ihre var en föregångare när det
gällde behandling av koliter i Sverige, sammanfattar Thomas.
Och tack vare den vänskap han kom att
utveckla med en av sina patienter, kommer
vi att på Gastrodagarna och Kirurgveckan
alltid att få höra en Bengt Ihre-föreläsning,
framförd av internationellt ryktbara föreläsare.

Föregångare för behandling av koliter

Per Lundblad

På tarmkliniken hade de ett nära samarbete
med kirurgerna – de rondade t.ex. varandras
patienter.

Gastrointestinal endoskopi i praktiken
19–23 september 2011
I samarbete med SGF inbjuder Gastrosektionen vid Medicinkliniken i
Örebro till endoskopikurs med praktisk tonvikt.
Kursen går under två veckor 2011, varav den första är gemensam för kursdeltagarna och den andra är individuell.
Kursdatum: vecka 38, 19–23 september 2011, samt individuellt planerad praktisk
andra vecka.
Kursplats: Universitetssjukhuset i Örebro
Kursledning: Dr Nils Nyhlin
Kursavgift (mat, boende ingår inte): 2500 kr
Kursinnehåll: Den gemensamma veckan innehåller blandad teoretisk undervisning och praktisk handledning i gastro- och koloskopi. Förinspelade videoupptagningar från gastro- och koloskopier visas och diskuteras. ERCP, ultraljudsendoskopi,
enteroskopi och kapselendoskopi demonstreras. De teoretiska genomgångarna
berör instrumentkännedom, kringutrustning, diatermi, säkerhetsaspekter, patientomhändertagande, premedicinering, endoskopiberättelse och olika aspekter på
terapeutisk endoskopi såsom polypektomi, ballongdilatation, sklerosering och
annan behandling av blödning.
Under den andra veckan deltar kursdeltagaren på heltid i endoskopienhetens
verksamhet. Tidpunkten för den andra perioden överenskommes individuellt.
Målgrupp: Blivande gastroenterologer och kirurger. Deltagarna rekommenderas
ha en basal endoskopisk kunskap vid kursstart (gjort minst 50 gastroskopier och
10 koloskopier).
Kursantal: 6
Sista ansökningsdatum: maj 2011
Kursen kommer att IPULS-anmälas
För ytterligare information kontakta:
Nils Nyhlin, e-post: nils.nyhlin@orebroll.se
Anmälan kommer inom kort att kunna göras via SGFs kansli
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Tunntarmsendoskopi
I flera decennier har endoskopi varit förstahandsmetod för att undersöka och i
många fall behandla slemhinneförändringar både i övre mag-tarmkanalen och
i kolon. Större delen av tunntarmen har
däremot varit utanför endoskopisk räckvidd.

D

en gastrointestinala endoskopin
har dock utvecklats under de
senaste åren och resulterat i olika
metoder som möjliggör endoskopisk diagnostik och behandling i hela tunntarmen.
Målsättningen med denna artikel är
därför att ge en kort översikt över tillgängliga metoder och beskrivningar av dagens
kunskapsläge inom tunntarmsendoskopin.
Kapselendoskopi – historik

Videokapselendoskopi eller s.k. trådlös
endoskopi utvecklades och introducerades
först av företaget Given Imaging (Israel) år
2000. Sedan dess har mer än 1,5 miljoner
undersökningar och över 2 000 publikationer beskrivit kapselendoskopins kliniska
värde. I Sverige introducerades metoden
vid Endoskopienheten i Malmö 2001
och tekniken finns nu på de flesta större
endoskopicentra. Idag erbjuds kapselenteroskopiutrustning av fyra olika företag.
Utrustningen från dessa företag följer
samma principer och används inom samma
tillämpningsområden men bygger på något
annorlunda tekniska lösningar och specifikationer (Tabell 1).
Teknik, förberedelse
och utvärdering av kapselendoskopi

Kapselendoskopisystemet består av en video

Figur 1. Kapselenteroskopiutrustning med videokapsel-, överförings- och lagringsenhet
samt bildskärm för utvärdering.

kapsel och en bärbar mottagar- respektive
utvärderingsenhet (Figur 1). Den biokompatibla engångsvideokapseln innehåller bl.a. en
miniatyriserad kamera, batterier, lysdioder
och en antenn (Figur 2). Kapseln tar 2–3
bilder i sekunden och bilderna transmitte-

PillCam SB2

Tillverkare
Storlek, mm
Inspelningstid, timmar
Bilder/sekund
Bildvinkel
Bildöverföring

Given Imaging
Israel
26x11
11,5
2
156°
Radiosignal

EndoCapsule

Olympus Medical
Japan
26x11
8
2
145°
Radiosignal

ras via radiosignaler eller elektriska fält till
en bärbar lagringsenhet. Med en sidomonitor finns det också möjlighet att inspektera
tunntarmen under pågående undersökning.
Undersökningen har tydliga fördelar
eftersom den är enkel, smärtfri och patientMiroCam

Intromedic
Syd-Korea
25x11
12
3
170°
Elektriskt fält

OMOM

Chongqing Jinshan
Kina
28x13
8
0.5-2
140°
Radiosignal

Tabell 1.  Tekniska data från tillgängliga videokapselenteroskop.
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Second-look endoskopi

Obskyr gastrointestinal blödning

Ockult

Figur 2. Videokapseln (Given Imaging) i
genomskärning:
1= optisk kupol; 2= linsfäste; 3= lins;
4= ljusdioder; 5= bildsensor; 6= batterier;
7= radiosändare; 8= antenn.

vänlig. De flesta undersökningar kräver
endast 12 timmars fasta. Patienten sväljer
kapseln med ett glas vatten, därefter til�låts patienten inta första måltiden efter fyra
timmar. Undersökningen avslutas efter cirka
10 timmar och utrustningen lämnas tillbaka
för utvärdering. Patienten uppmanas att leva
ett så normalt liv som möjligt under den
här tiden.
I vanliga fall utvärderas de registrerade
bildmaterialen genom en videofilm med
hjälp av olika programvaror. Denna teknik
gör det möjligt att registrera, lokalisera och
rapportera olika fynd. Utvärderingen av en
komplett undersökning tar idag ca 15–60
minuter, beroende på kapselns passagetid
och endoskopistens erfarenhet.
Indikationer och kontraindikationer

För analogi med andra endoskopiska undersökningar bör kapselenteroskopi generellt
ingå i utredningen av patienter med misstänkt slemhinnepatologi i tunntarmen.
Vissa specifika tillstånd som listas nedan
tillhör de vanligaste indikationerna:
• obskyr, ockult eller manifest gastrointestinal blödning
• misstänkt Crohns sjukdom i tunntarmen
• misstänkt tumör i tunntarmen
• utredning och övervakning av patienter
med polypos syndrom
• glutenintolerans (refraktär eller misstänkt tunntarmskomplikation)
• malabsorptions-symptom med oklar
genes
• misstänkt slemhinneförändring vid
radiologisk undersökning
Den kliniskt viktigaste kontraindikationen för kapselenteroskopi är gastrointestinal
striktur, vilken kan leda till kapselretention
med efterföljande behov av behandling. Hos
patienter med dysfagi kan kapseln föras ner
i tunntarmen med hjälp av ett gastroskop
och ett ändamålsenligt utvecklat tillbehör.
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Massiv blödning

Synlig

Negativ

Kapselenteroskopi

Angiografi
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Negativ
Behov för fortsatt utredning?
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Ja
Gastro- koloskopi,
Kapselenteroskopi,
Flexibel enteroskopi
Meckel skintigrafi
Laparoskopi/POE

Observation
Medicinsk behandling?

Behandling
Medicinsk
Endoskopisk
FE med blodstillning
Radiologisk
Angiografi med embolisering
Kirurgisk
Laparoskopi/POE

Förnyad blödning
Nej

Ja

Ingen uppföljning

Negativ
Uppföljning

Positiv
Behandling

Figur 3. Flödesdiagram för utredning av obskyr gastrointestinal blödning (gastroskopi och
koloskopi, negativ). FE= flexibel enteroskopi, POE= peroperativ enteroskopi.
Mergener K. et al. Endoscopy 2007;39:895-909.

Graviditet och pacemaker räknas fortfarande som kontraindikationer pga. dokumentationsbrist. Resultaten från tillgängliga
studier och klinisk erfarenhet talar dock
för att det inte finns någon ökad risk för
komplikationer hos dessa patienter. Undersökningen kan således utföras med säkerhet om adekvat indikation föreligger. Inför
en MR-undersökning bör det verifieras att
kapseln från en tidigare kapselenteroskopi
har lämnat patientens kropp. Detta sker
antingen genom patientens egen observation eller buköversikt.
Klinisk användbarhet
Gastrointestinal blödning

Obskyr gastrointestinal blödning är den
vanligaste indikationen för kapselenteroskopi som visat sig vara en kostnadseffektiv
metod jämfört med tidigare utredningsstrategi som ofta inneburit upprepade blödningsepisoder och utredningar. Metoden
är nu etablerad och rekommenderad som
ett tredje diagnostiskt test hos patienter
med blödningar efter en normal endosko-

pisk bedömning av övre och nedre magtarmkanalen. Det är viktigt att notera att
ca 20% av patienter som klassificerats med
obskyr blödning har haft en blödningskälla
inom räckhåll för den konventionella övre
och nedre endoskopin. En ”second-look”gastroskopi kan därför vara motiverad beroende på den första gastroskopins kvalitet
(Figur 3).
Vanligaste blödningskällor eller orsak till
järnbristanemi i tunntarmen är angioektasier, läkemedelorsakade ulcerationer (oftast
NSAID), tumörer, celiaki, Crohn-lesioner
och Meckels divertikel (Figur 4). Diagnostiskt utbyte av kapselenteroskopin är likvärdigt hos patienter med både ockult och
manifest blödning. I den sistnämna gruppen
får man dock bäst resultat inom två veckor
efter den aktuella blödningsepisoden.
Jämförande studier har uppvisat ett
överlägset diagnostiskt utbyte för kapselenteroskopi jämfört med traditionella endoskopiska såsom t.ex. push-enteroskopi och
radiologiska metoder som t.ex. barium- och
CT-enterografi. Den icke-invasiva kapselen-
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hemangiom, hamartom, adenom, och
lipom. Melanom är den vanligaste metastaserande tumören i tunntarmen, men metastaser från kolorektal cancer och levercancer
har också rapporterats. Tumörer är belägna
i jejunum (40–60%), ileum (25–40%) och
mindre ofta i tolvfingertarmen (15–20%).
Kapselenteroskopi ger en tillfredsställande
uppskattning av tumörens lokalisation och
ger viktig information inför kirurgi, framför
allt i kombination med flexibel enteroskopi.
Crohns sjukdom

Figur 4. Vanliga kapselenteroskopifynd vid obskyr gastrointestinal blödning. A= angioektasi, B=
venös kärlmissbildning, C= celiaki, D= GIST-tumör, E= NSAID-striktur med ulceration, F= Meckels
divertikel.

Figur 5.  Kapselenteroskopiska bilder av Crohn-lesioner med olika svårighetsgrad.
A= normal tarmludd med ett minimalt denuderat område, B= aftös erosion, C= solitär ulceration,
D= slemhinneödem med multipla ulcerationer, E-F= konfluerande ulcerationer med striktur.

teroskopin har visat jämförbara diagnostiska
värden med peroperativ endoskopi – dock
utan behov av samtidig kirurgi med en
betydande morbiditet som påföljd. Begränsningen med kapselendoskopins tillämpning
är dock proximala duodenum och då särskilt periampullary-regionen som kan visualiseras i endast 10% av undersökningarna.
Tunntarmstumörer

Diagnosen av tunntarmstumörer har ofta
varit försenad och krävt flera undersökningar med de traditionella endoskopiska

G a s t r okuriren 1 • 2011

och radiologiska metoderna. Efter införandet av kapselenteroskopi i klinisk praxis har
det visat sig att frekvensen av tunntarmstumörer, 2–9%, är högre än vad som tidigare
publicerats. Hos patienter med tunntarmstumörer är den vanliga kliniska indikationen
för kapselenteroskopi oklar gastrointestinal
blödning i cirka 70–90% av fallen.
Majoriteten av tumörer som identifieras
med kapselenteroskopi är adenocarcinom,
carcinoider och gastrointestinal stromacelllstumör. Benigna tumörer omfattar
inflammatoriska polyper, lymphangiomas,

