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som professor Jan Tack är chefredaktör för. Denna tidskrift är öppen för både
preklinisk och klinisk forskning inom gastroenterologi. Professor Matthias
Löhr är en av dem som fått UEG:s LINK Awards, för att skriva europeiska
riktlinjer för behandling av kronisk pankreatit. Nästa deadline för att ansöka
om LINK Award program är den 3 maj. Jag vill uppmuntra denna möjlighet
till att öka samarbetet inom UEG, och att inte bara ha separata riktlinjer för
varje enskilt land.
Detta är den sista ledaren jag skriver, i maj avgår jag som ordförande och en
ny ordförande väljs för SGF. Jag vill tacka SGF:s medlemmar för att ni hade
modet att välja mig som ordförande; tack för att ni gav mig detta förtroende!
Det har varit ett mycket intressant arbete, gett mig nya kontaktytor och inblick
i andra saker än jag vanligtvis sysslar med. Jag vill uppmuntra er alla till att
våga tacka ja till nya utmaningar, och engagera er
i verksamheten när ni får möjlighet. Jag kommer
att sakna mina medarbetare!
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UEG har startat en ny tidskrift ”United European Gastroenterology Journal”

S

KT

europeiska organ UEG arbetar intensivt på ett större samarbete mellan enskilda
specialistföreningar, och SGF blir mer och mer en del av EUG, tillsammans
med övriga länders föreningar. Detta är positivt, och vi måste vara med i
denna aktivitet. Men för att vi ska kunna nå ut med viktig information kring
utbildningar, kurser och aktiviteter som kommer från UEG, måste vi ha
tillgång till mailadresser för att effektivt sprida informationen. Vi lägger upp
nyheter på hemsidan, och från den finns även en länk direkt till UEG, men
man kanske inte går in på hemsidan varje vecka. Ibland har vi ett behov av att
informera våra medlemmar direkt om viktiga program i vår egen verksamhet,
och därför vill vi ha en uppdatering även av den anledningen. Många har svarat
på brevet till vår sekreterare Fariba Sandoughchi, vilket jag vill uppmuntra alla
till att göra, om ni inte redan gjort det. Man måste inte vara läkare för att vara
medlem i SGF, det går även utmärkt för sköterskor och endoskopipersonal
att vara medlemmar. SYG är en del av SGF, så är man medlem i SYG är man
automatiskt även medlem i SGF. Gastrokuriren skickas hem till alla som är
medlemmar i antingen SGF, FSGS eller SEGP. Medlemsavgiften till SGF är
för närvarande 300 kr, och de flesta betalar detta via Svenska Läkarförbundet
som fakturerar detta i november månad, året innan det börjar gälla.
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tidig cancer i esofagus

Tidig cancer i esofagus
– inte bara ”Barrett cancer”
Esofaguscancer drabbar ca 600 personer i Sverige varje år. Standardbehandling är kirurgi efter
neoadjuvant behandling. Prognosen är dock alltjämt dålig med en förväntad femårsöverlevnad
på ca 17% [1]. Det är också en betydande morbiditet i samband med esofaguskirurgi. I en brittisk
genomgång befanns 90-dagars mortalitet ligga på 5,7%. Närmare 30% drabbades av en eller flera
komplikationer [2]. Problemet är att de flesta cancerfallen upptäcks i ett relativt sent skede eftersom
esofaguscancer i allmänhet inte ger symtom förrän en betydande del av lumen är obstruerad. De fall
som upptäcks i ett tidigt skede (höggradig dyspslasi eller T1) har dock en avsevärt bättre prognos,
med en femårsöverlevnad på upp mot 95–100% [1].

Skivepitelcancer står för ca 30% av
cancerfallen i esofagus

De två i särklass vanligaste cancerformerna
i esofagus är adenocarcinom och skivepitelcancer. I större delen av världen är skivepitelcaner vanligast men i framför allt västvärlden
är adenocarcinom vanligare. Riskfaktorer
för att utveckla skivepitelcancer är i första
hand tobak och alkohol. Adenocarcinom
orsakas av gastroesofageal refluxsjukdom
(GERD). Barretts esofagus är ett tillstånd
där skivepitelet i esofagus ersätts med körtelepitel, metaplasi, på grund av GERD.
Det är allmänt känt att Barretts esofagus
ger ökad risk för att utveckla adenocarcinom
och det rekommenderas därför att patienter
med Barretts esofagus kontrolleras för att
kunna upptäcka adenocarcinom tidigt. I
Sverige finns det också nyligen uppdaterade
nationella riktlinjer för hur Barretts esofagus ska handläggas [3]. I framför allt vissa
delar av Asien där skivepitelcancer är vanligt förekommer det screening för att kunna
upptäcka skivepitelcancer tidigt. I Sverige
är medvetenheten om hur tidiga skivepitelförändringar ska handläggas dock inte lika
stor som när det gäller Barretts esofagus
och tidiga adenocarcinom. I Sverige utgör
skivepitelcancer cirka 30% av cancerfallen
i esofagus. Det är dock relativt få fall som
upptäcks tidigt. Överhuvudtaget är bara ca
8% av nyupptäckt esofaguscancer i Sverige
så kallad tidig cancer, dvs. klassad som T1
eller höggradig dysplasi. De flesta av dessa
fall utgörs av adenocarcinom eller höggradig
dysplasi från körtelepitel. Genom att identi-
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fiera riskgrupper går det dock även att upptäcka fler fall av skivepitelcancer tidigare.
Riskgrupper för att utveckla
skivepitelcancer i esofagus

I vissa delar av världen där skivepitelcancer är mycket vanligt, exempelvis i vissa
kinesiska provinser och i Iran, finns det
screeningprogram för att upptäcka tidig
cancer. Även i västvärlden går det dock att
identifiera riskgrupper för att utveckla skivepitelcancer. Patienter som har en skivepitelcancer i munhålan och svalget utvecklar
i 1–17% av fallen även skivepitelcancer i
esofagus [4]. I en fransk multicenterstudie
inkluderades 1095 patienter i fyra grupper.
Patienter som tidigare haft skivepitelcancer
i munhåla, svalg eller luftvägarna sorterades in i grupp ett. De befanns ha störst
förekomst av skivepitelcancer (5,3%) och
höggradig dysplasi (4,5%). I grupp två
inkluderades patienter med kronisk pankreatit. Där påträffades inga fall av vare
sig cancer eller dysplasi. I grupp tre med
patienter diagnostiserade med kronisk alkohol cirros befanns 3,2% ha skivepitelcancer.
Inga höggradiga dysplasier men likväl några
låggradiga dysplasier påträffades. Den fjärde
gruppen innehöll patienter som vårdades
för tobaks- och/eller alkoholmissbruk. I
den fjärde gruppen hade 1,7% cancer och
0,5% höggradig dysplasi [5]. Andra riskgrupper för att utveckla skivepitelcancer i
esofagus är patienter med achalasi, tidigare
strålbehandling för bröstcancer och tidigare
lutskador [6].

Kromoendoskopi

Skivepitelcancer i esofagus uppträder oftast i
esofagus övre tredjedel till skillnad från adenocarcinom som ju har sitt ursprung från
körtelceller och således är vanligast i esofagus nedre tredjedel. Tidig skivepitelcancer
kan synas som en ulcererad eller upphöjd
lesion och bör då anges enligt Paris-klassifikationen (Figur 1 A). Sådana förändringar
upptäcks relativt lätt med vanlig endoskopibelysning (white-light endoscopy). För att
lättare kunna upptäcka platta skivepitellesioner rekommenderas dock komplettering
med annat ljus, så kallad kromoendoskopi.
Narrow-Band-Imaging (NBI) är numera är
en vanligt förekommande teknik i Olympus® endoskop. NBI filtrerar bort alla ljusets
våglängder utom blått (440–460nm) och
grönt (540–560nm). På så sätt framträder
slemhinnekärl och strukturer tydligare.
Fujinon® har en motsvarande teknik i sina
endoskop, Fuji Intelligent Chromo Endoscopy (FICE). NBI och FICE klassas som
digital kromoendoskopi. Endoskopisten
bör dessutom färga slemhinnan med Lugols
lösning (1–3% jodlösning). Normal skivepitelslemhinna innehåller intracellulärt glykogen som på ett reversibelt sätt binder till
jod. Slemhinnan blir därmed brunfärgad.
Neoplastisk skivepitelslemhinna innehåller
dock i de flesta fall förhållandevis lite glykogen och syns därför som ljusare partier [7]
(Figur 2). Det bör dock poängteras att det
även finns skivepitelneoplasier som inte syns
tydligare med Lugols lösning. Att utöver
kromoendoskopi använda högupplösande
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tidig cancer i esofagus

Figur 1. A. Paris-klassifikation. B. Djupet av tumör växt ep: Epithelium; lmp: Lamina propria;
mm: Muscularis mucosa; sm: Submucosa; mp:Muscularis propria.
Efter Chai N et al. World J Gastroenterol 2012 March 28; 18(12): 1295-1307

endoskopi med zoomfunktion underlättar
avsevärt identifieringen av tidiga lesioner.
En van endoskopist kan genom att studera
kapillärmönstret i slemhinnan göra en
bedömning om lesionen är malign eller inte
och om den penetrerar ner till submukosan.
Dilaterade, slingriga kapillärer som varierar
i form och kaliber, så kallade ”intrapapillary capillary loops”, talar för neoplasi [8].
Kärlförändringarna beror på att kapillärerna
förstörs i samband med att tumören växer
ner i djupare lager av esofagus [9].

medger bara att små förändringar avlägsnas. Större förändringar måste tas i flera
bitar vilket gör att radikaliteten är svår att
bedöma i sidled. Vid ESD kan endoskopisten avlägsna stora slemhinneförändringar
”en-bloc”. Metoden är dock förhållandevis
tidskrävande och förenad med mer komplikationer än EMR. I litteraturen blir det allt
vanligare att bara används termen endoskopisk resektion (ER) som alltså är ett samlingsnamn för alla typer av endoskopiska
resektioner.