Diagnosen av Crohns sjukdom i tunntarmen kräver flera modaliteter varav en av
de mest lovande är kapselenteroskopi. Det
finns flera kliniska frågeställningar där kapselenteroskopi kan bidra med viktig bildinformation för både diagnostik och terapival
inom denna patientgrupp (Figur 5). Kapselenteroskopi kan till exempel vara till stor
hjälp vid följande kliniska frågeställningar:
• misstänkt Crohns sjukdom med negativ
gastro- och koloskopi
• utvärdering av sjukdomens utbredning
hos patienter med misstänkt eller känd
Crohns sjukdom för adekvat terapival
eller terapibyte
• utvärdering av postoperativt återfall hos
patienter efter proximal tunntarmsresektion (eller efter ileocecal resektion om de
är ovilliga att genomgå traditionell ileokoloskopi)
• utvärdering av patienter med obestämbar
kolit
• utvärdering av svar på anti-inflammatorisk behandling/slemhinneläkning
• utvärdering av obskyr GI-blödning hos
patienter med Crohns sjukdom
Kapselenteroskopi har visat sig vara den
mest sensitiva metoden för upptäckt av
Crohn-lesioner på tunntarmsslemhinnan
i jämförelse med alternativa radiologiska
metoder (barium-, CT- och MR-enterografi) och endoskopiska metoder (ileokoloskopi). Hittills har dock endast ett fåtal små,
jämförande studier berört MR-enterografi
och kapselenteroskopi. Fördelen med MRenterografi är att den kan utföras på patienter med strikturer och att den dessutom
påvisar transmural inflammation med komplikationer. Kapselenteroskopi är å andra
sidan en överlägsen metod för att detektera
tidiga, minimala slemhinneförändringar
och för att bedöma sjukdomens utbredning.
Det behövs mer forskningsresultat för att
kunna fastställa de olika metodernas sannolikt kompletterande roll i den kliniska
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verksamheten. Rekommendationerna från
olika expertgrupper (Figur 6) och nyligen
även från OMED-ECCO har fortfarande
sina svagheter, eftersom även dessa ligger
på en låg evidensgrad.
Övriga indikationer

Kapselenteroskopi kan vara ett användbart
verktyg för att upptäcka villusatrofi hos
patienter med misstänkt celiaki eftersom
metoden är icke-invasiv, visar bilder från
hela tunntarmen med en sensitivitet kring
85% och har en specificitet på 91%. Kapselenteroskopi spelar dessutom en särskilt
viktig klinisk roll hos patienter med dietrefraktär celiaki vid bedömning av sjukdomens utbredning. Därutöver kan metoden
även användas för att upptäcka komplikationer såsom lymfom, ulcerös jejunit och
neoplasier.
Hos patienter med familjär adenomatös polypos och Peutz-Jeghers syndrom
kan kapselendoskopin vara användbar för
övervakning av tunntarmen. Hos patienter
med FAP hade kapselenteroskopi en högre
sensitivitet än konventionell endoskopi
för diagnostiken av polyper i jejunum och
ileum. Detta gällde dock inte neoplasier i
duodenum. Kapselenteroskopi har på det
hela taget visat sig vara överlägsen radiologiska metoder som barium- och MR-enterografi när det gäller att detektera polyper
mindre än 15 mm. Däremot har MR-enterografi visat sig vara en bättre metod för
att bedöma storleken och lokalisationen av
större polyper.
Komplikationer

Den kliniskt mest relevanta komplikationen
är kapselretention. Kapselretention innebär
att kapseln stannar kvar i mag-tarmkanalen
längre än två veckor och/eller att det behövs
intervention för att avlägsna kapseln. Incidensen av kapselretention beror på indikationen och är generellt låg (1%) Allra högst
värden uppvisar patienter med känd Crohns
sjukdom (5–10%). Identifikation av riskfaktorer som tidigare större bukoperation,
NSAID-bruk, tarmischemi, buksmärtor av
obstruktiv karaktär, misstanke om striktur
vid radiologisk undersökning kan minska
förekomsten av kapselretention. Problemet
med retentionen kan ofta lösas medicinskt
eller endoskopiskt. Endast ett av tre fall
behöver, för det mesta elektiv, kirurgi (Figur
7). Dessvärre kan varken patientens anamnes eller tunntarmsröntgen prediktera tunntarmsstenos med 100% säkerhet. En speciell
testkapsel som innehåller en miniatyrsän-
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Misstänkt Crohns sjukdom i tunntarmen

Ileokoloskopi
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Figur 6. Flödesdiagram för utredning av misstänkt Crohns sjukdom i tunntarmen.
BE= Barium-enterografi, CTE= CT-enterografi, MRE= MR-enterografi.
Mergener K. et al. Endoscopy 2007;39:895-909.

dare i ett hölje av cellofan-laktos-barium
finns för kliniskt bruk. Syftet med denna
testkapsel är att utesluta passagehinder inför
undersökning med videokapsel. Testkapselns passage genom kroppen kan detekteras
med en handskanner efter cirka 30 timmar.
Vid eventuell striktur löses testkapseln upp
och resterna kan passera strikturen (Figur 8).
Framtida utvecklingsbehov

Även om tillämpningen av kapselenteroskopi
innebär ett stort framsteg inom den ickeinvasiva tunntarmsdiagnostiken, finns det
fortfarande utrymme för förbättringar, sett
ur ett framtidsperspektiv. För närvarande
resulterar kort batteritid i en ofullständig
tunntarmsundersökning hos cirka 10% av
fallen. Det saknas även möjlighet att manövrera kapseln, ta vävnadsprov och utföra
terapi. Trots en del stödjande datorprogram
är utvärderingen dessutom tidskrävande och
tolkningen av oklara fynd ibland svår.
Flexibel enteroskopi

Tunntarmen har i flera decennier varit
endast delvis tillgänglig för flexibel endoskopi med gastroskop och ileokoloskop.
Push-enteroskopi som använder ett dedikerat 2 m långt endoskop eller pediatriskt

koloskop har gjort det möjligt att inspektera
och behandla ca 50–150 cm av den proximala tunntarmen distalt om Treitz ligament. Tekniken har varit i bruk endast vid
ett fåtal centra i Sverige. Hela tunntarmen
kunde tidigare undersökas endoskopiskt
endast med en kombinerad kirurgisk och
endoskopisk invasiv metod som var behäftad med en del komplikationer.
Vid peroperativ enteroskopi införs endoskopet i tunntarmen efter laparatomi. Därefter matar kirurgen tarmen på endoskopet
med endoskopistens assistans. På så sätt
kan hela tunntarmen inspekteras och förändringarna behandlas endoskopiskt eller
kirurgiskt (Figur 9).
Ballong-assisterad enteroskopi är en ny
teknik som möjliggör både diagnostik och
terapi i hela tunntarmen. År 2003 introducerade dr Yamamoto ett nytt koncept för
tunntarmsendoskopi med hjälp av ett s.k.
dubbelballongenteroskop. Sedan dess har
ytterligare tre instrument, enkelballongenteroskop, ballong guided-enteroskop och
spiralenteroskop, blivit tillgängliga för klinisk användning (Figur 10).
Förberedelse och utförande

Anterograd enteroskopi via munnen kräver
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Figur 7. Kapselretention i tunntarmen vid avancerad
Crohn-striktur. A= kapselenteroskopi, B= kirurgiskt
preparat (Bild från P Mangell och H Thorlacius, Skånes
universitetssjukhus, Malmö).

Figur 8. Testkapsel-undersökning kan utesluta passagehinder i mag-tamkanalen inför
videokapselenteroskopi. A= intakt testkapsel (Agile patency kapsel, Given Imaging, Israel),
B= desintegrerad testkapsel, C= handskanner för detektering av passage av testkapseln.

Figur 9. Peroperativ enteroskopi
(Bild från I. Syk och A. Falk, Skånes universitetssjukhus, Malmö).

endast 8–12 timmars fastande medan retrograd undersökning via colon behöver sedvanlig laxering. Vissa undersökningar kan
utföras med midazolam plus opiat sedering.
Det krävs dock ofta djupare sedering till
exempel användning av propofol. Principen
vid ballongenteroskopi liknar tekniken som
används vid peroperativ enteroskopi. Med
hjälp av ”push and pull”-teknik, inflation
och deflation av ballongerna samlas tunntarmen på en overtub som ger stabilitet och
förhindrar loop-bildning samtidigt som den
möjliggör djup intubering. Ballong-assisterad enteroskopi tar cirka 45–90 minuter
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Figur 10. Flexibel enteroskopiutrustning. A= Dubbelballongenteroskop (Fujinon,
Japan), B= Enkelballongenteroskop (Olympus, Japan), Navi-Aid-ballongenteroskop (Pentax, Japan), D= Spiralenteroskop (Spirus Medical, USA).

och kan utföras via munnen eller via colon.
Vid spiralenteroskopi ersätts ballongernas
funktion med en mjuk spiralformad roterbar overtube. Om klinisk indikation föreligger kan en total enteroskopi erhållas, oftast
med kombinationen av anterograda och
retrograda utföranden i 40–80% av fallen.
Kliniska applikationer

Flexibel enteroskopi erbjuder inte bara diagnostiska möjligheter med slemhinneprov
utan även olika terapeutiska ingrepp. Till
de vanligaste indikationerna hör diagnostik och behandling av tunntarmsblödning,

makroskopisk och histologisk verifiering
samt markering av inflammatoriska slemhinneförändringar, polyper och tumörer,
polypektomi, extraktion av främmande
kropp och dilatation av strikturer (Figur 11).
Komplikationer

Flexibel enteroskopi är minimalt invasiv
med en gynnsam komplikationsprofil jämfört med peroperativ enteroskopi. Risken
för komplikationer (slemhinneskador, blödning, perforation, pankreatit) är mindre än
1% vid diagnostiska undersökningar och
cirka 4–8% vid terapeutiska ingrepp.
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Figur 11. Fynd och åtgärd vid ballong-assisterad flexibel enteroskopi. A= angioektasier, B= blodstillning med klips,
C= extraktion av retinerad kapsel, D= polypektomi, E= blodstillning med klips efter polypektomi, F= slemhinnemarkering efter polypektomi.

Sammanfattning

Det senaste decenniets tekniska utvecklingar har resulterat i nya endoskopiska
metoder som gör det möjligt att undersöka
och behandla hela tunntarmen. Metoderna
är inte konkurrerande – de kan snarast ses
som ett komplement till varandra. Kapse-

lendoskopi kan idag kartlägga hela tunntarmen på ett patientvänligt sätt. Resultatet
från kapselendoskopi är vägledande för
flexibel enteroskopi för makroskopisk och
histologisk verifiering av påvisad patologi,
samt för utförande av endoskopisk terapi.
Nya endoskopiska metoder i kombination

med relevanta radiologiska undersökningar
innebär avsevärt förbättrad diagnostik och
behandling av patienter med tunntarmssjukdomar.

Ervin Toth
Endoskopienheten,
Skånes universitetssjukhus, Malmö
ervin.toth@med.lu.se

SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt
Kära SYG-medlemmar!

I

nbjudan för SYG-kursen ”Gastrointestinal PAD”, som kommer
att hållas den 28–29 april 2011, har skickats ut till er mailledes.
Kursen kommer att bestå av PAD-förevisningar och falldiskussioner. Första dagen ägnas åt övre GI PAD och andra dagen åt
nedre GI PAD. Jag hoppas att många har anmält sig till denna
kurs och jag hoppas också att den blir lika succéartad som SYGkurs ”Lever PAD” som hölls förra året.
SYG har på senare år haft som främsta uppgift att medverka
till ett bra utbud av kurser för ST-läkare inom gastroenterologi,
dels genom att arrangera en SYG-kurs per år i egen regi och dels
genom att vara med i SGFs utbildningsutskott och medverkat
till SGFs Gastroskola med rullande utbud av kurser. Styrelsen har
fått starka önskemål från er medlemmar om att kunna delta i
utbildning inom översiktsultraljud av buk och har verkat inom
SGFs styrelse för att det ska anordnas en sådan kurs. Kursen är
på gång och jag återkommer med information om den, så fort
det är helt spikat och klart!
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Arbetet med revision av checklista för ST-läkare inom medicinsk gastroenterologi och hepatologi samt checklista för STläkare i internmedicin pågår inom SGFs utbildningsutskott, och
ni får väldigt gärna komma med förslag på ändringar/förbättringar på checklistorna.
Jag hoppas att många av er också anmäler sig till Gastrodagarna i Umeå i år. Det brukar vara alltför få ST-läkare på denna
kongress, som verkligen är ett bra forum för att uppdatera sig
vetenskapligt och för att bekanta sig med andra kollegor runt
om i landet.
Till sist vill jag också nämna att ni gärna får anmäla ert intresse
för arbete inom SYGs styrelse för nästa år! Det är ett mycket
givande arbete och vill man ha förbättring för ST-läkarna inom gastroenterologi, finns det inget bättre sätt än att
engagera sig i styrelsen!
Ha det gott så länge,
Soo Aleman, SYG ordförande
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emr i colon & rektum praktiska tips

Endoskopisk mucosaresektion i colon
och rektum – Praktiska tips
Endoskopisk mucosaresektion (EMR) eller
mucosektomi är en väl etablerad teknik
som används för att avlägsna neoplastiska
förändringar begränsade till mucosan
eller yttersta delen av submucosan och
som inte bär risk för lymfkörtelmetastasering.

E

MR definieras som en endoskopisk
en-bloc resektion av ett fragment av
mag-tarmkanalens vägg som inkluderar slemhinnan, muscularis mucosae och
en del eller det mesta av submucosan. EMR,
om väl utfört, garanterar en radikal excision
av en neoplastisk förändring.
Indikationer

Indikationer för EMR är flacka och nedsänkta slemhinneförändringar begränsade
till mucosan eller yttersta delen av submucosan, som ger misstanke om neoplasi
eller som bär en potentiell risk för cancerutveckling, bredbasiga polyper som tar en
relativ stor yta och exofytiska polyper som
ger misstanke om tidig cancer där man vill
avlägsna omgivande normal slemhinnan
(1).
Japanska studier har visat att väl differentierade kolorektala cancrar som är begränsade till mucosan eller invaderar mindre
än 1000 μm i submucosan utan tecken till
lymfovaskulär invasion har obefintlig risk
för lymfkörtelmetastasering (2).
Kontraindikationer

Misstanke om djup invasion till submucosan såsom deformering eller så kallad ”nonlifting sign”, nedsänkta lesioner (typ IIc)
större än 10 mm är kontraindikationer pga.
risk för metastasering till lymfkörtlar (3).
Ett svårt läge eller en oren tarm är relativa
kontraindikationer.
Utrustning

•
•
•
•

Injektionsnål
Snara
Metallclips
Diatermiapparat och argonplasmakoagulation (APC)
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• 1% indigo carmine. Späds till 0,2–0,5% i
vanligt kranvatten som innehåller några
droppar dimetikon (Minifom®)
• Adrenalin med hyperton NaCl för submucosal injicering. Adrenalin 40 µgr /ml
och NaCl 35 mg/ml
• Kolsuspension för tatuering (Sterimark®)
• Butylskopolamin (Buscopan®)
Endoskopisk iakttagelse före EMR

En noggrann undersökning av lesionens
yta är en förutsättning före EMR. Vid
förekomst av tarmkontraktioner bör man
ge iv Buscopan®. Man bör inspektera med
mindre mängd luft för att synliggöra deformeringar eller konfluerande veck som ger
misstanke om djup invasion till submucosan. Under konventionell coloskopi är flacka
och nedsänkta polyper många gånger dåligt
avgränsbara men ofta kan de väl urskiljas
under NBI (Narrow Band Imaging). Ett
undantag är en del hyperplastiska/sessile serrated polyper som i regel bör studeras under
kromoskopi. Indigo carmine tydliggör den
genomskinliga slemhinnan och dessutom
underlättar det avgränsning av flacka och
nedsänkta polyper för vidare klassindelning
enligt Parisklassifikationen (4).
Det finns en klar korrelation mellan slemhinnemönstret i epitelytan vid kromoskopi
(s.k. pit pattern) och den histologiska bilden
(5). Liknande korrelation finns mellan NBI
och histologin (6). Flacka adenom har något
grövre och tätare kärlmikroarkitektur och
uppträder ofta under NBI som kärltäta
mörka partier med ett lineärt mönster och
har i mindre grad cerebriformt eller villöst
mönster (7). Hyperplastiska polyper under
kromoskopi visar jämnt fördelade punkter
som motsvarar körtelöppningarna eller
under NBI som polyper med icke synliga
kärl. Hyperplastiska/sessile serrated polyper
i högercolon kan likna gallfärgade områden
med slembeläggningar men under ytan ses
ofta dilaterade körtel mynningar eller ett
hyperplastisk liknande mönster.
Oregelbundet pit pattern eller oregelbundet kärlmönster uppträder i cancerös
slemhinna. Detta syns tydlig med zoomen-

doskopi och är ofta korrelerat till en djup
invasion i submucosan. Vid detta fynd
avråds endoskopisk behandling (8).
EMR-teknik

EMR kräver ett mycket nära samarbete
mellan endoskopisten och en assistent som
bör vara väl instruerad om själva tekniken.
Arbetsförhållandena bör vara optimala, i en
avslappnad miljö med en lugn patient som
kan ligga stilla och medverka. Beredskap för
eventuella komplikationer (blödning eller
perforation) bör finnas. All utrustning och
tillbehör bör vara lätt tillgängliga för att
minska springandet och stress i rummet.
I vanliga fall rekommenderas att polypens
läge anbringas mellan kl 5–7 som motsvarar
coloskopets arbetskanals placering. Avståndet mellan lesionen och endoskopet bör
minimeras. Ett för långt avstånd mellan
lesionen och endoskopet ökar cirkelbågens
längd och detta leder till klumpigare precisionsrörelsen med injektorn och snaran.
Submucosal injektion utförs för att lyfta upp
lesionen så att den blir tillgänglig för snaran,
för att öka avståndet till muscularis propria
och för att minska perforationsrisken. Nålen
bör helst penetrera till submucosan tangentiell. Vid små förändringar kan man injicera
i mitten av lesionen. Vid tillförseln av vätskan bör assistenten upplysa endoskopisten
om mängden som injiceras (t.ex. genom att
högt säga 0,5…1,0...1,5 ml). Om man inte
ser någon lyftning efter 0,5–1,0 ml talar detta
för en för djup injicering och då bör man
backa något med nålen tills den hamnar i
rätt läge. Om man ser att den injicerade
vätska hamnar i lumen talar detta för en
för ytlig injicering. Om man trots en rätt
teknik inte får lyftning (”non-lifting sign”)
kan detta vara tecken på djup submucosal
invasion eller uttalad fibros och då är EMR
kontraindicerad. Vid större förändringar
bör man först injicera i den mest proximala
kanten av förändringen och successivt injicera i kvaddelns ytterkant tills man täcker
hela omkretsen. Mängden av den injicerade
vätska kan variera från 1 ml till 10–20 ml
beroende på storleken av förändringen.
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Bild 1. Nedsänk neoplasi (typ IIc) hos patient med ulcerös colit.

a. Ett rodnat parti med lätt veckdeformering
påträffas i colon ascendens.

b. Under NBI ser man ett mörkt och nedsänkt
område.

c. Efter färgningen med indigo carmine
ser man en nedsänkt förändring som är väl
avgränsad. Slemhinnan runtomkring visar en
bevarad areae colonicae som talar för att lesionen är lämplig för endoskopisk resektion.

d. Efter submucosal injicering ser man att
förändringen lyfter sig upp väl, men kanterna
är svårdefinierbara.

e. Ny färgning med indigo carmine visar
tydligt förändringens begränsning.

f. Snaran är placerad och börjas dras åt. För att
garantera en radikal excision har man inkluderat en del av omgivande normal slemhinna.

g.  Mucosektomisåret visar inga tecken till
kvarvarande neoplasi. Runtomkring såret ses
ett flertal jämnt fördelade punkter som motsvarar öppningar till Lieberkühn-kryptorna.

Snaran bör anpassas till polypens storlek.
De flesta EMR och polypektomier kan utföras med små slyngor omkring 15 mm i diameter och som är lätta att hantera. Diatermi
kan sättas på endo cut med en inställning
mellan 30–40 w. Slutning av snaran utförs
med en kontinuerlig och relativ långsam
rörelse för att känna vävnaden som ska ge
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Bild 2.
Mikroskopi i låg förstoring visar en nedsänkt intramucosal neoplastisk förändring med korta och
oregelbundna körtlar. Man ser normal omgivande slemhinna på båda sidor i periferin.

ett mjukt motstånd. Kraftigt motstånd, en
förlängd koagulationstid eller förekomst
av smärtor kan tyda för engagemang av
muscularis propria. Då bör slyngas öppnas
och omplaceras eller endoskopiingreppet
avbrytas. Förändringar > 2 cm speciellt i
högercolon bör avlägsnas i två bitar för att
minska perforationsrisken.

Efter EMR bör man utföra en noggrann
inspektion av området med NBI eller
kromoskopi för att utesluta kvarvarande
neoplastisk vävnad. Större kvarvarande
bitar slyngas medan de små koaguleras med
argon plasma eller diatermi. Man bör också
undersöka sårbotten för att utesluta eventuell perforation eller synliga kärl. Ett syn-
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fem dagar efter EMR. Det kan uppstå feber,
takykardi, leukocytos och högt CRP. Post
polypektomisyndrom förekommer hos c:a
2% av mucosektomier (11). Behandlingen är
konservativ och vid svåra smärtor rekommenderas fasta, iv vätska tillförsel och eventuella antibiotika.
Referenser:
1. Kudo Shin-ei. Early colorectal cancer - Detection of depressed types of colorectal carcinoma. IGAKU-SHOIN Medical Publishers,
Inc., New York, 1996.
2. Kitajima K et al. Correlations between lymph
node metastasis and depth of submucosal
invasion in submucosal invasive colorectal
carcinoma: a Japanese collaborative study. J
Gastroenterol 2004;39:534-543.
3. Kudo S et al. World J Surg 1997;21:694–701.

Bild 3.
Mikroskopi i högre förstoring visar gränsen mellan neoplastiska körtlar till vänster och normal
slemhinna med långa körtlar till höger. Den histopatologisk diagnosen är kompatibel med ett
tubulärt adenom med upp till höggradig dysplasi.

ligt kärl bör koaguleras eller avstängas med
clips. Användning av metal clips framför
allt i högercolon kan utföras för att försluta
mucosa defekter. Det finns ännu inte några
prospektiva studier som visar fördel att förebygga komplikationer med denna åtgärd.
I fall med tveksam radikalitet, EMR i flera
bitar eller vid misstanke om djup invasion
till submucosan bör man tatuera genom
att deponera kol lösning i submucosan för
senare identifiering. I vanliga fall injiceras
kol på fyra ställen några cm proximalt och
distalt om förändringen. För att underlätta
injicering av kol och för att undvika att
kolet hamnar intra-abdominellt kan man
injicera 0,5–1,0 ml NaCl i submucosan före
kolinjektionen som ej bör överstiga 0,5–1,0
ml per injicerat område.
Efter avslutad undersökning brukar vi i
regel observera patienten under 2–3 timmar.
Patienten kan försörja sig med klara drycker.
Om allt är OK åker patienten hem och
instrueras att inta en lätt middag och att
undvika produkter som ökar gasbildning.
Patienten får klara instruktioner att kontakta oss akut vid förekomst av buksmärtor
eller tecken till blödning. Äldre patienter
eller patienter med omfattande komorbiditet läggs in för observation under natten.
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Planerade mucosektomier bör helst utföras
under förmiddagen så att man har tid att
observera patienten under dagen och skriva
hem dem före dagens slut.
Komplikationer

De vanligaste komplikationerna vid EMR
är blödning respektive perforation med en
frekvens som ligger omkring 1,4% respektive
0,8% hos japanska experter (9). Blödning
kan förekomma direkt efter mucosektomin. Försenad blödning uppträder inom
24 timmar men kan även komma efter två
veckor. Den är sällan transfusionskrävande.
Perforation efter EMR brukar manifestera
sig inom loppet av 1–2 timmar. Vid uppenbar perforation i en ren colon utan spill till
bukhålan, har en konservativ behandling
efter förslutning av defekten med clips rapporterats. Misstanke om perforation kräver
ett nära samarbete med colorektalkirurg.
CT är den metod som bäst kan utesluta
denna komplikation.
Post polypektomisyndrom är resultatet av
en transmural brännskada som orsakar irritation av serosan med en lokaliserad inflammatorisk reaktion med smärtor och ömhet
på platsen motsvarande mucosektomiområdet (10). Symtomen börjar sex timmar till

4. Lambert R et al. Pragmatic classification of
superficial neoplastic colorectal lesions. Gastrointest Endosc. 2009;70:1182-99.
5. Fu KI, Sano Y, Kato S et al. Chromoendoscopy using indigo carmine dye spraying with
magnifying observation is the most reliable
method for differential diagnosis between
non−neoplastic and neoplastic colorectal lesions: a prospective study. Endoscopy
2004;36:1089-1093.
6. Hirata M et al. Gastrointest Endosc 2007;66:
945-952.
7. Sano Y et al. Gastrointest Endosc 2009;69:27883
8. Kanao H et al. Gastrointest Endosc 2009;69:
631-636
9. Oka S et al. Current status in the occurrence
of postoperative bleeding, perforation and
residual/local recurrence during colonoscopic
treatment in Japan. Digestive Endoscopy
2010;22:376–380.
10.Waye JD. The postpolypectomy coagualation syndrome. Gastrointest Endoscopy 1981;
27:184.
11. Ferrera F et al. Efficacy, safety and outcomes
of ’inject and cut’ endoscopic mucosal resection for large sessile and flat colorectal polyps.
Digestion 2010;82:213-20.
Edgar Jaramillo, Erik Syk
Mag- tarmcentrum, Ersta sjukhus
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Endoskopienheten
på Höglandssjukhuset i Eksjö
Höglandssjukhuset är, som namnet antyder, beläget på det småländska höglandet.
Det hör till landstinget i Jönköpings län,
och rent geografiskt lokaliserat till två
städer – Nässjö och Eksjö. I upptagningsområdet finns ungefär 110 000 invånare.
Under åren har verksamheten mer och
mer samlokaliserats till Eksjö.

U

nder 2000-talet har man successivt
samlat all endoskopiverksamhet
till Eksjö, och år 2008 öppnades
en ny, gemensam, Endoskopienhet.
Innan enheten stod klar, utfördes endoskopier på olika håll på sjukhuset, berättar sjuksköterska Birgitta Lindberg, som även ingår
i ledningsgruppen för Endoskopienheten.
– Tidigare gjorde vi endoskopier på kirurgmottagningen, kirurgavdelningen, medicinmottagningen, radiologen och röntgen i
Eksjö.
– Vi gjorde även endoskopier på kirurgmottagningen i Nässjö. Både läkare och sjuksköterskor åkte mellan dessa sjukhus.
Samlat all endoskopi

Birgitta förklarar att man flera gånger tidigare väckt tanken på att man skulle centralisera endoskopin, men att det slutade med
att allt rann ut i sanden.
– Men runt 2006 tillsattes en arbetsgrupp. I den fanns doktorer från både medicin och kirurgen representerade, och även
endoskopipersonal från bägge, minns hon.
Det fanns dessutom lokaler som blivit
tillgängliga i samband med att sjukhuset
genomgick en renovering.
– Vi fick ett plan till vårt förfogande,
och resultatet blev det här, förklarar Birgitta
medan hon visar oss runt i de moderna och
ljusa lokalerna.
Mag-tarmmottagningen som ligger några
våningar ovanför utför fortfarande en del
sigmoideoskopier, samt kapselendoskopier.
Annars sker all endoskopi här.
Här arbetar sex endoskopiassistenter (fyra
sjuksköterskor och två undersköterskor),
samt ett 20-tal läkare som kommer hit och
gör sina undersökningar.
– Dessutom har vi lungläkare som gör
sina bronkoskopier här, och även urologer
som utnyttjar enheten, säger hon.
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Ledningsgruppen för Endoskopienheten samt sektionschef Madeleine Lagerqvist (överst t v).
Bakre raden t h Greger Olsson, nedre raden Birgitta Lindberg och Jörgen Tholstrup.