Endoskopisk resektion

Risken för lymfkörtelmetastaser
avgör terapival

De senaste årtiondena har endoskopiska
resektioner revolutionerat behandlingen av
tidig cancer i esofagus. Fördelarna är förstås
att patienterna slipper genomgå en esofagusresektion, som trots val av vagusparande
och minimalinvasiva metoder, alltjämt har
en betydande risk för morbiditet och även
viss mortalitet. Riskerna är betydligt lägre
vid endoskopiska resektioner, vårdtiderna är
kortare och de flesta patienter kan tämligen
snabbt återgå till ett vanligt liv utan begränsningar. De vanligaste resektionsmetoderna
brukar kallas endoskopisk mukosareketion
(EMR) och endoskopisk submukosaresektion (ESD). Principen är densamma; en bit
av mukosan och submukosan avlägsnas och
kan sedan skickas för PAD. Skillnaden är att
vid EMR sugs en del av slemhinnan upp
och slyngas bort och vid ESD så dissekeras
istället slemhinneförändringen bort.
Fördelen med EMR är att det är en snabb
och tämligen säker metod, men metoden

6

En förutsättning för att välja endoskopisk
resektion framför konventionell kirurgi är
att det inte bedöms föreligga några lymfkörtelmetastaser. Det som avgör risken
för lymfkörtelmetastaser är i första hand
infiltrationsdjupet. Tumörer som endast är
belägna i mukosan har tämligen liten risk
för att metastasera. Riskerna ökar dock
påtagligt om tumören växer ner i submukosan. För att närmare kunna bedöma
riskerna för lymfkörtelmetastaser brukar
mukosan delas in i tre delar där den ytligaste benämns m1 och den djupaste m3.
Submukosan delas på motsvarande sätt in
i tre delar, sm1–sm3 (Figur 1 B). Risken för
lymfkörtelmetastaser är nästan obefintlig i
m1–m2. I submukosan ökar dock riskerna
påtagligt med växtdjupet. Vid sm1 har
risken beskrivits vara 16%, vid sm2 35%
och sm3 62% vid skivepitelcancer. Andra
riskfaktorer för lymfkörtelmetastaser är

Figur 2. Lugolfärgning av esofagus visar
brunfärgat normalt skivepitel och ljusfärgat
dysplastiskt skivepitel.
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Genom att vara uppmärksam på riskgrupper och att i samband med endoskopi vara
noggrann vid undersökningen i esofagus, så minskas risken för att missa misstänkta
lesioner. Kromoendoskopi med NBI och Lugols lösning tar några få minuter extra av
undersökningen men i slutändan kan det rädda patientens liv.

kärl- och lymfengagemang. Med tanke på
riskerna vid traditionell kirurgi kan en liten
risk för lymfkörtelmetastaser tolereras vid
endoskopiska resektioner. Vid förändringar
som är lokaliserade till mukosan (T1a) bör
därför endoskopisk terapi vara förstahandsvalet. Vid skivepitelcancer som engagerar
submukosan (T1b) är kirurgi alltjämt standardbehandling.
Ablation

Standardbehandlingen för tidig skivepitelcancer är endoskopisk resektion men slemhinnan kan också abladeras. Det finns en
mängd olika ablationsformer beskrivna i
esofagus [10]. Radiofrekvensablation (RFA)
har ännu så länge visat sig vara den säkraste
och mest effektiva ablationsformen när det
gäller körtelepitel och det är rimligt att anta
att detsamma gäller vid skivepitelförändringar också [11]. De få studier som har
gjorts om RFA av tidig skivepitelcancer ser
lovande ut [12]. Även om ablation är en
relativt snabb och säker metod att destruera slemhinnan i esofagus så är den stora
nackdelen att endoskopisten inte får något
preparat att skicka till PAD. Endoskopisten
bör därför vara van så att inte neoplastisk
vävnad lämnas kvar. Det finns enstaka fall
beskrivna där cancer har påträffats under
behandlad och utläkt slemhinna [13]. I
och med att erfarenheterna av ablation på
tidiga skivepitelförändringar är begränsad
bör denna behandling endast göras efter
noggrant övervägande och efter diskussion
på multidisciplinär konferens.
Vi bör kunna upptäcka fler fall av
tidig cancer i esofagus

Esofaguscancer har fortfarande en dålig
prognos. Standardbehandlingen är kirurgi
men kirurgin i sig medför en betydande
risk för morbiditet och en inte obetydlig
risk för mortalitet. Tidigt upptäckt cancer
har dock en avsevärt bättre prognos. De
förändringar som är tillgängliga för endoskopisk terapi ger sällan patienterna några
större men i efterförloppet. Det vore alltså
önskvärt om vi kunde upptäcka fler cancerfall i ett tidigare skede. När det gäller
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upptäckt av tidiga fall av adenocarcinom
finns det en god relativt god kunskap i Sverige i och med surveillance-programmen
för Barrett’s esofagus. Ändå upptäcks bara
ca 8% av cancerfallen i ett tidigt skede, det
vill säga HGD eller T1. I Japan finns det
beskrivet att 25% av cancerfallen har upptäckts i ett tidigt skede [14]. Det finns säkert
en förbättringspotential när det gäller upptäckt av tidiga adenocarcinom. Eftersom de
flesta fall av nyupptäckta adenocarcinom
inte har haft en känd Barrett’s esofagus
innan diagnosen är det dock en betydande
utmaning att kunna identifiera dessa fall
tidigare. Beträffande tidig skivepitelcancer
bör vi dock kunna hitta betydligt fler fall
tidigare. Genom att vara uppmärksam på
riskgrupper och att i samband med endoskopi vara noggrann vid undersökningen
i esofagus, så minskas risken för att missa
misstänkta lesioner. Kromoendoskopi med
NBI och Lugols lösning tar några få minuter
extra av undersökningen men i slutändan
kan det rädda patientens liv.
Peter Elbe
Specialistläkare
Gastrocentrum kirurgi
Karolinska Universitetssjukhuset
Aldona Dlugosz
Överläkare
Gastrocentrum medicin
Karolinska Universitetssjukhuset
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ärftliga polypsyndrom

Polyper i mag-tarmkanalen
– ibland en ren familjeangelägenhet
Ärftliga polypsyndrom som drabbar magtarmkanalen är ovanliga men icke desto
mindre viktiga att känna till då de är
förknippade med ökad risk för och tidig
debut av gastrointestinal cancer. Genom
att identifiera riskpersoner medan de är
unga och erbjuda dem diagnostik kan
anlagsbärare identifieras innan de hunnit
utveckla cancer.
Bakgrund

I syfte att förebygga cancer hos personer
med familjär adenomatös polypos (FAP) upprättades i slutet av 1950-talet, på initiativ av
Bengt Ihre, Svenska polyposregistret. Förebilden var registret vid S:t Marks i London
som var det första i sitt slag i världen. Thor
Alm var den som fick uppdraget att gå från
idé till handling. Tanken med det svenska
registret var att identifiera och samla in
data om alla familjer i landet med FAP
och erbjuda riskindivider utredning som
på den tiden innefattade rektoskopi och
kolonröntgen och vid påvisande av polyper erbjuda profylaktisk kirurgi. Registret
var från början förlagt till S:t Eriks sjukhus
i Stockholm men flyttades vid dess nedläggning som akutsjukhus 1986 över till Karolinska. Registret har sedan dess vuxit och
utökats med andra polypsyndrom, bland
annat MUTYH-associerad polypos, juvenil
polypos och Peutz-Jeghers syndrom. En närmare beskrivning av polypossyndromen
kommer längre fram, men först en kort
historik. De första fallen av vad som kan
antas ha varit FAP var ett tvillingpar som
beskrevs 1882 av Cripps och den maligna
potentialen verifierades åtta år senare av
Handford. På 1930-talet fastställde Dukes
tillsammans med Lockhart-Mummery att
ärftlighetsgången var autosomalt dominant
och i slutet av 1980-talet identifierade Herrera och medarbetare den gen som är muterad vid FAP. Tack vare dessa framsteg inom
genetiken, som för övrigt även gäller övriga
polypossyndrom i denna sammanställning,
är det idag möjligt att utifrån släktträdet
identifiera potentiella anlagsbärare i en
familj och med hjälp av molekylärgenetisk
metodik hitta anlagsbärare innan syndromet
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manifesterat sig kliniskt. Detta är grundbulten för effektiv cancerprevention. Hyperplastisk polypos kommer inte att beröras
eftersom ärftlighetsmönstret är mindre tydligt och den genetiska bakgrunden inte lika
väl kartlagd som vid ovan nämnda syndrom.
Familjär adenomatös polypos (FAP)

FAP kännetecknas av ett stort antal polyper i
ventrikel, duodenum och kolorektum. Antalet kolorektala polyper varierar men uppgår
inte sällan till många hundra. Histologiskt är
merparten av dessa adenom. Extraintestinala
manifestationer, det vill säga sjukdomsyttringar i andra vävnader och organ är vanliga.
I Sverige föds cirka tio barn årligen med FAP.
Incidensen är cirka en per miljon och prevalensen cirka 35 per miljon. Kolorektalcancer (KRC) drabbar alla som inte upptäcks
och behandlas i tid och medianåldern vid
diagnos är 40 år att jämföras med 70 år för
sporadisk KRC. FAP orsakas av mutationer i
APC-genen på kromosom 5. Det autosomalt
dominanta nedärvningsmönstret innebär att
ett barn till en förälder med FAP löper 50
procents risk att ärva anlaget. Mer än 1000
olika sjukdomsframkallande mutationer har
identifierats. APC-mutationer identifieras
hos 80–90 procent av dem med typisk FAP.
Om man hittar en APC-mutation hos den
drabbade kan även potentiella anlagsbärare
i släkten, i första hand föräldrar, syskon och
barn erbjudas diagnostik. Molekylärgenetisk
diagnostik av barn rekommenderas i tio- till
tolvårsåldern. När genetisk diagnostik inte
är möjlig, till exempel om den med kliniskt
säkerställd FAP är död eller saknar påvisbar
APC-mutation, är alternativet endoskopisk
diagnostik (koloskopi) av anhöriga.
Mutationens läge i genen (genotypen)
påverkar delvis den kliniska bilden (fenotypen). Mutationer i början och slutet av
genen ger vanligen upphov till en mildare
form av FAP med färre kolorektala adenom
och senare debut av KRC. Denna fenotyp
brukar kallas attenuerad FAP (AFAP). Penetransen, det vill säga sannolikheten för att
en anlagsbärare ska utveckla sjukdom är
extremt hög. Patienter med FAP är vanligtvis symptomfria. Söker man på grund

av tarmblödning eller ändrade avföringsvanor har sjukdomen vanligen uppnått ett
avancerat stadium och cirka en tredjedel av
patienterna har KRC vid diagnos. I sällsynta
fall väcks diagnosmisstanken av tandläkare
(osteom i mandibeln), ögonläkare (pigmentförändringar i retina) eller hudläkare
(talrika lipom/dermoidcystor). Kolorektala
polyper är obligat. Ventrikelpolyper, så kal�lade funduskörtelpolyper förekommer frekvent och kan vara flera hundra till antalet.
Dessa polyper är benigna, men ventrikeladenom kan förekomma. Duodenala adenom
återfinns hos mer än 90 procent av patienterna. Risken för malignitetsutveckling är
lägre än i kolorektum men duodenalcancer
är den vanligaste dödsorsaken efter KRC
och desmoid som är en extraintestinal manifestation av FAP. Desmoider diagnosticeras
hos cirka tio procent av anlagsbärarna. En
desmoid består av bindväv och sitter oftast i
bukhålan eller bukväggen där den utgår från
mesenteriet respektive rectusskidan. Tumören sprider sig inte och ger sällan symtom
men kan uppnå betydande storlek och växa
infiltrativt och orsaka obstruktion av tarm,
urinvägar och blodkärl vilket ibland får livshotande konsekvenser.
Tumören kan svara på behandling med
NSAIDs i kombination med antiöstrogen.
Snabbt växande intraabdominella desmoider kräver cytostatikabehandling medan
kirurgi kan vara ett alternativ för behandling
av en desmoid i bukväggen. Här följer en
kort redogörelse över andra extraintestinala
manifestationer: Dermoidcystor och lipom
är godartade dermatologiska yttringar där
kirurgi framförallt har kosmetiskt syfte.
Osteom är oftast asymtomatiska och tarvar
ingen behandling. Binjureadenom är vanliga
och utreds och följs som incidentalom. Thyroideacancer uppträder hos en till två procent av anlagsbärarna, företrädesvis unga
kvinnor. Den är vanligen papillär och har
relativt god prognos. Hepatoblastom drabbar en halv till en procent av anlagsbärarna.
Insjuknandet sker alltid före fem års ålder.
Medulloblastom kan också förekomma men
incidensen är lägre än för övriga extraintestinala manifestationer.
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Tabell 1a