Ökad tillgänglighet
genererar inte fler patienter

Det är Birgitta som bedömer remisserna för
gastroskopi – medicin och kirurgi har en
gemensam väntelista, vilket uppfattas som
en förutsättning för att man kan låta endoskopienheten som sådan ta emot remisser.
Det är också hon som planerar schemat för
verksamheten och ser till att patienten blir
kallad.
Förutom de fasta passen, tar man hand
om patienterna från sjukhusets andra vårdavdelningar, samt de som kommer akut.
Det är kirurgkliniken som äger själva
enheten, men den drivs av ledningsgruppen, förklarar Birgitta.
– Dess arbetsuppgift är helt enkelt den
dagliga driften – att se till att den fungerar
och utvecklas.
I ledningsgruppen sitter förutom Birgitta
även öl Jörgen Tholstrup, medicinsk gastroenterolog och öl Greger Olsson, kirurg.
– En distriktsläkare, som har en patient
sittande i sitt undersökningsrum, kan ringa
oss och direkt boka en tid för en gastro-

skopi. Tid för undersökning får patienten
då inom fem dagar, säger Jörgen.
Han påpekar att det i sin tur innebär att
82% av dessa patienter är obehandlade när
de kommer hit.
– Man får inte fler patienter för att man
ökar tillgängligheten – men man får en
större andel obehandlade patienter. Det är
bra för kvaliteten – och så spar det dessutom
naturligtvis pengar eftersom vi förenklar
hanteringen, konstaterar han.
– Vi gör idag färre gastroskopier än vi
gjorde innan vi ändrade remissförfarandet,
vilket sannolikt delvis beror på att vi har
ökat kvaliteten genom att undersöka obehandlade patienter.
Gott samarbete
nyckel till framgång

Koloskopi, och alla andra undersökningar,
går via remisser som läkarbedöms. Det finns
även klara kriterier för vilka kolonutredningar som ska göras på kirurgen, vilka
som ska göras på medicin och vilka som
bör göras på röntgen.
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– Vi ligger under fyra veckors väntetid
på allt – vi har inga väntelistor, berättar
Birgitta.
Totalt utför man ungefär 3 500 undersökningar per år. När det gäller gastroskopier,
så görs 1 600 av dem av kirurgen och 600 av
medicin. Kirurgen gör 360 av koloskopierna
och medicin 250.
En nyckel till framgången är samarbetet
mellan medicin och kirurgi, anser Jörgen.
– Vi har båda vunnit på att ha en gemensam enhet. Både jag och Greger har våra
expeditioner här på enheten. Jag tror det är
en stor vinst – för samarbetet som sådant,
för patienten och för Endoskopienheten,
säger han.
Jörgen förklarar att om han under en
undersökning finner t.ex. en cancertumör, kan han snabbt och direkt kalla på en
kirurg. Greger kontrar med att om en kirurg
hittar en Crohns sjukdom, så kan de snabbt
kalla på en medicinare.
– Samarbetet fungerar jättebra, konstaterar både Jörgen och Greger.
– Konkret ser vi ju vinsten i stort sett
dagligen här på enheten, påpekar Birgitta.
Sjuksköterskor ska skopera

En av sjuksköterskorna – Veronika Erlandsson – går nu utbildningen för endoskoperande sjuksköterskor i Karlskrona, och
kommer snart att vara klar. Man planerar
att utbilda åtminstone två endoskoperande
sjuksköterskor för att kunna möta det kommande ökande behovet av framför allt koloskopier.
Sjuksköterska Madeleine Lagerqvist, som
är sektionschef för kirurgisk öppenvård,
urologi samt Endoskopienheten, berättar
att det prestigelösa samarbetet har en lång
tradition här på Höglandssjukhuset.
– Vi hade den första skoperande sjuksköterskan i Sverige – Matilda Fagerberg,
som gjorde cystoskopier. Det var redan på
90-talet, påpekar hon
Även uppvak

Alla endoskopiassistenter på enheten kan
i princip assistera vid alla undersökningar.
– Dock är det tre som har specialiserat
sig på att assistera vid ERCP, och en vid
bronkoskopier, säger Birgitta.
På en tavla i korridoren sätter Birgitta på
eftermiddagen upp vad som ska ske nästa
dag.
– Där kan man se vilka doktorer det ska
vara, och vilka assistenter – samt i vilket
rum man ska vara.
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Totalt har man fem rum – två för koloskopi och två för gastroskopi, samt ett för
ERCP.
– Fyra dagar i veckan har vi möjlighet
till hjälp med narkos. Då kommer en narkosläkare och en narkossköterska, fortsätter
Birgitta.
Vid en ERCP ger man alltid narkos, men
vid gastro- och koloskopi utgör det endast
en mycket liten del. Totalt genomfördes
endast 75 undersökningar av det slaget under
narkos förra året.
– Vi sjuksköterskor har fått utbildning för
att kunna övervaka patienten efter narkos, så
vi gör även det här, tillägger hon.
Öppet klimat

Två gånger om året genomför Endoskopienheten ett brukarråd. Då bjuds alla enheter
som arbetar där in, diskuterar verksamheten
och kommer med synpunkter.
– En gång i veckan har vi gemensam
lunch – doktorer och övrig personal. Varannan vecka har medicin ansvaret för vad
som ska stå på programmet, och varannan
har kirurgerna det, berättar Jörgen.
Det är ett mycket öppet klimat på träffarna, och det ger ringar på vattnet, anser
Birgitta.
Ett enormt framsteg, enligt Jörgen, är att
de i Eksjö kan spara bilder i Endobase, och
sedan länka till dem direkt från journalen
i Cosmic.
– Detta är en mycket stor vinst, eftersom
det ibland kan vara svårt att få en klar bild
av fynd utifrån beskrivningen.
– Skulle man kunna föreställa sig en röntgenavdelning där man inte sparar bilder,
frågar han retoriskt och svarar själv:
– Knappast – men det har vi ändå gjort
i alla år. Nu finns det teknisk möjlighet att
spara bilder och den måste vi ta till vara,
fastslår Jörgen.
På Endoskopienheten är man stolt över
den tekniska utrustning man förfogar över.
– Vi är välutrustade tekniskt, och vi har
det vi behöver, anser Jörgen.
– När vi planerade den här enheten fick vi
sjukhusledningen att förstå vilka våra behov
var. Vi förvaltade detta på ett bra sätt, förklarar Jörgen och Birgitta.

ringsarbete som ledde till inga köer, färre
inläggningar, hög medicinsk kvalitet, trygga
patienter och nöjd personal”.
Jörgen berättar att förändringsarbetet
utgick från en ohållbar situation som rådde
på mottagningen 2001.
– Vi hade orimligt långa väntetider, och
personalen var utarbetad och frustrerad.
Men vi lade om vårt arbetssätt med rutinmässiga återbesök, och styrde över till en
mer patientstyrd vård. Det innebar bl.a. att
vi avskaffade återbesöken för patienter som
var stabila i sin sjukdom.
Resultatet blev att tid frigjordes och det
ledde till att det blev möjligt att korta väntetiderna för oprioriterade remisspatienter.
Då försvann också kösituationen.
Har skapat enheten själva

– Vi har haft flera studiebesök här. De som
kommer vill veta hur vi tänkte när vi byggde
om och centraliserade verksamheten till en
enhet. De vill också få reda på mer om vårt
samarbete och se vilken teknisk utrustning
vi har, berättar Birgitta – och tillägger att
fler besök är hjärtligt välkomna.
Hennes råd till dem som vill starta ett
liknande förändringsarbete, är att söka kollegor som är driftiga och intresserade.
– De läkare jag har jobbat med har varit
mycket viktiga i processen. Man kan som
enskild individ bli liten i en stor sjukhusorganisation, och då är det bra om man är
flera som kan driva arbetet.
– Det finns en mycket stor kraft och kreativitet i personalen, och som vi måste ta till
vara på, fortsätter hon.
– Om man vill lyckas att få till en bra
verksamhet måste den designas av de människor – läkare, sjuksköterskor, undersköterskor m.m. – som arbetar i verksamheten
och som förstår förutsättningarna. Det ger
mycket större kraft i utvecklingen!
Idag har man en bra bemanning på
Endoskopienheten – och dessutom nöjda
patienter.
Vår sista fråga till Birgitta är vad hemligheten bakom detta egentligen är.
– Vi har skapat den själva – det har nog
med det att göra, svarar hon.
Per Lundblad

Ändrat arbetssätt frigjorde tid

Mag-tarmmottagningen på Eksjö fick
Guldskalpellen (Dagens Medicins pris)
2006 – vilket var första gången utmärkelsen delades ut.
Man fick det för ”ett omfattande föränd-
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ANNONS

endoskopi frågan

Endoskopifrågan?
Vi inleder härmed ett nytt inslag i Gastrokuriren. Läsaren
får en redogörelse med kort anamnes, en eller ett par endoskopibilder och får sedan ställa diagnos. Om man tror sig
veta rätt svar kan man maila in det till redaktören (charlotte.
hoog@sodersjukhuset.se). Rätt svar och namn på dem som

skickat in rätt svar publiceras i nästkommande nummer.
Bland de rätta svaren som inkommer under året kommer
en vinnare att dras. Första pris är ett resestipendium till
valfritt svenskt eller nordiskt gastroenterologiskt möte, t.ex.
Gastrodagarna eller SADE.
ileocekalvalveln

terminala ileum

cekum

Tjugofemårig kvinna, född i Etiopien, bott i Sverige tre år. Sedan ett par år återkommande smärtor i hö
fossa och omväxlande lös och hård avföring. Sökt husläkare då besvären förvärrats. CT buk visar patologiskt vidgad appendix. Hb 93, CRP 97. Vid koloskopi ses förändringar i cekum och terminala ileum.

Vilken diagnos har patienten?

Kurs i basal endoskopi 2010 i Malmö
Den fösta nationella kursen i basal endoskopi på uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förening genomfördes i Malmö
15–17 november 2010.

I

ntresset för den Ipuls-registrerade kursen
var stort, 34 intresserade blivande vuxenoch barngastroenterologer och kirurger
sökte sig till de tillgängliga 15 platserna.
Syftet med kursen var att erbjuda deltagarna en introduktion till gastrointestinal
endoskopi och grundläggande kunskap
och färdighet innan påbörjad praktisk
endoskopisk träning. Kursen innehöll både
teori kring diagnostisk och behandling av
gastrointestinala sjukdomar och simulatorträning med instrumenthantering, teknik
och provtagning vid gastroskopi och koloskopi, indikationer och kontraindikationer, bilddiagnostik, hygien vid endoskopi,
endoskopirapport, samarbete med endoskopisköterska, sedering, samarbete med
patolog, diagnostik och handläggning av
komplikationer, etc.
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Deltagarna i ”Kurs i basal endoskopi” med kursledaren Ervin Toth vid Endoskopienheten i Malmö.

Kursen var den första av en rad nya
satsningar som SGF har planerat för att
öka kompetensen och bemöta det ökande
kravet och utbildningsbehovet inom gastrointestinal endoskopi. Kursen kommer

att ges årligen och kompletteras med andra
kurser i avancerad endoskopi. Alla kommande kurser kommer att annonseras båda
på SGF- och Ipuls-hemsidan.

Ervin Toth
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www.gastrodagarna.se

Välkommen till Svenska
Gastrodagarna 2011!

I samarbete med SEGP

Sista datum att anmäla
sig för reducerad avgift
är 31 mars.
Varmt välkomna till Umeå, 17–20 maj!

Preliminärt vetenskapligt program

Tisdag 17 maj 2011

SGF

SEGP

Tid

Ämne

Ämne

13:00–13:05

Välkommen. Ordförande Svensk Gastroenterologisk Förening
Johan Söderholm

13:05–13:55

Ulrika Broomé högtidsföreläsning: “Breakthroughs in hepatology during the last 25 years”.
Michael Manns, Hannover, Tyskland

14:05–15:15

Familjär amyloidos (FAP) – viktig gastroenterologisk
koppling

15:15–15:45

Kaffe, utställning, posters

15:45–16:50

IBD – i skarven – hur förbättrar vi omhändertagandet av tonåringar med IBD?

17:00–17:50

Satellitsymposium MSD

18:00–21:00

Välkomstmottagning Umeå Folkets Hus

Omhändertagande av IBD-patienter

Onsdag 18 maj 2011
08:30–09:30

Fria Föredrag

09:30–10:00

Kaffe, utställning, posters

10:00–10:50

Bengt Ihre högtidsföreläsning: ”Chemoprevention of colorectal cancer”.
John Burn, Newcastle, England

11:00–11:50

Satellitsymposium Abbott

12:00–13:00

Lunch, utställning, posters

13:00–13:50

Postervandring i grupp

14:00–15:00

Magtarmfonden: Gästföreläsning, stipendieutdelning

15:00–15:30

Kaffe, utställning, posters

Irritabel Bowel Syndrome (IBS)

Vad betyder förhöjt fekalt kalprotectin?