Tabell 1b

Antal polyper

1–4

5–20

>20

Polypstorlek

1–4 mm

5–10 mm

>10 mm

Histologi

Tubulärt adenom

Tubulovillöst adenom

Villöst adenom

Dysplasi

låggradig

höggradig

Poäng

1

3

2

Spiegelman
stadium

Poäng

Gastroskopi

I

0–4

Vart annat år

II

5–6

Vart annat år

III

7–8

Årligen

IV

9–12

Överväg kirurgi

Behandling och uppföljning

Fram till 18 års ålder rekommenderas årlig
koloskopikontroll tills det är dags för operation som bör ske i tidig vuxenålder medan
cancerrisken fortfarande är låg. Vid diagnos
senare i livet är så gott som alltid operation
utan onödig fördröjning indicerad. I praktiken finns två kirurgiska alternativ, kolektomi
och ileorektal anastomos (IRA) eller proktokolektomi och bäckenreservoar. Ibland blir
slutresultatet en permanent ileostomi men
vanligen först sedan man i ett senare skede
av livet varit tvungen att avlägsna rektum
eller ileumreservoar. Adenom vid FAP kan i
begränsat antal hanteras endoskopiskt. Terapeutisk endoskopi lämpar sig framförallt
för ändtarm och bäckenreservoar. Efter IRA
rekommenderas rektoskopi två gånger per
år. Även efter reservoarkirurgi är det motiverat med endoskopisk uppföljning eftersom
det är vanligt att det med tiden utvecklas
adenom även i reservoarslemhinnan. Vart
annat år är vanligen tillräckligt. Vad övre
mag-tarmkanalen beträffar rekommenderas
regelbundna gastroskopier från 25 års ålder.
Hur ofta patienten behöver endoskoperas
och när det är dags för kirurgi bestäms av
den duodenala adenomatosens svårighetsgrad. För gradering har man stor hjälp av
den så kallade Spigelmanklassifikationen
(Tabell 1 a-b). Vid avancerad duodenal
adenomatos rekommenderas pankreasbevarande duodenektomi och i andra hand
pakreatikoduodenektomi enligt Whipple.
Det finns ingen farmakologisk behandling som kan ersätta kirurgi vid FAP men
läkemedel kan utgöra ett komplement.
NSAIDs minskar såväl storlek som antalet
kolorektala adenom medan effekten på duodenala adenom är mer tveksam.
MUTYH-associerad polypos (MAP)

MAP liknar FAP men polyperna är nästan
uteslutande lokaliserade i kolon. Antalet
polyper är vanligen färre än vid FAP, vanligen tio till 100 och främst lokaliserade i
högerkolon. Risken för KRC är kraftigt
förhöjd. Polyper i övre mag-tarmkanalen
förekommer men är inte regel och extrain-
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Bild 1. Adenom i kolon vid familjär
adenomatös polypos (FAP).

Bild 2. Adenom i duodenum vid familjär
adenomatös polypos (FAP).

testinala manifestationer är sällsynta. Vid
MAP är MUTYH-genen på kromosom 1
muterad och syndromet nedärvs autosomalt
recessivt vilket, till skillnad från FAP, innebär att risken att föra sjukdomen vidare är
extremt låg eftersom bägge generna, både
den från modern och den från fadern måste
vara muterade för att barnet ska bli homozygot och utveckla MAP.

Polyperna vid JP, liksom vid Peutz-Jeghers
syndrom, definieras på grund av sin uppbyggnad som hamartom. JP är ett mycket
ovanligt syndrom och födelseincidensen
uppskattas till en per 100 000 vilket innebär
att det i Sverige föds ett barn med JP årligen. Risken för KRC är ökad. Patienter med
hamartom i ventrikeln löper även ökad risk
för ventrikelcancer. Syndromet ärvs autosomalt dominant. Två gener har identifierats som muterade kan ge upphov till JP;
MADH4 (SMAD4) -genen på kromosom
18 samt BMPR1A-genen på kromosom 10.
Vanliga kliniska manifestationer av syndromet är invaginationsileus och gastrointestinal blödning. Blödningen är inte sällan
ockult och yttrar sig som järnbristanemi.
Talrika polyper i övre mag-tarmkanalen kan
orsaka stora proteinläckage och hypoalbuminemi. Personer med MADH4-mutation
kan även ha Osler-Weber-Rendus syndrom
synonymt med hereditär hemorragisk
telangiektasi (HHT). Kliniskt är ökad benägenhet för näsblödning ett vanligt symtom.
Arterio-venösa missbildningar i lunga, lever
och CNS förekommer.

Behandling och uppföljning

Behandlingen är kirurgisk och syftar till
att förebygga insjuknande och död i KRC.
Kolektomi och IRA är förstahandsval. I
enstaka fall med få polyper kan årlig terapeutisk koloskopi vara tillräckligt.
Patienter opererade med IRA bör rektoskoperas en till två gånger per år. Värdet av
gastroskopiövervakning vid MAP är mer
tveksam, en indexskopi bör göras och beroende på utfall och ålder vid undersökningen
får man ta ställning till om och i så fall med
vilka intervall man ska undersöka patienten.
Juvenil polypos (JP)

Syndromet karakteriseras av talrika polyper
i framförallt kolorektum, men polyper kan
även finnas i magsäck och tunntarm. Histologiskt skiljer sig dessa polyper från dem vid
FAP och MAP. Polypen innehåller rikligt
med luckert stroma, körtlarna är vidgade
och slemfyllda och ofta ses uttalat ödem
och inflammation medan dysplasi som
karakteriserar ett adenom vanligen saknas.

Behandling och uppföljning

Med tanken på risken för anemi bör Hb
följas regelbundet och polyputvecklingen
i mag-tarmkanalen kontrolleras med koloskopi och gastroskopi. Profylaktisk kolektomi och IRA i 30-årsåldern förespråkas
av vissa. Patienter som opererats med IRA
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följs med årlig rektoskopi. Monitorering av
lunga, lever och CNS med lämplig radiologisk modalitet rekommenderas hos patienter med MADH4-mutationer.
Peutz-Jeghers syndrom (PJS)

PJS är ett annat ovanligt syndrom som förutom polyper i mag-tarmkanalen är associerat med bland annat hyperpigmentering
av hud och slemhinnor. Födelseincidensen
är så låg att det statistiskt bara föds ett barn
vart annat år i Sverige. Polyperna utgörs,
precis som vid JP, av hamartom. Histologin
är typisk med buntar av glatt muskulatur
som likt ett träd förgrenar sig i polypen.
Antalet hamartom i mag-tarmkanalen är
vanligen under 20 och storleken mycket
varierande, från några millimeter till många
centimeter och är nästan alltid skaftade.
Polyperna finns alltid i tunntarmen så det
är där man först ska leta om man misstänker
PJS, till exempel på grund av hyperpigmentering runt läpparna och i munslemhinnan.
Dessa är mest markanta hos barn och bleknar vanligen med åren. Andra ställen där
polyper är vanliga är kolon, ventrikel och
rektum. Risken för cancer i dessa organ är
ökad. Detta gäller även pankreas, bröst, ovarier, uterus och testiklar. Risken att under
sin livstid drabbas malignitet är tre gånger
större än för befolkningen i övrigt. PJS ärvs
autosomalt dominant och kan orsakas av
mutationer i STK11-genen på kromosom
19. Ileus på grund av tunntarmsinvagination
är vanligt och ofta debutsymtom. Blödning
från polyper orsakar järnbristanemi.
Behandling och uppföljning

Behandlingen är i första hand endoskopisk
och syftar till att förebygga komplikationer som cancer genom att extirpera större
hamartom. Profylaktisk resektion av delar
av mag-tarmkanalen är sällan nödvändig
men många med PJS har genomgått par-

tiella tunntarmsresektioner på grund av
invaginationsileusepisoder. För att minska
risken för invagination och cancer rekommenderas regelbunden uppföljning med
gastro- och koloskopi samt tunntarmskarläggning vartannat år från 20 års ålder för
att identifiera och vid behov resecera större
hamartom. Vidare rekommenderas ultraljud eller annan likvärdig metod för undersökning av pankreas vart annat år från 30
års ålder, mammografi vartannat år från 25
års ålder, gynekologisk undersökning inklusive tranvaginalt ultraljud årligen från 20 års
ålder, palpation/ultraljud av testiklar årligen
från tolv års ålder till och med puberteten
och slutligen, med tanke på anemirisken,
Hb regelbundet.

Bild 3. Hamartom i kolon vid
Peutz-Jeghers syndrom.

Genetisk vägledning

Patienten och anhöriga bör erbjudas genetisk vägledning. Kunskap är viktigt för att
förstå innebörden av genetisk testning som
vanligen sker innan sjukdomen blivit manifest (presymtomatiskt) och vad ett positivt
utfall innebär i form av behandling och
uppföljning. Men även den som testas negativ, det vill säga saknar anlaget kan behöva
stöd och information (“survivors’ guilt”).

Genetisk vägledning kan tillhandahållas vid
Svenska polyposregistret, Gastrocentrum
Medicin på Karolinska eller på någon av
landets klinisk genetiska mottagningar. Här
kan man också få hjälp med släktutredning.
Den som först identifierats som anlagsbärare
i en familj behöver extra mycket kunskap för
att i sin tur kunna informera övriga familjemedlemmar om sjukdomen och möjligheten till genetisk anlagsbärardiagnostik,
behandling och uppföljning.
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Syndrome. Surgical Clinics of North America
Vol. 88 2008.
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Surgical Oncology 116: 871-7 2009.
Bouguen G, Manfredi S, Blayau M, Dugast C,
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TJ. The Hamartomatous Polyposis Syndromes:
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Journal of Gastroenterology 100: 476-9 2005.
Beggs AD, Latchford AR, Vasen HF, Moslein G,
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P, Hes FJ, Järvinen H, Mecklin JP, Nagengast
FM, Parc Y, Phillips RK, Hyer W, Ponz de
Leon M, Renkonen-Sinisalo L, Sampson JR,
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Faktaruta
Syndrom

Ärftlighet

Mutation/
kromosom

Antal födda /år

Typ av polyper

Polyp-/
cancerlokalisation i
GI-kanalen

Maligniteter utanför
GI-kanalen

FAP

Autosomalt
dominant

APC/ 5

~1/10 000

Adenom

Kolorektum
Duodenum

++

MAP

Autosomalt
recessiv

MUTYH/1

?