15:30–16:50

Celiaki i Sverige

Behandling och profylax vid esofagusvaricer

17:00–18:00

Årsmöte SGF

Årsmöte SEGP

Årsmöte FSGS

Torsdag 19 maj 2011
08:30–09:30

Fria Föredrag

Förstoppning – ett underskattat problem?

09:30–10:00

Kaffe, utställning, posters

10:00–10:50

Lennart Wehlin högtidsföreläsning: ”Endoscopic resection in the gastrointestinal tract”.
Jelle Haringsma, Rotterdam, Holland

11:00–11:50

Satellitsymposium Renapharma-Vifor

12:00–13:00

Lunch, utställning, posters

13:00–13:50

Postervandring i grupp

14:00–15:15

Klinisk handläggning av gastrointestinal blödning

15:15–15:45

Kaffe, utställning, posters

15:45–17:00

Smärtlindring vid koloskopi, Propofol för/emot

15:45–17:00

Mucosaimmunologi. Forskarskolan

17:10–18:00

Satellitsymposium Olympus

19:30

Gastromiddag, Resturang Äpplet, Umeå Folkets Hus

Sköterskeuppföljning av autoimmuna leversjukdomar

Fredag 20 maj 2011
Besök Norrlands Universitetssjukhus. Visning av KTC,
endoskopiavdelning, vårdavdelning, APC-demonstration,
videokapsel, enteroskopi

08:30–09:30

Uppföljning och övervakning för hepatocellulär cancer vid
levercirrhos

09:30–10:00

Kaffe, utställning, posters

10:00–10:50

Knepiga fall inom gastroenterologi och hepatologi

11:00–11:50

Franz Bárány högtidföreläsning: ”Towards a better understanding of bloating and abdominal distension”
Fernando Aspiroz, Barcelona, Spanien

11:50–12:00

Avslutning. Ordförande SGF

12:00

Lunch att ta med

De senaste uppdateringarna för det vetenskapliga och sociala programmet samt
länk till anmälan hittar du på hemsidan.

www.gastrodagarna.se
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GIF-kursen firade 20 år
På Såstaholms herrgård strax norr om
Stockholm firades ett jubileum i början
av oktober.
Det var Gastroenterologi i fokus – vanligen
kallad för GIF-kursen – som genomfördes
för 20:e året.
Gastrokuriren var med under den första av
de två kursdagarna.

R

une Sjödahl, som tillsammans med
Jonas Halfvarson var moderator för
kursen, hälsade de runt 35 anmälda
deltagarna välkomna.
Även Rune kunde fira de 20 åren – han
har varit med ända sedan starten.
Riktade sig till nyblivna specialister

För Gastrokuriren, berättar Rune om bakgrunden till hur det kom sig att GIF-kursen
instiftades.
– Under slutet av 80-talet var det vanligt
att industrin delade ut stipendier m.m. Det
hade gått lite inflation i det. Därför föreslog
vi en fortbildning, speciellt inriktad på dem
som befinner sig inom de fem första åren
efter sin specialistkompetens.
Rune förklarar att just den här gruppen
var lite eftersatt i fortbildningssammanhang.
– Efter genomförd ST, hamnade dessa i
ett vakuum just när det gäller utbildning.
Därför instiftades GIF-kursen. Redan
från början fick man stöd av industrin för
att genomföra utbildningen.
– Det var Hässle som var vår samarbetspartner den gången. Sedan blev det AstraZeneca, och nu är det MSD och Renapharma
Vifor.
Cykler om tre

Från början var innehållet mycket brett
inom gastroenterologin, men Rune fortsätter
med att beskriva att man snart insåg att man
borde begränsa sig till tre olika ämnesblock.
– Dessa tre är IBD, esofagus/ventrikel
samt galla/lever/pankreas, säger han.
Ett av de tre ämnena står i fokus varje år.
Därför kan man söka och gå sammanlagt
tre år i rad, och på så sätt få fortbildning i
alla områdena.
Rune inledde med att förrätta ett ”upprop”, och det visade sig att det idag även är
många ST-läkare som går kursen.
Det är SGF som utser vem som ska vara
studierektor för GIF, tillsammans med
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Jonas Halfvarson och Rune Sjödahl.

Tvillingar är ”Guds gåva” till dem som ska studera arv
och miljö. Studier på tvillingar visade tidigt på arvets
betydelse – framför allt för Crohns sjukdom (CD).

Rune. 2010 års ämne var IBD, och därför
var det Jonas Halfvarson som hjälpt honom
med att ta fram programmet.
– Förra gången det var IBD på agendan,
var det också Jonas och jag, berättar han.
Tvillingar är Guds gåva

Det var Jonas som höll den första föreläsningen.
– Varför får man IBD? Det handlar om
både arv och miljö, sa Jonas inledningsvis,
och fortsatte med att konstatera att orsaken
fortfarande ändå är okänd.
– En hypotes är att sjukdomarna orsakas
av ett inadekvat immunologiskt svar på den
normala tarmfloran hos individer som är
genetiskt predisponerade att utveckla sjukdomen, och att faktorer i miljön föregår skov
i IBD.
Han fortsatte att konstatera att tvillingar
är ”Guds gåva” till dem som ska studera arv
och miljö. Studier på tvillingar visade tidigt
på arvets betydelse – framför allt för Crohns
sjukdom (CD).

– Konkordanta par – dvs. att båda i paret är sjuka – förekommer oftare bland enäggstvillingar än bland tvåäggstvillingpar,
fortsatte Jonas.
Denna insikt ledde till omfattande genetiska studier, och i dagsläget känner man
till 71 gener/loci associerade med CD, och
30 associerade med ulcerös kolit (UC). Han
påpekade också att det finns många kvar
att upptäcka.
När ska man leta efter miljöpåverkan?

Med en mycket grov generalisering av de resultat som föreligger idag, skulle man kunna
säga att gener vid UC är kopplade till barriärfunktionen, men vid CD finns det även gener som är kopplade till omhändertagandet
av bakterier i cellerna. Men Jonas underströk
än en gång att det är mycket vi inte vet ännu.
– Det kan också vara så att vissa former
av CD är associerade med vissa specifika
bakterier.
Arvet har alltså betydelse. Men det är
viktigt att komma ihåg att hos cirka 50%
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Curt Tysk, Lars Börjesson och Henrik Hjortswang.

av enäggstvillingparen med CD, förblir den
ena tvillingen frisk – trots identisk arvsmassa.
– Därför handlar det också om miljöfaktorer. Vi vet att det är faktorer förknippade
med vårt västerländska samhälle – men vi
vet inte vilka. Vi vet inte heller i vilket tidsfönster vi ska leta – är det under året innan
insjuknande, eller redan när vi föds och börjar bygga upp vårt immunförsvar?
Här har rökningen en särställning som
miljöfaktor. Man vet att den skyddar mot
UC, men ökar risken för CD.
Hälsorelaterad livskvalitet

Livskvaliteten vid IBD är sämre jämfört
med en köns- och åldersmatchad bakgrundspopulation. Det berättade Henrik
Hjortswang.
Henrik redogjorde för att traditionella
prover dåligt speglar patientens subjektiva
hälsotillstånd – som avgör hur sjuk en person upplever sig vara. Man undersöker därför idag denna upplevelse, och kallar detta
för hälsorelaterad livskvalitet (HRQL).
– Det är många faktorer som avgör en
individs livskvalitet: Det är samhällets värderingar, stöd, möjligheter och begränsningar. Men också personliga faktorer som
självbild, förmåga till coping, värderingar
och kunskap, sa Henrik.
Han fortsatte med att redogöra för olika
instrument att mäta HRQL.
– Det är formulär som kan vara lite knepiga att använda i den kliniska vardagen
– det är många frågor. Därför har man tagit fram Short Health Scale (SHS) – som
bara består av fyra frågor, men ändå visar
sig kunna ge valid information, sa Henrik.
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Stöd är viktigt

IBD påverkar i hög grad det sociala livet
för patienterna.
– Det handlar mycket om tillgång till en
toalett – det finns de som är rädda för att
gå hemifrån, konstaterade Henrik.
När det gäller den sjukdomsrelaterade
oron, ligger rädslan för att få en påse på
magen allra högst.
– Men blir man av med sina symptom,
upplever patienten en bättre livskvalitet.
Det spelar då ingen roll om man är opererad eller medicinskt behandlad.
Psykoterapi påverkar inte sjukdomsaktiviteten, men kan få patienter att bättre
acceptera och anpassa sig till sjukdomen.
Man har också sett att socialt stöd är mycket
viktigt, och kopplat till bättre HRQL.
– Så förutom stöd och minskad symptombörda behöver patienterna också hjälp att
förstå, hantera och acceptera sin sjukdom,
summerade Henrik.
Standardbehandling
för barn i Europa

En fallbeskrivning om en 15-årig flicka med
dålig tillväxt, och där man upptäckte inflammatoriska markörer i blod och avföring
när man skulle sätta in tillväxthormon, var
utgångspunkten för Petter Malmborgs föreläsning om nutrition vid IBD.
– Man diagnostiserade flickan med isolerad CD i tunntarmen, och satte in henne på
enteral nutrition och azathioprin, sade Petter.
Flytande kostbehandling varar runt sex
veckor, och ska ligga på 130% av det beräknade kaloribehovet.
– Detta för att patienten är malnutrerad,
och ska göra en catch-up. Men man brukar

börja med 60–70% och sedan trappa upp
under en vecka, förklarade Petter.
Behandlingen är fri från medicinska
biverkningar, men innebär en stor påfrestning för patienterna eftersom de inte får äta
någon som helst annan föda. Idag är det
standardbehandling för barn i Europa och
Kanada, men inte i USA där den knappast
förekommer alls.
– Enteral nutrition fungerar på inflammation – men vi vet inte varför. En teori
som man forskar på nu är att behandlingen
förändrar bakteriefloran i tjocktarmen, berättade Petter.
Nackdelarna är att remissionen är kortvarig, och att effekten avtar vid upprepade
kurer.
– Det finns också psykosociala biverkningar. Behandlingen är tungt stigmatiserande – det går bra med en kur, kanske två
– sedan går det inte, summerade Petter.
Inflammatoriskt aktiv eller inaktiv?

Stefan Lindgren föreläste om terapi vid akut
CD.
– Vid bedömning av akuta symptom, är
det initialt viktigt att göra sig en bild av
huruvida patienten har en inflammatoriskt
aktiv eller inaktiv sjukdom, sa Stefan.
Predikatorer för allvarligt sjukdomsförlopp är bl.a. ålder över 40 år, perianal sjukdom och hög inflammatorisk sjukdomsaktivitet (CRP, calprotectin).
– Perianala manifestationer vid CD är
vanliga. Därför ska vid nytillkomna smärtor
från perineum alltid infektion misstänkas,
och patienten bör omgående undersökas
av kolorektalkirurg om man misstänker abscess. Påvisad abscess skall dräneras.
Stefan använde flera fallbeskrivningar för
att illustrera sitt föredrag.
– Akut svår Crohns kolit, handlägges som
UC, slog han fast.
Allvarligt tillstånd

Omkring 15% av patienter med UC drabbas
någon gång under sjukdomsförloppet av ett
svårt skov.
– Akut UC är ett allvarligt tillstånd – det
måste vi komma ihåg, påminde Curt Tysk
deltagarna.
Han fortsatte med att berätta att man nu
ser en stigande mortalitet i Storbritannien.
Ändå är mortaliteten idag under 1% – att
jämföra med 1930–40-talet, då den låg mellan 30 och 40%.
– Runt 30% av dessa patienter kolektomeras – den siffran är stabil, fortsatte
Curt.
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även om alla vid det tillfället är överens om
att sätta in medicinsk behandling!
Operationsindikatorerna är svårt skov
utan förbättring, progress under behandling, kolondilation, perforation samt svår
blödning.
– Kolektomi plus ileostomi med kvarlämnad rektum är den enda operationen för
dessa patienter. Man kan lämna en del av
den inflammerade tarmen kvar – den brukar
läka bra, sammanfattade Lars.
Petter Malmborg

Stefan Lindgren

Nära samarbete kirurg – medicin

Diagnosen akut UC baseras på kliniska
symptom, endoskopi och histologi. Infektiös kolit, ischemisk kolit, CD samt ”indeterminate colitis” (IBD-U) är differentialdiagnoser.
– Vi måste ha objektiva kriterier – Truelove och Witts index står sig bra, och visar
om det är en allvarlig UC. Man bör starta
utredningen redan på akuten. Koloskopi är
den bästa metoden, och man kan komplettera med CT-buköversikt, ansåg Curt.
Patienten ska vårdas på en enhet med
adekvata resurser och kompetens i både
gastroenterologi och kolorektal kirurgi.
– Gastroenterologen och kirurgen ska ha
ett nära samarbete under vårdtiden!
Kortikosteroider är hörnstenen i den
medicinska behandlingen, och man bör inte
vänta på svar utan sätta in dem direkt. Antibiotika ska däremot inte ges rutinmässigt.
– Men kom ihåg: 30% av patienterna är
steroidresistenta, påpekade han.