Adenom

Kolorektum

+

JP

Autosomalt
dominant

MADH4/18
BMPR1/10

~1/100 000

Hamartom

Kolorektum Ventrikel

-

PJS

Autosomalt
dominant

STK11/19

~1 /200 000

Hamartom

Tunntarm
Kolorektum

+++
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kolonkapsel endoskopi

Kolonkapselendoskopi – idag och i framtiden?
Den första kapselendoskopikursen helt
inriktad på kolonkapselendoskopi (CCE)
gavs på European Endoscopy Training
Centre vid Universita Cattolica del Sacre
Coure i Rom under ett par regniga dagar i
slutet av november.

J

ag fick möjligheten att delta tillsammans med ett 20-tal kapselentusiaster
från olika delar av Europa. Kursledare
var dr Christian Spada och kursansvarig var
endoskopiveteranen professor Guido Costamagna och Given Imaging. Det allmänna
intrycket var en välorganiserad och objektiv
kurs som baserades på information förankrad i tillgänglig litteratur vilken dock ännu
inte är så omfattande. Föreläsarna var förstås
entusiaster för sitt ämne men gav ändå en
balanserad bild av teknikens möjligheter
och omöjligheter.
Inledningsvis gick vi igenom tekniken för

kapselendoskopi och vilka nyheter som just
CCE för med sig. Kapseln sväljs på vanligt
sätt och efter några inledande bilder i ventrikeln stänger den av sig under 45 min för
att spara batterier. När den åter går igång
startar den med en långsam bildtagning
(14 bilder per minut). När den identifierat
tunntarmen ökar bildtagningshastigheten
till 4–35 bilder per sekund. Ju snabbare färd
framåt desto högre bildhastighet, särskilt
i transversum driver tarmmotoriken fram
kapseln med en hög hastighet och risken är
att förändringar missas vid en lägre bildtagningshastighet. Kapseln känner alltså igen
både i vilken typ av tarm den befinner sig
och med vilken hastighet den färdas. Den
kommunicerar med bildmottagaren, som
patienten bär på sig och anger när det är
dags för mer booster (dryck+laxermedel)
för att driva på motoriken.
Förberedelserna innebär en första laxering

som inför konventionell koloskopi där
splitdos PEG (Laxabon) används. Booster
ges 1–2 gånger under själva endoskopin och
består av vatten och natriumfosfat (Phosforal). Slutligen kan en liten rektalt given dos
av laxantia krävas för att kapseln ska lämna
rektum, (bild 1. ESGEs guidelines för CCE).
Här avslutas i vanliga fall processen,
men i studiesammanhang får patienten nu
genomgå en konventionell koloskopi vars
resultat sedan betraktas som guldstandard.
I två multicenterstudier omfattande 98+109
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Bild 1. European Society for Gastrointestinal Endoscopy’s guidelines for CCE 2011.

patienter sågs en sensitivitet på 88% och en
specificitet på 95% för polyper >9 mm (Eliakim et al GIE 2009, Spada et al Endoscopy
2011).
Kursen var uttalad ”hands on” och
inbjöd till mycket diskussion. Parvis fick
vi öva kapselgranskning, både hela undersökningar och utvalda intressanta sekvenser
med fynd. Vad är polyp och vad är endast
ett veck? Den frågan ställde vi oss många
gånger, det var inte lätt trots att vi samtliga kursdeltagare hade erfarenhet av både
kapsel- och vanlig endoskopi. En skillnad
är att kolon ej är utspänd av luft utan av
vatten vilket gör att flacka förändringar ser
polypösa ut. Vi fick lära oss flera tips och
tricks för att underlätta bedömningen av
polyper på ett imponerande pedagogiskt
sätt. Däremot togs bedömning av annan
patologi upp endast mycket översiktligt.

som inte blivit undersökt vid den inkompletta koloskopin.
Monitorering av känd inflammatorisk
tarmsjukdom t.ex. vid terapival och utvärdering är en möjlig indikation, men här saknas
fortfarande studier som stödjer användandet.
I första hand kan patienter med ulcerös kolit
vara aktuella, men även vid Crohns sjukdom
där man å ena sidan har en risk för strikturer
som kan ge retention, men å andra sidan
också samtidigt får en bra bedömning av
stora delar av tunntarmsslemhinnan. Rimligen borde tekniken kunna användas säkert
om man använder sig av samma försiktighet
som vid tunntarmskapsel (negativ MR/CT
tunntarm, patencykapsel eller avsaknad av
obstruktiva symtom). Men några rekommendationer om CCE på denna indikation
ville man alltså inte ge på kursen.

Så till den stora frågan, som ni som läst så

ing till personer som är ovilliga till koloskopi
har studerats och 49% kunde tänka sig CCE
istället (Rex, J Clin Endoscopy 2012). Återigen måste dessa personer ändå genomgå en
konventionell koloskopi vid fynd.
CCE är ett alternativ till konventionell
koloskopi men är långt ifrån någon förstahandsmetod idag. Jag skulle vilja påstå att
den aldrig kommer att bli någon förstahandsmetod heller, men kommer sedan att
tänka på andra tvärsäkra uttalanden (bilen
som allmänt transportmedel och internet
som tillfällig ”fluga”) och vågar inte riktigt
det. Att ha flera metoder i sin arsenal är en
fördel då en metod sällan passar alla, det
vågar jag påstå i alla fall.

här långt, säkert redan ställt er. När har man
nytta av CCE? Om vi hittar en polyp så bör
vi ändå göra en koloskopi för att ta bort
denna eller åtminstone biopsera förändringen. Vid ”1st international colon capsule
expert meeting” februari 2011 i Italien, diskuterades bland annat just indikationerna
och detta utmynnade i ESGEs guidelines
för CCE (Spada et al Endoscopy 2012).
Vid tidigare inkomplett koloskopi och vid
vägran att genomgå koloskopi hos patient
utan misstanke om stenos anses CCE vara
ett säkert och rimligt alternativ. Andra alternativ som endoskopi i narkos kan vara riskabelt för sjukare patienter och CT kolon är
mindre bra på att finna flacka förändringar
och polyper i hö kolon vilket ju är den del

Att erbjuda CCE vid kolorektalcancerscreen-

Charlotte Höög
Redaktör
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landet runt karlskrona

Mag-Tarmmottagningen i Karlskrona
I vår reportageserie Landet runt har vi
kommit till Blekingesjukhuset i Karlskrona.
Här på Mag-Tarmmottagningen träffar vi
Agnieszka Wagner, specialist i gastroenterologi, och gastrosjuksköterska Malin
Johansson.

gnieszka, som ursprungligen kommer
från Polen, har arbetet här under tio
år och hon är sektionschef. Mottagningen sorterar under Medicinkliniken.
– Vi har både mottagning och en vårdavdelning med fyra sängplatser, berättar hon.
Rekryterade utomlands

Blekingesjukhuset har verksamhet både i
Karlskrona och i Karlshamn, och i Karlshamn finns det också en gastroenterolog.
– Jag har alltså en kollega där, och så
har jag också lyckats få en kollega hit till
Karlskrona, Ágnes Futó. Utöver dessa, så
finns här ytterligare en kollega som hjälper
till – men som inte är specialist i gastroenterologi, förklarar Agnieszka.
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Så har det dock inte alltid varit. Agnieszka säger att hon var nästan helt ensam
under en lång period.
– Min verksamhetschef insåg till slut att
något måste göras. Enda möjligheten var då
att vända sig utomlands för rekrytering, och
på så sätt fick vi tag på mina bägge kollegor
här. De kommer båda från Ungern.
Mer än hälften av patienterna har IBD

Det var för ungefär ett och ett halvt år sedan
som de kom till Mag-Tarmmottagningen i
Karlskrona.
– Arbetet har nu börjat skörda frukt – de
har inneburit att vi har fått en avlastning. Vi
ser också att produktionen har ökat.
Mer än hälften av de patienter som besöker mottagningen är IBD-patienter, och de
fördelar sig ganska jämt mellan ulcerös kolit
och Crohns sjukdom.
– Vi har i dagsläget cirka 65 patienter som
står på biologiska läkemedel.
När det gäller andra sjukdomar så skoperar man på mottagningen patienter med
celiaki – sedan får vårdcentralen ta över.

Detsamma gäller för patienter med dyspepsi.
– När det gäller funktionella tarmrubbningar så är det också vårdcentralen som
hanterar patienten – vi kan komma in vid
behov som second opinion.
Bra samarbete åt alla håll

Via läkemedelskommittén har man från
mottagningen haft utbildningar som riktat
sig till personalen i primärvården.
– De handlade om diagnostik, och vad
vårdcentralen bör göra innan de remitterar. Dessutom har vi uppmanat dem att ta
calprotectin på misstänkta IBD-patienter,
fortsätter Agnieszka.
Hon tillägger att hon tycker att samarbetet med primärvården fungerar mycket bra.
Det gör det även med kirurgin på sjukhuset.
– Det är Kirurgiska kliniken som äger
endoskopienheten. När jag skoperar mina
patienter där, gör jag det med deras personal. Det sker på tisdagar och torsdagar – då
kan jag skopera hela dagen.
Det är nära till kirurgerna, och Agnieszka
tycker att de har ett bra samarbete.
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landet runt karlskrona

– Vi ringer och kallar på varandra vid
behov. Det hela är väldigt informellt, och
kanske skulle det kunna formaliseras bättre
med regelbundna konferenser – men det
fungerar väldigt bra som det är, anser hon.
Hon påpekar också att kirurgerna hanterar så många cancerfall att de tycker att
det är de på medicin som ska ta hand om
IBD-patienterna i första hand.
Positiv utveckling

Utvecklingen på Mag-tarmmottagningen
har alltså gått framåt. Agnieszka berättar att
hon tyckte det var jobbigt att ständigt vara
själv, att hon saknade den dagliga kontakten
med kollegor.
– Vid behov fick jag ringa kollegor på
andra sjukhus. Nu har det blivit bättre, men
eftersom mina kollegor är ganska nya måste
jag ha det övergripande ansvaret. Men det är
en positiv utveckling som är på gång.
Det har också i sin tur inneburit att
Agnieszka har börjat fundera på att forska,
något som det inte fanns möjlighet till
innan, förklarar hon.
Bra team