Anders Ekbom

är det endast att betrakta som ett inlägg i
debatten. Nästa år kommer kontrollerade
studier som ger svar, summerade han.
Vill träffa patienten tidigt

Lars Börjesson tog över för att ge kirurgens
syn på akut colit. Patienten är ofta sjukare
än du tror, hävdade Lars.
– Vi ser inte så många patienter, eftersom
de vi ser är de som är allra sjukast, påpekade
han.
Lars ansåg att algoritmer och score är bra
hjälpmedel. Däremot är det inte så bra för
kirurgerna att fråga patienterna hur de mår.
– Då ser de min namnskylt där det står
att jag kommer från kirurgkliniken, och då
svarar de ”jag känner mig bättre idag”, berättade han.
Diskussionen med patienten kompliceras av att denne ofta är negativt inställd till
kirurgi. Därför är det gynnsamt med ett
tidigt samtal.
– Alltså ska kirurgen komma in tidigt,

Underhållsbehandling

Henrik Hjortswang talade om underhållsbehandling vid UC.
– Vi ska förhindra att patienten får ett
nytt skov, var hans definition.
Grundstenen i denna behandling är
5-ASA. Om inte det räcker till, fortsätter
man med Azatioprin eller Puri-nethol. Därefter återstår infliximab (Remicade).
Henrik gick igenom de olika alternativen
mer noggrant.
– Oralt 5-ASA har traditionellt getts i två
doser per dag. Men det går alldeles utmärkt
att ta det vid ett tillfälle per dag istället. Kanske till och med att det visar sig vara bättre
– det är möjligen kopplat till att man då får
en bättre compliance.
Det finns biverkningar som huvudvärk
och illamående, och även allvarliga sådana
som leverpåverkan och påverkad blodbild.
Dessbättre är de väldigt sällsynta.
Däremot får mellan 10 och 20% biverkningar av thiopuriner. Azatioprin används
om patienten blir steroidberoende för att
kunna trappa ut kortisonet, eller tillsammans med infliximab vid steroidrefraktär

Effektivare med cyklosporin?

Curt visade också SGFs algoritm för behandling.
– Värdera terapisvaret dagligen. Om man
ser en försämring dag 3 ska patienten till
kirurgi. Om man inte ser en förbättring dag
4 – sätt in rescuebehandling, alternativt kirurgi, sammanfattade han.
Rescuebehandling ges som infusion av
infliximab.
– Den viktiga frågan är om glädjen blir
kortvarig. Skjuter vi bara upp kolektomin
ett tag?
Internationellt ger man även cyklosporin
som rescuebehandling, men det sker knappast i Sverige idag. Curt berättade om att de
idag har en liten pågående studie om detta,
i samarbete med Österrike.
– Det verkar som om cyklosporin är effektivare. Kanske vi ska tänka om? Men idag
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sjukdom, alternativt har täta recidiv på optimerad 5-ASA-terapi.
De flesta opererade mår bra

Lars återkom för att berätta om kirurgi vid
terapiresistent kolit.
– Informationen till patienten är väldigt
viktig. Vi tar bort inflammationen, slog han
fast.
Huvudalternativen är IRA eller bäckenreservoar.
– Men man kan inte välja på alla patienter. Det går inte heller att randomisera, så
det finns inga jämförande studier.
Kombinationen UC och bäckenreservoar
ger en mycket sämre fertilitet för kvinnor,
och det måste man vara noga med att påpeka för dessa patienter.
– Hur mår egentligen patienten som tillfrisknat på medicinsk behandling? frågade
han avslutningsvis och tillade:
– De allra flesta opererade mår bra!
Grupparbete

Dagen innehöll mycket mer – patolog Lennart Franzén berättade och visade bilder på

differentialdiagnostik mellan IBD och annan tarminflammation.
– Divertiklar kan ge väldigt CD-lika förändringar, sa han bland mycket annat.
Anders Ekbom talade om risken för
cancer vid IBD. Det rör sig om tre cancerformer där risken är förhöjd – tunntarmscancer, cholangiocarcinom samt kolorektalcancer, som är det största kliniska
problemet.
– Antiinflammatoriska farmakoterapier
leder i de flesta studier till en minskad risk,
men resultaten är inte helt konsistenta. Det
är dock helt uppenbart att kvinnor har en
lägre absolut risk än män för en malign
utveckling i kolorektaltrakten, berättade
Anders.
Kursens första dag avslutades sedan med
att deltagarna delades in i grupper, och fick
fall att diskutera. De fick tillgång till uppkopplad dator, och fick söka på PubMed,
eller andra databaser, samt naturligtvis även
använda sina egna erfarenheter.
Deras slutsatser diskuterades sedan gemensamt i den stora gruppen.
Därefter var den första kursdagen slut.

Diskussionsbenägna deltagare

Kursen har hela tiden medvetet arbetat för
ökad integration mellan medicin och kirurgi, påpekar Rune Sjödahl.
– Att skapa ett forum för det har varit ett
av våra mål, förklarar han.
Innehållet i kursen har speglat den medicinska utvecklingen under de 20 år den har
pågått.
– Det är studierektorerna – dvs. för den
här kursen jag och Jonas – som tar fram
programmet. Det är också vi som kontaktar
föreläsarna. Jag tycker det är roligt att det
aldrig är någon som tackar nej.
Rune har under åren lagt märke till hur
diskussionsklimatet har förändrats – en utveckling han tycker är mycket positiv.
– Idag är deltagarna mycket mer benägna
att diskutera det de hör direkt med föreläsarna. Jag gläds åt det, eftersom vi medvetet
har satsat på att skapa en sådan atmosfär,
avslutar Rune Sjödahl.
Per Lundblad
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Terapiinriktad utbildning
Vi har nöjet att informera om den 21:e kursen av:

Gastroenterologi i Fokus

Årets ämnen är:
• Diagnostik
• GERD
• Cancer i magsäck och matstrupe
• Dyspepsi
• Motilitetstörningar
• GI blödning

Datum: 5-7 oktober 2011

Plats: Sånga-Säby Hotell & Konferens
Rune Sjödahl

Kirurgiska kliniken
Universitetssjukhuset i Linköping

Magnus Simrén

Gastrosektionen/Medicinkliniken
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

För mer information om kursen, vänligen kontakta:

Anna Bergqvist, nordisk produktchef Renapharma-Vifor, tel 0702–97 27 64, anna.bergqvist@renapharma-vifor.se
Lena Andin, Brand & Customer Manager Immunology, MSD, tel 070–466 32 94, lena.andin@merck.com
Madeleine Karlberg, Therapeutic Area Manager, Sweden, Tillotts Pharma AB, tel 0702–83 82 88, mkarlberg@tillottsnordic.com
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avhandling said

Gallbladder and pancreatic disease in
patients with primary sclerosing cholangitis
Tabell 1.  Gallblåseförändringar hos 286 patienter med PSC.
Gallblåseförändringar

Frekvens

Gallsten

25% (72/283)

Kolecystit

25% (71/284)

Polyper

6% (18/286)

Malignitet

3,5% (10/286)

En eller flera förändringar

41% (116/286)

Fig. 1 Hematoxylin och eosin
(H&E) och immunohistokemisk
färgning av gallblålsan vid primär
skleroserande kolangit visar;
a; H&E-normalt epitel,
b; H&E-dysplasi,
c; H&E-carcinom,
d; Ki67-normalt epitel (negativt
uttryck),
e; Ki67-dysplasi (uttryck ≥ 30%),
f; Ki67-carcinom (uttryck ≥ 30%),
g; TrxR1v2,3,5-normalt epitel (negativ cytoplasmisk saturation),
h; TrxR1v2,3,5-dysplasi (positiv
cytoplasmisk saturation),
i; TrxR1v2,3,5-carcinom (positiv
cytoplasmisk saturation),
j; Grx1-normalt epitel (stark positiv cytoplasmisk saturation),
k; Grx1-dysplasi (svag positiv
cytoplasmisk saturation),
l; Grx1-carcinom (negativ cytoplasmisk saturation).

Karouk Said
Disputation: 11 juni 2010
vid Karolinska Institutet
Opponent:
Professor Lars Aabakken, Universitetet i Oslo
Huvudhandledare: Docent Annika Bergquist
Biträdande handledare:
Professor Hans Glaumann
Biträdande handledare: Docent Nils Albiin

P

rimär skleroserande kolangit (PSC)
är en kronisk kolestatisk leversjukdom, som kännetecknas av fibros och
inflammation av gallgångarna. Diagnosen
PSC baseras på förekomsten av kolestatiska
leverprover, typiska radiologiska förändringar och histologiska förändringar. Cirka 80%
av alla patienter med PSC har inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Kronisk pankreatit
anses vara associerat med PSC, men klinisk
betydelsefull pankreatit med underfunktion
som kräver behandling är ovanligt. Orsaken
till PSC är okänd men immunologiska/immungenetiska mekanismer spelar roll för
sjukdomsutveckling. Sjukdomen utvecklas
ofta långsamt och effektiv medicinsk behandling som bromsar sjukdomsförloppet
saknas. Cirka 13% av patienter med PSC
utvecklar hepatobiliär cancer inklusive gallblåsecancer men även pankreascancer och
cancer är den vanligaste dödsorsaken vid
PSC. Orsaken till den förhöjda cancerrrisken vid PSC är inte känd. Det saknas klinisk
användbara diagnostiska markörer för tidig
cancerutveckling vid PSC.
Övergripande mål för avhandlingen var
att evaluera gallblåse- och pankreasförändringar hos patienter med PSC.
I det första arbetet har vi evaluerat förekom-

sten av gallblåseförändringar, såsom kolecystit, gallsten samt polypösa förändringar hos
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en stor grupp av PSC-patienter (n=286). Vi
har visat att 41% hade någon typ av gallblåseförändring, 25% hade gallsten, 25% kolecystit och 6% hade makroskopisk gallblåseförändring som hos 56% representerade
GBC (10/18) (tabell 1). Hos nio patienter
utan makroskopisk gallblåseförändring
återfanns dysplasi i epitelet vid histologisk
reevaluering. Polypösa förändringar i gallblåsan var inte korrelerade till förekomst av
gallsten medan kolecystit var associerad till
extrahepatisk utbredning av PSC.
Arbete III är en uppföljning av första arbetet

och syftade till att studera den carcinogenetiska processen morfologiskt genom att
evaluera histologiskt inflammation, fibros
och proliferaton hos 53 tillgängliga gallblåsepreparat, tillhörande patienter med PSC.
Vi påvisade en stark association mellan förekomst av dysplasi/cancer samt inflamma-

tion och fibros. Gallblåseepitel med adenocarcinom uppvisade separata områden av
höggradig dysplasi.
Ett annat syfte var att undersöka om det
finns klinisk användbara diagnostiska markörer för dysplasi vid PSC. 19 st utvalda preparat {cancer (n=sex), dysplasi (n=sju) och
varierande inflammationsgrad utan malignitet (n=sex)} har färgats immunhistokemiskt
med cellcykelreglerande proteiner, epitelmarkörer och tumörmarkörer. Vi har använt även thioredoxinproteiner (Trx1, Grx1,
TrxR1, isoform-TrxR1-v.2.3.5) vilka deltar
i intracellulär försvar mot oxidativ stress,
reglering av cellproliferation och apoptos.
Vi har hittat ett signifikant överuttryck
av isoformen TrxR1-v2.3.5 och nedreglering av Grx1 i dysplastiskt gallblåseepitel
(figur 1). Dysplasir och cancer återfanns i
gallblåseepitelet hos ungefär 30% patienter
med PSC.
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Konklusionen av delarbete I och III är
att gallblåseförändringar är vanligt vid PSC
och att Gallblåsepolyper hos patienter med
PSC ofta är maligna. Dysplasi och cancer
återfinns ofta i gallblåseepitelet och väcker
frågan om att regelbundet undersöka gallblåsan hos dessa patienter och att rekommendera kolecystektomi vid förekomst av
gallblåsepolyper oavsett storleken. Våra data
stödjer en inflammation – fibros – dysplasi
– carcinom-sekvens. Överuttrycket av isoformen TrxR1-v2.3.5 i dysplastiskt gallblåseepitel indikerar att dessa proteiner möjligen kan vara immunohistologiska markörer
för tidig diagnostik av biliär malignitet vid
PSC.
I arbete II studerade vi gallblåsestorlek vid
fasta och gallblåsetömning efter provmåltid med användning av magnetkamera hos
20 patienter med PSC och 10 kontroller
för att studera relationen mellan faste gallblåsestorlek, gallblåsetömning och symp-

tom i form av buksmärta och illamående.
Gallblåsans median fastevolym var större
hos patienter med PSC; 67 ml, (18, 9–347)
respektive 32 ml (16–55 ml) hos PSC och
kontroller. Den postprandiella volymen
var också större hos PSC-patienter. Volymen galla som töms efter måltid skiljde sig
inte mellan patienter och friska kontroller.
Tömningen verkar således intakt medan volymen i gallblåsan är förhöjd. Vi spekulerar
i att detta kan orsakas av en oförmåga i gallblåseepitelet att resorbera vatten och/eller
ökad vätskebildning från gallblåseepitelet
till följd av en kronisk inflammation orsakad av PSC-sjukdomen. Ingen association
mellan buksmärta och gallblåsevolymer
kunde påvisas.
Målet med arbete IV var att studera före-

komst av tidiga förändringar i pankreas som
tyder på utveckling av kronisk pankreatit
hos patienter med PSC. Vi beskrev pankreasförändringar hos 103 patienter med

PSC som har genomgått magnetkameraundersökning. Pankreasstorleken beräknades genom mätning av anteroposterior
(AP) diameter. Vi beräknade även pankreas/
mjälte signalintensitetskvot (SIR) och kontrastuppladdning i pankreas i arteriell/tidig
portovenös fas (A/V ratio). Förändringar i
Pankreasgångar som studerades med MRCP
hittades hos 24% av patienterna. Dessa förändringar var associerade med extrahepatitisk distribution och duration av PSC,
men inte associerade med andra radiologiska förändringar i pankreas parenkymet
som talade för kronisk pankreatit. Pankreasgångsförändringar hos patienter med PSC
verkar vara en del av PSC-spektrum och
representerar inte kronisk pankreatit utan
snarare primär skleroserande pankreatit
(PSP). Uttalade förändringar i pankreasgångarna var signifikant associerade med
buksmärta, något som delvis kan förklara
varför en tredjedel av patienter med PSC
klagar över buksmärta.