I Karlshamn finns det en sjuksköterska,
och i Karlskrona ytterligare tre (som tillsammans har en tjänst som uppgår till 1,7
heltid).
– En av dessa – Malin Johansson – har
gått utbildningen till gastrosjuksköterska,
och utan henne skulle jag inte klara verksamheten här!
Vi träffar Malin som har arbetat här på
mottagningen sedan 2005.
– Jag skulle inte klara mig utan Agnieszka, återgäldar hon.
– Vi utgör tillsammans ett bra team – och
Ágnes som nu har kommit med fungerar
också jättebra!
En arbetsuppgift som Malin har är att
sköta vad man formellt kallar Årskontroll
via telefon med sjuksköterska. Det är läkaren
som bedömer om en patient ska ingå där
– ofta är det en patient som befinner sig i
remission.
Patienten sparar långa resor

Det var när Malin gick utbildningen till
gastrosjuksköterska vid SU i Göteborg som
hon hörde talas om sjuksköterskemottagning. När hon kom tillbaka, började hon
år 2010 i liten skala.
– Jag skickar hem ett informationsbrev
till patienten, där det också ligger med en
kallelse med en tid för ett telefonsamtal.
I brevet förklarar vi också varför vi gör så
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Malin Johansson, gastrosjuksköterska, Ágnes Futó, gastroenterolog
och Agnieszka Wagner, gastroenterolog.

här – meningen är att skapa lediga tider till
patienter som har ett skov och då snabbt
ska kunna komma till läkare.
Provtagning – blod, faeces – sker på vårdcentral, och resultatet skickas till Malin som
sedan hanterar dem.
– Patienten fyller också i en Short Health
Scale-blankett som de skickar in till mig
innan jag ringer. Det innebär att jag är förberedd vid tiden för samtalet.
Malin förklarar att om värdena är tveksamma, kan hon diskutera dem med Agnieszka innan – och kan därför också i samråd
med henne vid behov justera en medicin.
– Jag tror att det här är det bästa vi någonsin har gjort. Tänk på att det är långa avstånd
i länet – för en patient kan det handla om en
20 mil lång resa fram och tillbaka. Patienterna är väldigt nöjda med systemet.
”Får alla glada och nöjda patienter”

Idag är det mellan 150 och 170 patienter som
Malin hanterar på detta sätt – som alltså i
annat fall skulle ha kommit till läkare.
– Men kom ihåg att det är läkaren som
avgör vilka patienter som jag ska ha kontakt
med på det här sättet, understryker Malin.
Hon förklarar att det visserligen är en
liten del av hennes vardag, men att den
känns viktig och stimulerande.
– Jag får ju alla patienter som är i remission – alltså får jag alla glada och nöjda
patienter!
Den övriga tiden ägnar Malin bl.a. åt
klassisk telefonrådgivning.
– Det tar en stor del av förmiddagen,
och är min huvudsakliga arbetsuppgift.

Dessutom hanterar jag provsvar och medicinjusteringar.
För dagvårdspatienter sköter Malin blodtransfusioner och järndropp och sätter infusion med Remicade.
– Jag lär ut stickteknik för patienter som
står på Humira och Metoject, så de kan ta
sin medicin själva.
Har avlastat läkarna

Malin kallar alla patienter och håller koll
på väntelistor.
– Jag följer även upp våra patienter som
har genomgått levertransplantation. Dessa
är runt 12 i dagsläget.
De två andra sjuksköterskorna är Susanne
Andersson (som arbetar halvtid) och Karoline Skårstedt (som arbetar en dag i veckan).
– De avlastar mig med telefonen, sätter
dropp osv. Susanne sköter också helt den
medicinska endoskopilistan, avslutar Malin.
– Arbetet med sjuksköterskemottagningen
har avlastat oss läkare, och patienterna är
omvittnat mycket nöjda, intygar Agnieszka.
Det kan behövas, eftersom Agnieszka
själv uppskattar att hon träffade ungefär
500 patienter förra året.
Hon förklarar att hon trivs bra i Karlskrona.
– Från att ha varit tungt och ensamt är vi
på rätt väg. Nu hoppas jag på att kunna få en
ST-tjänst tillsatt, avslutar Agnieszka Wagner
på Mag-Tarmmottagningen i Karlskrona.
Per Lundblad
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Sista datum att anmäla
sig för reducerad avgift
är 4 april. Anmäl dig på
www.gastrodagarna.se

I samarbete med
FSGS och SEGP

Välkommen till Gastrodagarna 2013
Bodil Ohlsson

11.00–12.00

Ulrika Broomé hedersföreläsning.
Hepatit B och C – förr, nu och i framtiden.
Ola Weiland, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, Stockholm

12.00–13.00

Lunch och utställning
Levertransplantation – för vilka
och hur gör man sen?
Alkohol!
Effekter på mage, tarm, lever och
pankreas.

Läkemedel vid IBD.
Varför gör vi inte som vi lär.

15.00–15.30

Kaffe och utställning

15.30–16.30

Satellitsymposium – AbbVie

16.30–

Årsmöten SGF, FSGS, SEGP

19.00

Välkomstmingel. Örebro Slott.
Fria föredrag.

’Gut-Brain-Axis’ ett nytt perspektiv
på diagnos, terapi och forskning
inom magtarmsjukdomar.

Heta mikroskopisk kolit-data.

Vanliga banala anala problem.

Den informerade patienten – en
resurs för säker vård.

Allt vad en kliniker behöver veta
om
• Genetik vid IBD
• Mikrobiota vid IBD

11.00–12.00

Bengt Ihre hedersföreläsning.
Recent advances in the pathogenesis of IBD.
Jack Satsangi, Western General Hospital, University of Edinburgh, Edinburgh

12.00–13.00

Lunch och utställning. ST-läkarlunch samt årsmöte SYG.

13.00–13.45

Allt vad en kliniker bör veta om
epidemiologi och cancerrisk vid
IBD.

”Svarta lådan”, ovärderlig vid
kirurgisk haveriutredning
– Film vid utbildning och praktisk
sjukvård.

13.45–14.15

Postervandring

14.15–15.00

Magtarmfonden

15.00–15.30

Kaffe och utställning

15.30–16.30

Satellitsymposium – MSD
Gastromiddagen. Conventum.

19.30
08.30–09.30

Fria föredrag.

Varför ska gastroenterologer och
kirurger tala om levnadsvanor?

Workshop abdominellt ultraljud.

Kaffe och utställning

09.30–10.00
10.00–11.00

Allt vad en kliniker behöver veta
om immunologi vid IBD.

Endoscopic quiz.

Inte bara läkare forskar!

Workshop abdominellt ultraljud
(fortsättning).

11.00–12.00

Lennart Wehlin hedersföreläsning.
Diagnostic and therapeutic colonoscopy – a clinical update for 2013.
Brian Saunders, St Mark´s Hospital, Imperial College, London

12.00–13.00

Lunch och utställning

13.00–13.45

13.55–15.00

Torsdag 30 maj

Kaffe och utställning

09.30–10.00
10.00–10.45

Forum GIMIICum
Bench to bedside
”Brain, pain and peristalsis.”
Robin Spiller, Nottingham
Qasim Aziz, London

Satellitsymposium – Vifor Pharma

07.30–08.15
08.30–09.30

Registerstudier
Hur gör jag?

Postervandring

13.45–14.15
14.15–15.00

Sjuksköterskor soendoskopister,
var står vi idag?

Terapi vid akut
ulcusblödning.

En uppdatering av celiakidiagnostik inklusive non-celiac
gluten sensitivity.

Workshop abdominellt ultraljud
(fortsättning).

• Att gastroskopera när anatomin är förändrad
• Nationella riktlinjer för polpypuppföljning
• Screening vid kolorektalcancer – en uppdatering
• Avslutande ord

De senaste uppdateringarna i programmet finns på hemsidan.

Fredag 31 maj

13.00–13.45

Onsdag 29 maj

10.45–11.00
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sade-mötet i göteborg

Göteborgs gamla posthus har nu totalrenoverats
och inrymmer hotell Clarion Post där SADE-mötet hölls.

30:e SADE-mötet i Göteborg
SADE – Scandinavian Association for Digestive Endoscopy bildades för 30 år sedan på initiativ
av nordiska pionjärer inom endoskopi. Syftet var att främja utveckling, utbildning och nordiskt
samarbete inom endoskopi. Sverige, Norge och Danmark turas om att hålla mötet och i år hade
turen kommit till Sverige och Göteborg.

S

ADE-mötet är upplagt i två delar.
Först en praktisk del där deltagarna
kan auskultera på framgångsrika
endoskopienheter under början av veckan.
Sedan en teoretisk del med föreläsningar
och symposier. Den första delen utnyttjas inte så mycket av oss svenskar, i Norge
och Danmark är det en starkare tradition
att t.ex. ST-läkare tar denna möjlighet till
fortbildning. Den teoretiska delen samlade
närmare 250 deltagare från hela Norden i år.
30-årsjubileet uppmärksammades förstås.

Bland initiativtagarna till SADE kan
nämnas Lennart Wehlin, Aksel Kruse, Jean
Cronstedt och Peter Matzen. Peter Matzen
höll en högtidsföreläsning om endoskopins
och SADEs historia och Aksel Kruse fanns
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med i auditoriet och var aktiv i diskussionerna. En hel del minnen och anekdoter
fick vi höra i samband med högtidsföreläsningen och den läckra middagen i det eleganta, hypermodernt inredda Post Clarion
Hotel där kongressen hölls.
I första hand var förstås mötet vetenskapligt orienterat. Temat för året var
”Multidisciplinärt omhändertagande av
benigna strikturer i mag-tarmkanalen”.
Organisationskommittén med Kjell-Arne
Ung från Skövde i spetsen bestod av PO
Stotzer, Riadh Sadik, Hans-Ulrich Marschall, Andreas Pischel och Erik Johnsson
från Göteborg samt Mirjam Bjurek från
Skövde. Man hade gjort ett utmärkt arbete
med att samla duktiga föreläsare som höll
intressanta och varierade föredrag.