ANNONS
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Koloskopi utan smärta, är det möjligt?
Kurs med japanska lärare
För femte året i rad i Sverige, anordnades
kursen Koloskopi utan smärta, är det möjligt? på Danderyds sjukhus.

K

ursen är en praktiskt inriktad handson-kurs, där de flesta av lärarna
kommer från Japan.
Den varar under fyra dagar, och Gastrokuriren var med under den första av dessa.
Mjukare hand

Det är Eduard Jonas från Danderyds sjukhus och Edgar Jaramillo från Ersta sjukhus,
som tillsammans har tagit fram konceptet
för kursen – att lära ut en bra koloskopiteknik till endoskopister.
– Vi har utarbetat konceptet, tagit fram
kursplanen och kursmaterialet, berättar
Eduard och Edgar.
Japanska endoskopister är världsledande
inom koloskopi, beträffande teknik, tolkning av fynd – men också inom avancerad
endoskopisk behandling, fortsätter de.
– Japanerna har en helt annan teknik och
har en mycket ”mjukare” hand. Därför har
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vi knutit kontakter med endoskopienheter
i Tokyo, Sapporo och Nagoya i Japan.
En av lärarna vid detta kurstillfälle, utförde
sina undersökningar med aromaterapi och
klassisk musik i bakgrunden (!).

nordiska länderna och dessutom även en
från Estland.
– Inbjudan går ut över hela Norden – och
i Olympus värld hör de baltiska staterna till
Norden, sa Lars till Gastrokuriren efteråt.

Norden och baltiska länderna

Teori och mycket praktik

Kursen har blivit en framgång: Det har varit
absolut fullsatt varje gång.
Kursavgiften täcker japanernas resa, och
deras vistelse i Sverige under kursdagarna.
– Sedan har vi ett samarbete med Olympus, som ställer upp med senaste teknologi
och utrustning. De sköter också själva administrationen kring utbildningen – schema,
ändringar och annonsering mm, berättar
Eduard och Edgar.
– Vi kommer att använda den allra
senaste teknologin under dessa dagar, sa
Lars Sternhoff från Olympus under det
första passet på morgonen när deltagarna
hälsades välkomna.
Fullsatt betyder endast tolv deltagare
för att garantera individualiserad utbildning. Av dessa kom några från de andra

Kursen inleds med en halvdags föreläsningar
som berör ämnen kring smärta och patientens upplevelse under koloskopi
Strukturen för de övriga kursdagarna ser
ut så här:
Varje morgon inleds med ett gemensamt
teoretiskt pass, med lärarna som undervisar
om koloskopi och berättar om sina individuella, eller speciella, knep och sin teknik..
De tolv deltagarna är indelade i fyra grupper om tre, som tillsammans med en av
lärarna utför koloskopierna. Gruppen går till
en ny lärare varje dag. På så sätt får samtliga
deltagare arbeta med samtliga lärare.
– Kursen är inte en tävling i koloskopi.
Vi är här för att lära oss bra koloskopiteknik
av experter, underströk Eduard under det
första inledande passet.
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Johan D. Söderholm
Ordförande
Colorektalsektionen
Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
Tel: 013-22 35 46, Fax: 013-22 35 70
johda@ibk.liu.se
Bodil Ohlsson
Vice ordförande
Skånes universitetssjukhus, Malmö
Sekt f medicinsk gastroenterologi
205 02 Malmö
Tel. 040-33 10 00
bodil.ohlsson@med.lu.se

Edgar Jaramillo

Eduard Jonas

Japanerna har en helt annan teknik och har
en mycket ”mjukare” hand. Därför har vi
knutit kontakter med endoskopienheter i
Tokyo, Sapporo och Nagoya i Japan.
Avslappnad stämning värdefullt

Varje dag utförs den första examinationen av instruktören på varje
rum. Då demonstrerar denne sin särskilda teknik.
– De följande examinationerna tas sedan över av deltagarna under
kontinuerlig handledning, Vid behov kan läraren ta över – för att lösa
ett problem, om det uppstår ett sådant. När de gjort det, lämnar de
sedan tillbaka instrumentet. Det är inte ett misslyckande, påpekade
Eduard.
En del föreläsningar handlar också om tekniken att framställa slemhinnan: Bland annat beskriver man kromoskopi och Narrow Band
Imaging (NBI), för att upptäcka tidiga neoplastiska förändringar,
tolka och eventuellt behandla de olika fynden.
Man påpekar också vikten av en avslappnad och harmonisk stämning personalen emellan – som smittar av sig på patienten.
Positiva utvärderingar

Förutom att ha givits fem gånger på Danderyds sjukhus, och två på
Karolinska Sjukhuset, Solna sedan starten 2006, har kurskonceptet
exporterats till Finland. Där har den genomförts två gånger.
En variant av kursen – för helt oerfarna endoskopister – har genomförts i Tyskland för att redan från början prägla deltagarna med en
bra teknik och teoretisk bakgrund.
Att det är en uppskattad kurs som deltagarna värdesätter framgick med all önskvärd tydlighet av de utvärderingar som lämnades
in efteråt. Betyget blev högt, och Gastrokuriren återger några av de
egenformulerade kommentarer som fanns att läsa:
”Betyg 6 av 5 möjliga. Mycket bra”.
”På det stora hela en helt superb kurs med fantastisk hands-onträning.”
”Excellent teachers! I learned a lot!”
”Overall a VERY nice course!”
”På det hela en mycket bra kurs! Det kändes som en mycket hög
nivå på handledare och organisation.”
Eduard och Edgar planerar en ny kurs vecka 48 under 2011.

Annika Bergquist
Vetenskaplig sekreterare
Karolinska Univ.sjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm
Tel 08-58 58 00 00
Fax 08-58 58 23 35
annika.bergquist@ki.se
Pär Myrelid
Kassör
Kirurgiska kliniken
Universitetssjukhuset Linköping
581 85 Linköping
Tel. 013-22 20 00
per.myrelid@lio.se
Soo Aleman
Ledamot (ordförande i SYG)
Karolinska Univ.sjukhuset, Solna
Gastrocentrum Medicin
171 76 Stockholm
Tel. 08-517 700 00
Soo.Aleman@ki.se
Per Stål
Facklig sekreterare
Karolinska Univ.sjukhuset, Huddinge
Gastrocentrum Medicin
141 86 Stockholm
Tel. 08-585 800 00
per.stal@karolinska.se
Per Sangfelt
Hepatologiansvarig
Institutionen för medicinska vetenskaper,
Infektionssjukdomar
Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
Tel: 018-611 56 72
Per.Sangfelt@medsci.uu.se
Ervin Toth
Endoskopiansvarig
Skånes universitetssjukhus, Malmö
Endoscopisektionen
205 02 Malmö
Tel. 040-33 10 00
Ervin.Toth@med.lu.se
Charlotte Höög
Redaktör
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Södersjukhuset
118 83 Stockholm
Tel 08-616 10 00
charlotte.hoog@sodersjukhuset.se
Maria Bergström
Webbmaster
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Ordförande har ordet

G

od fortsättning till er alla! Vi har
ett 2011 framför oss fullspäckad
med spännande händelser.
I och med detta nummer av Gastrokuriren
har FSGS också tilldelats några sidor som
vi ska göra vårt yttersta för att fylla med
intressant läsning.
Vi kommer som förra året att ha stipendier att dela ut. Just nu kan ni söka
”IBD-stipendiet” (se www.msd.se), ”Compliancestipendiet” (se www.ferring.se eller
www.fsgs.se) samt ett resestipendium (mer
info kommer inom kort på hemsidan). Alla
dessa kommer att delas ut i samband med
årsmötet på Svenska Gastrodagarna.
När det gäller Svenska Gastrodagarna
har FSGS och SEGP varit med och lagt
upp programmet tillsammans med den
lokala kommittén. Programmet kan ni
läsa mer om på www.svenskagastrodagarna.
se. Svenska Gastrodagarna är i Umeå detta
år, 17–20 maj. Glöm inte att skicka in era
abstracts före 14 februari.
FSGS har också påbörjat ett samarbete med

SEGP. Vårt första projekt tillsammans
handlar om utbildningsfrågor. Detta är
ett spännande och givande samarbete som
kan gagna alla. Tillsammans är vi starka.
Vi återkommer med mer information om
detta under året.

Styrelsen i FSGS 2011. Från vänster: Carina Andersson, Eva Blackås, Carin Hansson,
Susanna Jäghult, Cecilia Sköld, Anette Persson och Monica Wåhlin. (Foto: Carin Wesström)

För övrigt fortsätter vi att bevaka Gastrosjuksköterskornas intresse när det gäller
Högskoleverkets utredning av specialistsjuksköterskekompetens i Sverige. En utredning
som fortsätter i det oändliga känns det som.
Övrigt spännande som händer 2011 är
diverse utbildningar. I mars hålls bland
annat ”Terapiinriktad utbildning för sjuksköterskor inom gastroenterologi” på tre
olika platser i landet. I oktober är det dags
för UEGW som detta år är i Stockholm.

I detta nummer av Gastrokuriren har vi
två artiklar. Den ena berör övergången från
barnmottagning till vuxenmottagning och
den andra berör hur en sjuksköterskeledd
IBD-mottagning kan bedrivas. Mycket
nöje!
Susanna Jäghult
Leg sjuksköterska
Ordförande i FSGS
IBD-mottagningen
Danderyds Sjukhus AB
susanna.jaghult@ds.se

Sjuksköterskeledd IBD-mottagning
på Danderyds Sjukhus AB
Patienter med IBD har ett stort behov av
en god tillgänglighet till sjukvården. Det
är väldigt viktigt för dessa patienter att de
vet var de kan vända sig vid frågor, förekomst av symtom, receptförnyelser eller
liknande.

S

tudier har också visat att patienter
med IBD har en sämre hälsorelaterad livskvalitet jämfört med en frisk
population (ref. Verma et al 2001, Nordin
et al 2002, Hjortswang et al 2003, Andersson et al 2003, Bernklev et al 2004, 2005,
Casellas et al 2005, Pizzi et al 2006).
På Danderyds Sjukhus AB blev det svårare och svårare att hinna med att ta hand
om IBD-patienterna på ett tillfredsställande
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sätt. 2003 startade därför IBD-mottagningen. Målet var att patienter med IBD
ska få säkrare vård, ökad trygghet och bättre
kontinuitet genom bättre tillgänglighet och
tätare mottagningskontakt. Från början
bedrevs mottagningen av en sjuksköterska.
Idag är IBD-mottagningen en etablerad del
av Gastroenheten och två sjuksköterskor
arbetar där.
IBD-mottagningen har ingen telefontid utan telefonen är öppen då mottagningen är öppen, vilket är måndag–fredag
kl.7.30–16.30. Om båda sjuksköterskorna
är upptagna och inte kan svara i telefon
finns möjlighet att lämna meddelande
på telefonsvarare. Mottagningen är också
knuten till ”Mina vårdkontakter” och

genom detta kan patienterna på ett säkert
sätt ha e-mailkorrespondens med personalen. Dessa båda kontaktmöjligheter
ökar tillgängligheten enormt. Patienten
kommer lätt i kontakt med IBD-sjuksköterskan vid till exempel akuta skov, frågor
gällande symtom, behandling, undersökningar med mera.
IBD-patienternas årliga kontroller sköts av

IBD-sjuksköterskorna. Patienten får kallelse
hemskickad med tidpunkt för telefonkontakt med IBD-sjuksköterskan. Han/hon
ombeds i kallelsen att lämna blodprover
och ibland calprotectin två-tre veckor innan
samt fylla i Short-Health Scale. Vid telefonsamtalet går IBD-sjuksköterskan igenom
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om patienten haft eventuella symtom, blodoch avföringsprovssvar, hur Short-Health
Scale är ifylld samt vilka mediciner patienten behandlas med och om receptförnyelse
behövs. Patienten tillfrågas om han/hon
önskar träffa läkare. IBD-sjuksköterskan
kontrollerar även om det är aktuellt med
coloskopikontroll. En journalanteckning
görs därefter som läggs till patientansvarig
läkare för genomgång. Patienterna uppskattar denna form av uppföljning enormt. De
känner en trygghet av att de får sin årliga
kontroll men uppskattar samtidigt att inte
behöva ta ledigt från arbete eller skola för
att ta sig till sjukhuset. Personalen upplever
också att det nu är bättre kontroll på denna
patientgrupp. Tidigare kunde patienterna

sällan tas emot en gång årligen på grund av
att det inte fanns tillräckligt med läkartider.
Nu kan läkartiderna prioriteras till akutbesök samt nybesök.
IBD-sjuksköterskan kontrollerar patienterna

som medicinerar med Tiopurin genom att
ansvara för den kontinuerliga blodprovskontrollen. Humiraintroduktion samt kontroll
av dessa patienter sköts även av IBD-sjuksköterskan.
Alla nydiagnostiserade IBD-patienter blir
kallade till IBD-mottagningen för informationssamtal. Anatomi, fysiologi, vilken sjukdom patienten har och vad det innebär när
det gäller etiologi, symtom, undersökningar,
behandling med mera gås igenom.