Inledningsvis fick vi höra om benigna esofa-

gusstrikturer. Erik Johnsson modererade och
föreläste. Snabb symtomdebut och snabbt
återfall bör få oss att tänka på möjligheten
av malign striktur, själv brukade han biopsera de tre första gångerna vid dilatation om
inga särskilda misstankar fanns. I 70–80%
av fallen är genesen peptisk. Dilatation kan
utföras med fasta sonder eller ballongkatetrar. Det finns ingen säkerställd skillnad i
effekt. Hur ofta och hur länge man ska blåsa
upp ballongen finns inte heller några studier på. Ofta behövs 1–3 gånger för effekt på
benign striktur och vanligt är att man dilaterar stegvis med ballongen som hålls uppblåst
30–60 sekunder. Dysfagisymtom försvinner
efter 13 mm och expert opinion är att man
bör dilatera till 16–18 mm. Schatzskiringar
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och webs är oftast lätt åtgärdbara, medan
långa strikturer är svårare. Perforationsfrekvensen ligger på 0,1–0,4% för benigna
strikturer. Erik Johnsson rekommenderade
att man alltid ska utföra en endoskopisk
kontroll efter dilatationen och titta efter
perforationer. Om misstanke om sådan kan
stent läggas direkt och minimera skadorna.
Inflammation är genesen till strikturer, för-

klarade Hanns-Ulrich Marschall. Därför
är det logiskt att behandla inflammationen
medicinskt med protonpumpshämmare för
att minska återfallsfrekvensen. Några högkvalitativa studier har dock inte gjorts men
man kan se att esofagusstrikter har minskat
i frekvens sedan PPI-eran kom. Belägg finns
för att steroidinjektion (Lederspan 20 mg/
ml, späds och läggs i fyra kvadranter) kan
vara effektivt vid återkommande strikturer.
Andra möjligheter vid recidiverande strikturer diskuterades av Truls Hauge från Oslo.
Att lägga stent under ett par veckor ger en
dilatation under en längre tid. Stentet tas
sedan bort. Täckta metallstent alternativt
biodegraderbara stent (BD-stent) används
då plaststenten i för hög grad glider. Ett problem är att även dessa stent har en tendens
att migrera ned i ventrikeln vilket förstås är
mest bekymmersamt med ett metallstent.
Ett sistahandsalternativ vid recidiverande
esofagusstriktur är kirurgisk resektion, berättade Magnus Eriksson från Stockholm. Vid
striktur i nedre delen kan Roux-en-Y-slynga
anläggas eller så tar man en bit tunntarm och
ersätter vid s.k. Merendinooperation. Om
strikturen sitter i övre delen är det lite mer
komplicerat. Man kan använda ett koloninterpolat eller en variant av Roux-slynga där
mammarkärlen kan användas för blodförsörjning (Roux-en-Y med supercharge). Bäst är
dock om det går att dra upp en ventrikeltub.
Hur ska vi lära oss endoskopi? Är det etiskt

riktigt att träna på människor. Detta
besvarades med ”nej” av K-E Grund från
TÜbingen i Tyskland. Här har man arbetat
med en simulatormodell som kombinerar
den virtuella endoskopisimulatortekniken
med konstgjorda och djurmaterial för att
få en autentisk känsla vid träning av terapier. På denna modell kan man sedan träna
handgreppen gång på gång tills de sitter som
gjutna och handledaren är nöjd. Först därefter är det dags att stiga in i endoskopisalen.
Begreppet ”see one, do one, teach one” bör
vi glömma bort.
Benigna tunntarmsstrikturer pga. Crohn
eller NSAID kan behandlas med ballongdi-
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Mötesgeneralen Kjell-Arne Ung.

latation om man kommer åt dem med t.ex.
ballongenteroskopi, beskrev PO Stotzer.
Dilatationsballongen kan med fördel smörjas med matolja för att lättare gå igenom den
långa kanalen på endoskopet som ofta ligger
i flera slyngor. Ett par mindre studier stödjer detta behandlingsalternativ som dock
ger komplikationer hos 9% och recidiv hos
cirka hälften. Lagom kan vara att dilatera
till 15 eller 18 mm. Kolonstrikturer där anastomsstriktur mellan neoterminala ileum och
kolon är vanligast, behandlas också i första
hand med ballongdilatation till 15–20 mm,
men någon vetenskap på vidden eller hur
länge ballongen ska vara uppblåst finns inte.
Att injicera steroider efter dilatation har inte
haft någon visad effekt men man diskuterar
om lokalt givet TNF-alfa-antikroppar kan
ge bättre resultat. På Sahlgrenska pågår just
nu en studie där man tittar på om anläggande av en täckt metallstent kan vara
effektivt. Migration av stentarna är dock
ett problem även här.
Strikturerna har dock en tendens att recidivera och särskilt långa strikturer kan vara
svåra att dilatera. Så ett kirurgiskt alternativ
klarar vi oss inte utan. Tom Öresland från
Oslo beskrev strikturoplastik, resektion av
strikturerade områden samt de alternativa
ihopkopplingsmöjligheter, ända-till-ända
eller staplad sida-till-sida anastomoser som
finns att välja mellan. Kirurgisk åtgärd ger
många gånger långvarigt kvarstående resultat men innebär förstås ett bukingrepp. En
röntgenologisk striktur måste alltid värderas
tillsammans med patientens symtombild.
Först vid strikturer trångare än 10 mm får
patienten obstruktiva symtom och t.ex.
Crohnsjukdomen kan ge buksmärtor även
av andra orsaker. Frånvaro av prestenotisk
dilatation indikerar annan genes till smärtan. Föredragen illustrerades med intressanta patientfall.

Riadh Sadik – engagerad moderator
och föreläsare.
Hur ska vi nutriera en patient som inte kan

inta tillräcklig mängd näring via munnen?
I första hand och som tillfällig lösning läggs
en nasogastrisk sond, berättade Andreas
Pischel. Men behöver vi en mer permanent
lösning är vi framme vid en perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG). Denna anläggs
med två olika metoder. Den s.k. pullmetoden är vanligast idag och då dras PEGslangen ned genom munnen och ut genom
ventrikelväggen i samband med gastroskopi.
Det är en tekniskt sett ganska enkel metod
som är lätt att lära sig men mer obehaglig för
patienten och ger infektionskomplikationer
hos cirka 10%. Något mer tekniskt krävande
är push-tekniken (två olika system finns) där
slangen sätts in direkt via bukväggen som
lyfts upp med suturer eller ankare under
inspektion via gastroskopi. Aspirationer är
vanligt vid PEG och det kan vara en anledning till att via PEG-en lägga en jejunalsond
(PEG-J). Behov av administration av näring
pga. gastropares eller läkemedel direkt till
jejunum, t.ex. Duo-Dopa till Parkinsonpatienter, är andra indikationer. Denna slang
är tunnare och kräver lite mer eftertänksamhet vid skötsel så att den inte sätter igen och
näringen måste tillföras med pump.
Vi fick många bra tips och råd för hur
gastrostomierna ska skötas av Jessica Ryhlander och Lena Gustavsson från PEG-mottagningen på Sahlgrenska. Stomainfektioner
behandlas med tvättning, silvernitratkompresser och kortison/antimykotisk salva i
den ordningen. I terapiresistenta fall bör
man odla. Granulom (svallkött) är vanligt och alternativa behandlingar är fet
salva, mepitelkompress, lapisering, grupp3-steroidsalva och i terapiresistenta fall
argonplasmakoagulation som utförs i flera
omgångar. Läckage efter PEG-dragning är
sällan problem men om det är det kan clips
och histoakrylinjektion prövas.
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Hur ska vi behandla strikturer i pankreasgång och gallvägar? Riadh

Sadik modererade sessionen som behandlade dessa frågor och
illustrerade med två knepiga patientfall utifrån vilka presentationerna utgick.
Det första fallet var pseudocysta efter akut pankreatit. Endoskopisk behandling (ERP) presenterades av Urban Arnelo från
Stockholm. Först måste man förstå vad som är felet, var sitter
skadan? Om man inte kan åtgärda grundorsaken kommer problemet att återkomma. Den rekommenderade metoden är inläggning
av stent, gärna flera och i vissa fall i flera omgångar. Stentarna
öppnar upp, rätar ut pankreasgången och överbrygger skador.
Stenar kan hämtas ut och cystor som ger pankreatisk ascites kan
åtgärdas. Viktigt är att tänka på möjligheten av cystiska maligniteter. Svårast är att behandla förändringar i pankreassvansen.
Endoskopisk behandling är säker och oftast effektiv (75%), endast
om den misslyckas ska kirurgi övervägas.
Riadh Sadik fortsatte med att beskriva hur pankreatiska pseudocystor behandlas med endoskopiskt ultraljud (EUS). Han
presenterade en fallserie från Sahlgrenska med 43 patienter som
behandlats med punktion och dränage i form av pigtailstent som
läggs in från ventrikeln in till cystan. Man får i vissa fall rensa upp
i cystan med ett gastroskop. EUS kräver dock att cystan inte är
alltför nydebuterad och ligger an mot ventrikelväggen.
Nästa fall handlade om gallvägsstrikturer och Lars Aabakken från

Oslo knöt an genom att beskriva stentbehandling inom detta
område. Först måste man bestämma sig vilken typ av striktur det
är, t.ex. inflammatorisk eller malign. I utredningsarsenalen finns
CT, MR, duktografi, borstcytologi, punktion via EUS eller perkutant och choledochoskopi som än så länge ger en ganska dålig
bild. Lämpligt stent får väljas och plast används i första hand.
Kaliberstorleken ska vara så stor som möjligt, men grova stent är
samtidigt svåra att sätta vilket får vägas in. Sedan ska det vara rätt
längd och lagom mycket ska sticka ut ur papillen. Metallstent som
är självexpanderande och lättare att lägga kan användas alternativt.
Otäckta stent används bara vid malign striktur då de är svåra att
få bort. Täckta stent kan tas bort men har istället nackdelen att
de migrerar ut. På patienter med primär sclerosererande cholangit
kan små stent läggas under en kortare tid (1–2 veckor) med bestående resultat.
Vid detta jubileumsmöte prövade man för första gången fria före-

drag och vi fick höra fyra intressanta presentationer om aktuell
forskning inom endoskopi. Spännande endoskopier i absolut
framkant visades under videosessionerna. Ett flertal bidrag kom
från Fransisco Silva, Portugal, som visade stora ESD-resektioner i
esofagus, ventrikel och kolon. Slutligen påmindes vi om vikten av
att se patienten vid endoskopin av Edgar Jaramillo från Stockholm
vid ett inspirerande föredrag om smärtfri koloskopi.
Nästa års SADE-möte kommer att äga rum i Danmark tredje veckan

i januari. Jag vill påminna om möjligheterna för alla endoskopiintresserade att delta, inte bara i den teoretiska delen utan även ta
möjligheten att auskultera hos någon av våra nordiska storskopister
under den första delen av veckan.
Charlotte Höög
Redaktör
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riktlinjer antibiotikaprofylax

På uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse

SGF Nationella riktlinjer:
Antibiotikaprofylax inför
gastrointestinal endoskopi
Kontakperson:
Per-Ove Stotzer, Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
413 46 Göteborg, e-post: per-ove.stotzer@vgregion.se
Medlemmar i expertgruppen:
Urban Arnelo, Gastrocentrum Kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Charlotte Höög, Gastrocentrum Medicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Ingrid Karström, Endoskopi, Centralsjukhuset, Kristianstad
Per-Ola Park, Kirurgkliniken, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås
Stefan Spinnell, Kirurgkliniken, Sunderby sjukhus, Luleå
Per-Ove Stotzer, Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Ervin Toth, Endoskopienheten, Gastrokliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö
Kjell-Arne Ung, Medicinkliniken, Kärnsjukhuset, Skövde

Inledning

Antibiotikaprofylax inför endoskopi kan delas in i två huvudgrupper:
1. Endokarditprofylax.
2. Infektionsprofylax för att förebygga lokala infektioner orsakade
av en endoskopisk åtgärd.
Nedan behandlas dessa var för sig. Rekommendationerna baseras
på riktlinjer från American Heart Association (AHA), American
Society for Gastrointestinal Endoscopy (ASGE) och British Society
of Gastroenterology (BSG) samt Svenska infektionsläkareföreningens riktlinjer för endokarditprofylax.
1. Endokarditprofylax

Det är sedan länge känt att endoskopi och i ännu högre grad endoskopisk terapi orsakar bakteriemi. Detta har i sin tur uppfattats vara
en riskfaktor för infektiös endokardit. Den högsta frekvensen av
bakteriemi vid endoskopi har rapporterats vid dilatation av esofagus
och scleroterapi av esofagusvaricer. Förekomsten av bakteriemi i
samband med sclerosering av varicer varierar från 0%–52%, med
ett medelvärde på 14,6 %. Vid endoskopisk ligering av varicer har
bakteriemi rapporterats i 1%–25%, med ett medelvärde på 8,8%.
Vid ERCP hos patienter med icke obstruerande gallvägssjukdom
har en relativt låg förekomst av bakteriemi rapporterats, 6,4%.
Frekvensen stiger dock till 18% vid obstruktion av gallträdet pga
stenar eller tumörer.
Övergående bakteriemi uppstår emellertid också vid vardagliga
aktiviteter, ofta i en frekvens som överstiger den vid endoskopiska
procedurer. Tandborstning och användande av tandtråd har bakteriemi i 20%–68% och vid användning av tandpetare 20%–40%,.
Även aktivitet som kan anses helt fysiologisk, t.ex. tugga mat, har
visats ha bakteriemi i 7%–51%.
Med tanke på hur ovanligt det är för de flesta individer att
genomgå en endoskopisk undersökning är frekvensen (och risken)
för endoskopirelaterad bakteriemi är av ringa betydelse jämfört
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med frekvensen av bakteriemi som uppstår vid vardagliga aktiviteter. Detta är ett starkt skäl för att inte ge antibiotikaprofylax mot
endokardit före endoskopiska procedurer. Bland annat nyligen
publicerade riktlinjer från AHA understyrker att riskerna med
antibiotikaprofylax överväger nyttan för patienten.
Slutsats

Antibiotikaprofylax mot endokardit bör fortsättningsvis ej rekommenderas utan endast övervägas för enskilda patienter som riskerar
ett mycket allvarligt förlopp vid en infektiös endokardit.
Rekommendation
Antibiotikaprofylax enbart för att förhindra bakteriell endokardit
kan inte längre rekommenderas inför endoskopiska ingrepp. Evidensstyrka III, rekommendation Grad B.
Endast patienter som riskerar ett mycket allvarligt förlopp vid
endokardit (klaffprotes och komplexa kongenitala vitier) och har
ett aktuellt infektionsfokus i mag-tarmkanalen kan komma ifråga
för profylax fortsättningsvis. Patienter med tidigare endokardit
som inte resulterat i klaffprotes har inte allvarligare sjukdomsförlopp än förstagångsfallen, snarare bättre då ökad observans medför
tidigare diagnos.
Beträffande val av antibiotika ändras rekommendationerna kontinuerligt och anpassning måste ske till lokala riktlinjer. Infektionsläkarföreningens riktlinjer för endokarditprofylax är för närvarande
under omarbetning.
Antibiotikaregimer som kan användas vid profylax i enskilda
fall är till exempel:
1. Amoxicillin, 2 g p.o. 1 tim före ingrepp – om p.o. ej går p.g.a.
anestesi: ampicillin 2 g i.v. + aminoglycosid 2 mg/kg i.v. 30–60
min före ingreppet.
2. Om allergi – clindamycin 600 mg p.o. 1 tim före ingrepp,
om p.o. ej går p.g.a. anestesi, ge Vancomycin 15 mg/kg (max 1 g)
i.v. 60 min före ingrepp.
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2. Infektionsprofylax för att förebygga lokala
infektioner orsakade av en endoskopisk åtgärd.

I normalfallet saknas underlag för att ge antibiotikaprofylax vid
gastrointestinal endoskopi. Nedan följer vissa särskilda situationer
där antibiotikaprofylax vara befogat.
Det vetenskapliga underlaget är i de flesta fall otillräckligt för att
avgöra vilken typ av antibiotika som är mest effektiv vid antibiotikaprofylax. Nedanstående antibiotikaval får därför ses som förslag.
ERCP

Infektioner i gallvägar eller pancreas förekommer i 0,4–0,8% av
ERCP. I nästan samtliga fall uppträder dock dessa infektioner hos
patienter där inte fullständigt dränage uppnåtts. Mortaliteten i
dessa fall är hög.
Det finns särskilda omständigheter där antibiotikaprofylax bör
ges rutinmässigt inför ERCP. Dessa innefattar:
• Patienter med tillstånd i gallvägarna där det kan förväntas att
en fullständig dränering av gallvägarna kommer att vara svår
eller omöjligt att uppnå, såsom primär skleroserande kolangit
eller kolangiokarcinom i hilus.
• Patienter som är levertransplanterade.
• Patienter med pankreascancer eller pseudocystor.
• Patienter med svår neutropeni (0,5x109/l) och/eller avancerad
hematologisk malignitet.
Evidensstyrka III, rekommendation Grad B.
Rekommendation
• Antibiotikaprofylax behövs i normala fall inte vid ERCP.
(Grad 1C).
• Rekommenderad antibiotikaprofylax om antibiotikaprofylax
ska ges vid ERCP är Eusaprim forte 1x1 alternativt Infusion
Eusaprim 10ml operationsdagens morgon. Vid sulfaöverkänslighet ges Cefuroxim 1,5 g i.v. Den rekommenderade antibiotikabehandlingen vid ERCP (profylax och/eller fortsatta
gallobstruktion) kan behöva ändras efter odling eller med
hänsyn till lokala resistensmönster.
Evidensstyrka IV, rekommendation Grad C.
• Patienter med pågående kolangit (eller andra infektioner för
vilket terapeutisk endoskopi är indicerat som en del av deras
behandling) bör redan stå på lämplig antimikrobiell behandling. Evidensstyrka Ia, rekommendation Grad A. Ytterligare
engångsdos ERCP profylax kan normalt inte rekommenderas
för dem som redan ställts på antimikrobiell behandling för
kolangit. Evidensstyrka IV, rekommendation Grad C.
EUS

Här är data sparsamma men det har rapporterats ökad frekvens av
infektioner vid punktion av cystiska lesioner.

PEG

Flera studier har visat nyttan av antibiotikaprofylax för att reducera
antalet peristomala infektioner.
Rekommendation
Antbiotikaprofylax bör ges till alla patienter inom 30–60 minuter
före anläggande av PEG eller PEJ (grad 1 A). Eusaprim forte 1x1
alternativt 10 ml iv.
Ett alternativ är Bactrim lösning 20 ml givet via PEG i samband
med ingreppet.
Patienter som redan får bredspektrumantibiotika kräver inte
ytterligare profylax för PEG. Evidensstyrka Grad III, rekommendation Grad B.
Varixblödning

Tidigt insatt antibiotikabehandling reducerar mortaliteten hos
patienter med blödning i varicer (SGFs Riktlinjer för varicer i
esofagus och ventrikel).
Rekommendation
Alla patienter med GI-blödning och cirros ska ha startat antibiotikabehandling redan vid inläggning. Ytterligare antibiotikaprofylax
behövs inte. Evidensstyrka Ia, rekommendation Grad A.
Neutropeni och patienter med nedsatt
immunförsvar

Neutropeni ökar risken för sepsis efter endoskopi. Graden av ökad
risk är dock oklar.
Rekommendation
Antibiotikaprofylax rekommenderas för patienter med svår neutropeni (0,5 x 10 9/l) och/eller svårt nedsatt immunförsvar (t.ex.
avancerad hematologisk malignitet) som genomgår ingrepp som
är kända för att vara associerad med en hög risk för bakteriemi.
Evidensstyrka IV, rekommendation Grad C.
Övriga implantat

Det finns risk för kolonisation av implantat vid bakteriemi. Livstidsrisken för en patient är dock vida större vid vardagliga aktiviteter än vid endoskopi (se ovan).
Rekommendation
Antibiotikaprofylax före endoskopiska ingrepp i magtarmkanalen
rekommenderas inte till patienter med implantat.
(Grad 1C).
Referenser: se www.svenskgastroenterologi.se där de fullständiga
riktlinjerna finns upplagda.

Rekommendation
Antibiotikaprofylax rekommenderas inte vid ett diagnostiskt EUSeller EUS-FNA av solida lesioner i övre mag-tarmkanalen (Grad
1C).
Antibiotikaprofylax är indicerat för finnålsaspiration av cystiska lesioner i eller angränsande till pankreas och för endoskopisk
transgastrisk eller transenterisk dränage av pseudocystor i pankreas.
Antibiotika behandlingen bör fortgå i 3–5 dagar efter ingreppet.
Evidensstyrka IIa, Rekommendation Grad B.
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På uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse

SGF Nationella riktlinjer:
Rutinmässig laboratorietestning inför
gastrointestinal endoskopi
Kontaktpersoner:
Charlotte Höög, Gastrocentrum Medicin, Karolinska Universitetssjukhuset,
141 86 Huddinge, e-post: charlotte.hoog@ki.se

Medlemmar i expertgruppen:
Se lista under ”Nationella riktlinjer antibiotikaprofylax vid
gastrointestinal endoskopi”.

Inledning

Lungröntgen

Det finns otillräckliga data för att kunna rekommendera rutinmässig laboratorietestning inför endoskopi och man får istället extrapolera data från studier inom andra områden. ASGE – American
Society of Gastrointestinal Endoscopy – gav 2008 ut rekommendationer för rutinmässig laboratorietestning inför endoskopi vilka
till stor del har legat till grund för detta dokument.

Lungröntgen är inte indicerat inför endoskopi.

Koagulationsprover

Rutinmässig testning av blödnings- och koagulationsprover rekommenderas ej, om inte klinisk misstanke på rubbning i hemostasen
finns.
Hos patienter utan anamnes på blödningsbenägenhet har man
inte kunnat finna att vare sig PK-INR, APT-tid, trombocytantal
eller blödningstid kunnat prediktera eller korrelera för blödning
vid kirurgiskt ingrepp.
Om patientens anamnes innehåller oförklarliga blödningar,
hematologisk sjukdom eller långvarig undernäring kan koagulationsprover före endoskopi övervägas – särskilt om terapeutiskt
ingrepp planeras.
Patient som står på antikoagulatia: se vidare SGFs riktlinjer vid
antikoagulatiaterapi.