Vi tror att detta sätt är ett bra sätt att sköta
IBD-patienter. Fler och fler mottagningar
i landet går över till att det är sjuksköterskor som sköter de årliga kontrollerna av
IBD-patienter. Att det blir fler och fler sjuksköterskeledda mottagningar tror vi också
är att gå åt rätt håll när det gäller denna
patientgrupp. Det blir tidsvinster för både
sjukvården och patienterna. Det är också
oerhört viktigt för patienten att lätt kunna
komma i kontakt med sin mottagning.
Susanna Jäghult
susanna.jaghult@ds.se
Anna Nordström
anna.nordstrom@ds.se
Leg sjuksköterskor, IBD-mottagningen
Danderyds Sjukhus AB, 182 88 Stockholm

Överföringsmottagning barn – vuxen
i Jönköping
Barnkliniken i Jönköping är en länsövergripande klinik med ansvar för merparten
av de gastroenterologiska sjukdomarna.

K

liniken började profilera sig i olika
team redan i början av 90-talet
varav ”gastroteamet” blev ett. Alla
barn och ungdomar som får diagnosen
inflammatorisk tarmsjukdom behandlas på
barnkliniken oavsett var i länet de bor (Jönköping, Eksjö, Värnamo). På barnkliniken
finns ingen egen endoskopist utan endoskopierna utförs av vuxengastroenterologerna.
Mag-tarmmottagningen på Medicinklini-

ken startade hösten 1999. Eftersom vi är ett
länssjukhus handhar vi förutom patienter
med inflammatorisk tarmsjukdom även
andra gastroenterologiska diagnoser. Ganska
snart efter mag-tarmmottagningens bildande påbörjades ett samarbete med barnkliniken. Gemensamma möten ordnades.
Ett önskemål kom från barnkliniken om att
förbättra flödet vid överförandet från barnmottagning till vuxenmottagning. Tidigare

skickades det bara en remiss mellan klinikerna för ett fortsatt omhändertagande. Vi
beslutade då att prova en ny modell. Denna
innebär att vuxengastroenterolog och sjuksköterska från Mag-tarmmottagningen
tillsammans med barngastroenterolog och
barnsjuksköterska har ett mottagningsbesök på barnmottagningen där de träffar
patienten och eventuella anhöriga. Barnkliniken kallar till besöket och det framgår
av kallelsen att det är ett överföringsbesök.
Patienten har även fått muntlig information
i samband med tidigare besök. Patienten
och barngastroenterologen gör tillsammans
en muntlig sammanfattning av patientens
sjukhistoria. Vuxengastroenterologen planerar för kommande prover och besök som
kan bli aktuella. Vid besöket ges skriftlig
och muntlig information om verksamheten på Mag-tarmmottagningen. Åldern vid
överflyttning är från 17–19 år.

över till Eksjö och Värnamo handhas inte
enligt denna modell.
Vi har inte gjort någon utvärdering av
vårt arbetssätt men patienterna har muntligt
uttryckt att de är nöjda med omhändertagandet. Vi själva känner också en tillfredsställelse över detta arbetssätt som verkligen
knutit våra kliniker närmare varandra och
bidraget till vårt goda samarbete.
Inga-Lena Hultman
Leg barnsjuksköterska
Barnkliniken, Länssjukhuset Ryhov
Anette Persson
Leg sjuksköterska
Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov
anette.persson@lj.se
Monica Wåhlin
Leg sjuksköterska
Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov
monica.wahlin@lj.se

Antalet patienter som överflyttas mellan kli-

nikerna är ca 5–8 per år inom Jönköpings
sjukvårdsområde. De patienter som flyttas
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Bästa medlem!
Välkommen till årets första nummer av
Gastrokuriren.
Tänk vad ett år går fort, vi är redan inne
i mars månad, ljuset återvänder och våren
börjar ge sig till känna.
Verksamheten i föreningen går vidare,
SEGP:s styrelse tillsammans med vår
ESGENA-representant Gunilla Strand
kommer att vara engagerade i UEGWmötet som hålls i Stockholm i år. Ett stort
arbete kommer att läggas på det, vi ska t.ex.
ordna en del av ESGENA:s program och till
det föreläsare, och vi ska arrangera mycket
annat kring mötet. Men det ska bli ett spännande arbete.
Årets höjdpunkt, de Svenska Gastrodagarna, närmar sig och vid det kommande
årsmötet skall beslut tas om den nya stadgeförändringen styrelsen lade fram förslag
på till årsmötet 2010.
Förslag att sekreterare, kassör och ledamöter väljs på 3 år istället för 2 år, som det är
nu. Och att utöka den nuvarande styrelsen
med en ledamot.
I dag är Eleonor Johnson adjungerad till
ledamot.
SEGP och FSGS kommer i år att ha sina
årsmöten samtidigt eftersom det är stora
svårigheter att pussla ihop tiden.

mittén, under ledning av Åke Danielsson,
SEGP:s och FSGS:s styrelse, och detta samarbete har förlöpt mycket väl. Det har blivit
några ändringar under resans gång. Men
nu så är det ett riktigt brett och intressant
program, som ska passa alla.

Planeringen av programmet har skett i
samarbete mellan den lokala programkom-

Styrelsen i SEGP
Mona Olofsson

Vi har fått en rapport från återträffen för de
endoskoperande sjuksköterskorna av Ingrid
Karström, som ni får ta del av.
Susanne Haggren och Emilie Bramne har
skickat en reseberättelse från-SADE mötet
som hölls i Köpenhamn.
Vi har glädjen att tilldela följande stipendium till Gastrodagarna i Umeå:
Anna Antfolk, usk, EC med SÖS
Catarina Lundell Lövgren, ssk, Mag-Tarmmott. UAS
Monica Gerdin, ssk, Mag-Tarmmott. Eksjö
Elin Svensson, ssk, KS Solna.
Jag hoppas att Ni kommer att bli nöjda,
och får ut mycket av gastrodagarna i Umeå.

Vi ses i Umeå!

Kallelse till SEGP:s årsmöte
Årsmötet hålls i Folkets Hus Umeå,
onsdag 18 maj kl. 17.00–18.00.
Lokal: Studion.
Ingen separat föranmälan krävs.
Dagordningen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Mötet öppnas
Godkännande av kallelsen
Godkännande av dagordningen
Val av mötets ordförande
Val av mötets sekreterare
Val av två justeringsmän
Föregående mötesprotokoll
Verksamhetsberättelse
Kassörens rapport
Revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Medlemsavgiften
Inkomna frågor/skrivelser
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Ordförande:
Mirjam Bjurek
Endoskopimottagningen
Kärnsjukhuset
541 85 Skövde
Tel: 070-579 420 67
mirjam.bjurek@vgregion.se

14. Stadgeändring
a) Förslag från styrelsen att utöka den
nuvarande styrelsen med en ledamot.
b) Förslag från styrelsen att sekreterare, kassör och ledamot väljs på 3 år
istället för 2 år som det är nu.
15. Val av ny styrelse
16. Val av två revisorer
17. Val av valberedning
18. ESGENA
19. Övriga frågor
20. Nästa årsmöte
21. Mötet avslutas

Vice ordförande:
Ulrika Dovner
Kirurgmottagningen
Akademiska sjukhuset
75185 Uppsala
Tel. 018-61145 92
Fax: 018-611 4537
ulrika.dovner@akademiska.se

Iris Posserud

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

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

Adjungerad ledamot:
Eleonor Johnson
Endoskopienheten
Ersta sjukhus
Box 4622, 116 91 Stockholm
Tel: 08-714 6309
Fax: 08-714 6668
eleonor.johnson@erstadiakoni.se

Ledamot
Gisela Ringström
Magtarmlab
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg
Tel. 031-342 81 07
Fax. 031-741 29 17
gisela.ringstrom@vgregion.se
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Reseberättelse SADE 2011
Vi åkte med tåget 20/1 från Kristianstad
till Örestad utanför Köpenhamn. Tåget
var inne ett par minuter innan nio, sedan
var det bara ett stenkast till Hotel Crowne
Plaza där SADE-kursen ägde rum.
Årets tema var komplikationer i samband
med gastrointestinal endoskopi.

F

örsta föreläsningen som gällde komplikationer ur endoskopiassistentens
perspektiv hade vi hoppats lite mer
på. Det kändes som självklara saker och inga
nyheter att ta med sig hem.
Sedan följde fler föreläsningar varvat
med patientfall. Vi upplevde att patientfallen var givande då vi fick se lite bilder och
videos från verkligheten. Detta ledde till
diskussioner kring vad som gick fel och hur
man kunde gjort annorlunda i den aktuella
situationen.
Under dagen återkom vi till frågan: Är
det som skett en komplikation eller en
incident?
Vi fick under dagen avnjuta en god lunch-

buffé. Lunchrasten var tillräckligt lång för
att vi skulle hinna titta runt hos de olika
företagen som var där och samtidigt mingla
lite. Annars var det ett intensivt program,

så vi hade inte tid att sticka näsan utanför
hotellets dörrar förrän vi skulle åka hem.
Föreläsningarna varade till 17.15, sedan
blev det en snabb incheckning och uppfräschning innan cocktailpartyt. Middagen
bestod av en god trerätters meny och lite
gott vin. Sedan var det bara att sjunka ner
i sofforna och koppla av i trevligt sällskap.
Efter en god natts sömn var det dags för
en fantastiskt god och fräsch frukost (211
sek). Det gäller att ligga i för att äta frukost
för den summan!

införandet av NAPS. De hade förberett sig
innan införandet bl.a genom att besöka
ett sjukhus i Oregon, USA. Sedan hade de
utformat att utbildningsprogram för både
sjuksköterskor och läkare.
Vi har varit med om en del komplikationer i samband med Propofol-administrering
och är tacksamma att vi har förmånen att få
hjälp av narkossköterskor till våra patienter
som behöver Propofol.
Förmiddagen avslutades med en inblick
i framtiden vad gäller Olympus visioner.

Förmiddagen ägnades åt olika patientfall

Efter två intensiva dagar var det dags att

med efterföljande diskussion. Vi fick en del
tips som kan vara bra att ta med sig och
använda i det dagliga arbetet.
På vår endoskopienhet har det varit
mycket diskussion kring Propofolanvändning. Meningarna har varit delade vad gäller
vem som ska ha ansvaret för administrering
och hantering kring detta. Vi har fått höra
från en del att ”det är inga problem – det är
bara att ge det”.
Därför var det intressant att lyssna på
föreläsningen angående NAPS – Nurse
Administrated Propofol Sedation. En
sjuksköterska från en endoskopienhet i
Danmark berättade om deras projekt vid

bege sig hemåt. Vi har både positiva och
negativa intryck med oss hem. Med tanke
på att programbladet var skrivet på engelska
hade vi förväntat oss föreläsningar på engelska. Men merparten av föreläsningarna
hölls på danska och det var därför svårt att
tillgodogöra sig innehållet.
Vi tackar SEGP för stipendiet som gav
oss möjlighet att åka på SADE-dagarna.
Vi har trots allt en hel del positivt med
oss hem.
Susanne Haggren, sjuksköterska
Emilie Bramne, sjuksköterska
Endoskopienheten Kristianstad

Endoskoperande sjuksköterskor
Måndagen den 15 nov 2011 sammanstrålade den första kullen av endoskoperande
sjuksköterskor för första gången sedan
examinationen i december 2008.

D

et blev ett glatt återseende där
även kursledaren Lars Backman
deltog. Dagen ägnades åt olika
föreläsningar och diskussioner.
Gunilla Strand började med att informera om att Stockholm står som värd för
UEGW 22–26/10, 2011 Därefter föreläste
hon om kolorektal cancerscreening i Stockholm.
Edgar Jaramillo föreläste om polyper och
även hur man gör i olika fall av polyper
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diskuterades. Vi fick också besök av ett par
sjuksköterskor från St Görans sjukhus som
går kursen i Karlskrona för endoskoperande
sjuksköterskor.

kronaskopisterna ska bjudas in. Västerås står
för nästa träff, och där utses sedan nästa
arrangör.

Andra ämnen som var på agendan var läke-

dialog och hämta erfarenhet, kunskap och
drivkraft från varandra bl.a. genom en
okomplicerad mailkontakt, förutom de
tänkta årsträffarna.

medel, bl.a. PPI och biverkningar. Det
redovisades också en enkät som visar hur
mycket vi skoperar Vi har tillsammans ca
44 skopipass/vecka och vi har gjort 2 156
koloskopier och 2 571 gastroskopier under
tiden 1/1—31/10, 2010. Vi är skopister på
ca 50% och attityden är positiv från både
medarbetare och patienter.
Det beslutades att vi ska träffas en gång
per år vid en nätverksträff, dit även Kars-

Vår intention är att hålla kvar en öppen

Ingrid Karström
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