EKG

Rutinmässigt EKG rekommenderas inte före endoskopi.
Undantag kan göras för patient med en känd hjärtkärlsjukdom
som planeras för djupare sedering. Behov av ev. EKG bedöms i
sådant läge i samråd med ansvarig anestesiolog.
Graviditetstest

Kvinnor i fertil ålder bör tillfrågas och vid behov testas för graviditet om genomlysning eller röntgen planeras under endoskopin.
Sammanfattning

Svensk gastroenterologisk förening rekommenderar ej rutinmässig
laboratorietestning inför gastrointestinal endoskopi. Patientens sjukdomsanamnes bör vara vägledande för om och vilken provtagning
som utförs.
Referenslista: se www.svenskgastroenterologi.se där de fullständiga
riktlinjerna finns upplagda.

Hemoglobin

Hemoglobinvärde rekommenderas inte rutinmässigt inför endoskopi.
Hemoglobinvärde inför endoskopi kan övervägas hos patienter
med känd anemi, hematologisk sjukdom, koagulationsrubbning
eller leversjukdom – särskilt om terapeutiskt ingrepp planeras.
Blodgruppering

Den låga risk för blödning som endoskopi innebär gör att blodgruppering ej rekommenderas rutinmässigt.
Elektrolyter och blodglukos

Elektrolyter och blodglukos rekommenderas inte rutinmässigt
inför endoskopi.
Hos patienter med insulinbehandlad diabetes kan tätare B-Glukoskontroller under laxering och före endoskopiundersökning
övervägas.
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riktlinjer antikoagulantia

På uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse

SGF Nationella riktlinjer:
Handläggande av antikoagulantia och
trombocytaggregationshämmare hos
patienter som genomgår endoskopi
Kontaktpersoner:
Kjell-Arne Ung, Medicinkliniken, Kärnsjukhuset, 54185 Skövde,
e-post: kjell-arne.ung@vregion.se

Medlemmar i expertgruppen:
Se lista under ”Nationella riktlinjer antibiotikaprofylax vid
gastrointestinal endoskopi”.

Bakgrund

tredjedel av alla diagnostiska koloskopier varför man kan välja att
betrakta alla koloskopier som högrisk i klinisk praxis eftersom polypektomi så ofta blir aktuellt. Samma resonemang kan appliceras
på ERCP och behov av sfinkterotomi, beroende på vad tidigare
undersökningar visat.

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

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

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

Lågdos ASA- och dipyramidole (Persantin®) behandling kan fortsätta vid alla endoskopiska procedurer förutsatt att patienten inte
har grava koagulationsstörningar.
Lågriskprocedurer

Behandling med antikoagulantia respektive alla typer trombocytaggregationshämmare kan fortsätta vid lågriskprocedurer (tabell 1).
Vid warfarin-behandling bör INR-värdet ej överskrida det terapeutiska intervallet.
Diagnostiska endoskopier med eller utan biopsi tillhör lågriskgruppen. Stora studier har dock visat att polyper föreligger vid en
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Högriskprocedur/lågrisktillstånd

Warfarin
• Warfarin sätts ut tillfälligt 5–7 (beroende av Warfarindos) dagar
innan ingreppet.
• Kontrollera att INR <1,5 innan ingreppet.
• Ordinarie eller dubbel warfarindos kan återinsättas samma kväll
som ingreppet gjorts med kontroll av INR efter en vecka eller
fortsatt dosering och kontroll avgörs av AK-mottagning.
Clopidogrel
• Bör sättas ut tillfälligt 7 dagar innan ingreppet.
• Om patienten har kombination av clopoidogrel/ASA skall ASA
behållas.
• Vid kranskärlssjukdom bör man också överväga att sätta in ASA
under tiden clopidogrel är utsatt om patienten enbart står på
clopidogrel. Om clopidogrel sätts ut bör alla åtgärder vidtas för
att ingreppet blir utfört på planerad tid.
Högriskprocedur/högrisktillstånd

Warfarin
• Warfarin sätts ut 5–7 (beroende av Warfarindos) dagar innan
ingreppet.
• Två dagar efter att warfarin stoppats startas terapeutisk dos av
lågmolekylärt heparin (LMWH).
• Ge inte LMWH dagen då ingreppet utföres.
• Kontrollera INR < 1,6 före ingreppet.
• Ordinarie eller dubbel warfarindos startas samma kväll som
ingreppet gjorts.
• Terapeutisk dos av LMWH startas åter dagen efter ingreppet
och pågår till terapeutiskt INR-värde uppnåtts.
Clopidogrel
Utsättande av clopidogrel på kardiell indikation skall förankras
hos kardiolog. Endoskopisten bör också överväga om ingreppet
är nödvändigt.
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•
•
•
•
•
•

Följande rekommendationer kan ges:
Clopidogrel kan sättas ut tillfälligt om patienten har ett kranskärlsstent i ren metall som sattes in för >1 månad sedan.
Clopidogrel kan sättas ut tillfälligt om patienten har ett läkemedelsstent i kranskärlen som sattes in för > 12 månader sedan.
Vid läkemedelsstent > 6 månader i kranskärlen och stark indikation för ingreppet är det sannolikt säkert att sätta ut clopidogrel
temporärt.
Clopidogrel ska sättas ut 7 dagar före ingreppet.
Clopidogrel återinsätts dagen efter ingreppet.
Fortsätt med ASA.

Tabell 1. Riskstratifiering för endoskopiska procedurer utifrån
blödningsrisk.

Nya perorala antikoagulantia

Nya perorala antikoagulantia som beräknas ersätta warfarin hos
vissa patienter (dabigatran, etexilate) har introducerats. Kliniska
erfarenheter av dessa är begränsad och riktlinjer för dessa kommer
att behöva utarbetas/omarbetas inom en snar framtid. För dabigatran (Pradaxa®) finns riktlinjer utarbetade enligt nedan.
Det finns två scenarier:
1. Endoskopier med eller utan biopsi: Ingen åtgärd.
2. Endoskopier med terapi: Om patienten har normal njurfunktion
sätts dabigatran ut dagen innan. Ju sämre njurfunktion, desto
tidigare bör dabigatran sättas ut, enligt tabell 3.
Nya trombocytaggregationshämmare

Hög risk

Låg risk

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

Diagnostisk gastroskopi ± biopsi
Diagnostisk koloskopi ± biopsi
Diagnostisk ERCP ± stent
Diagnostisk EUS utan
finnålsaspiration
Enteral stentinläggning utan
dilatation
Kapselendoskopi
Ballongassisterad enteroskopi
utan terapi

Kliniska erfarenheter för dessa är begränsad och riktlinjer för dessa
kommer att behöva utarbetas/omarbetas inom en snar framtid.
Följande är hämtat ur European Society of Cardiology’s (ESC)
riktlinjer och kan ge viss anvisning inför endoskopi:
Prasugrel: Ska stoppas 7 dagar innan kirurgi.
Ticagrelol: Stoppades i en studie (PLATO) 48–72h innan kirurgi.
Referenser och algoritmer från ASGE:
se www.svenskgastroenterologi.se där de fullständiga riktlinjerna
finns upplagda.

Tabell 2. Riskstratifiering för tromboembolism.
Hög risk

Låg risk

Förmaksflimmer i kombination med:
Tidigare stroke/TIA
Mekanisk hjärtklaff
Kombination med klaffsjukdom, ffa
mitralisstenos
CHADS poäng ≥ 3

Förmaksflimmer utan
klaffsjukdom

Koronarsjukdom och stent:
Läkemedelsstent < 12 månader
Metallstent < 1 månad
Akut koronar händelse < 4-6 veckor

Ichemisk hjärtsjukdom utan
koronarstent
Cerebrovaskulär sjukdom
Perifer vaskulär sjukdom

Klaffprotes:
Mekanisk hjärtklaff
Mekanisk klaff och tidigare tromboemboli
Biologisk klaff som är < 3 månader

Biologisk klaff > 3 månader

Djup ventrombos/lungemboli:
< 3 månader efter venös tromboembolism
Recidiverande tromboembolism
Svåra hyperkoagulationstillstånd t.ex aktiv
cancer

>3 månader efter venös
tromboembolism

Tabell 3. Utsättning av dabigatran inför endoskopisk terapi, beroende av njurfunktion.
Dag

-5

-4

-2

-1

eGFR
ml/tim

<30

30-50

50-80

>80

dabigatran

0

0

0

LMH
(lågmolekylärt heparin)

Behöver ej ges

Behöver ej ges

Behöver ej ges
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Skopidag

+1

0

0

Ordinarie dos ges

Behöver ej ges

Behöver ej ges

Behöver ej ges
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På uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse

SGF Nationella riktlinjer:
Riktlinjer vid bilddokumentation av
endoskopiska undersökningar
Kontaktpersoner:
Ingrid Karström, Endoskopi, Centralsjukhuset, Kristianstad
e-post: Ingrid.M.Karstrom@skane.se
Ervin Toth, Endoskopienheten, Gastrokliniken, Skånes universitetssjukhus,
Malmö. e-post: ervin.toth@med.lu.se

Medlemmar i expertgruppen:
Se lista under ”Nationella riktlinjer antibiotikaprofylax vid
gastrointestinal endoskopi”.

Bakgrund

Digital bilddokumentation med stillbild skall vara obligatorisk
och det bör finnas möjlighet för videofilm.

Efterfrågan på kvalitetskontroll med bilddokumentation vinner
kraft i de flesta europeiska länder och detta motiverar riktlinjer även
i Sverige för endoskopiska undersökningar. Det finns endast ett
fåtal publicerade arbete om bilddokumentation vid gastrointestinal
endoskopi vilket gör det omöjligt att presentera evidensbaserade
riktlinjer. Arbetsgruppen har valt att basera SGFs riktlinjer på de
tidigare utarbetade riktlinjerna från European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) som publicerades redan 2001.
I Sverige finns traditionellt ingen rutin för bilddokumentation.
Detta kan bero på brist på utrustning och komplicerat handhavande av den utrustning som funnits, t.ex. kamera med film och
printers för pappersbilder. Även kostnaden har varit hög för dessa
typer av bilddokumentation.
I dag har de tekniska förutsättningarna förbättrats med digital
teknologi. Bilderna blir en del av datajournalen och det blir mer
kostnadseffektivt.
Bilddokumentation kan vara av kliniskt värde då det är stor
variation på bedömning av fynd. Det finns en möjlighet för ”second
opinion” och man kan jämföra bilder på undersökningar från
olika tillfällen. Det är även av värde för forskning och undervisning/utbildning av kollegor, endoskopipersonal och studenter och
det finns möjlighet till kvalitetssäkring. Bilddokumentation kan
vara en viktig del av patientjournalen ur medico-legala aspekter.
I många länder finns det en trend att ifrågasätta fullständigheten
på undersökningen och bilddokumentation kan vara ett bevis på
en fullständig undersökning.
Bilddokumentationen ska följa ett strukturerat protokoll vid
normalt fynd. Vid patologiska fynd ska dessa också dokumenteras.
Vid varje endoskopisk undersökning bör följande frågor ställas:
• Har en fullständig undersökning utförts av det undersökta
organet?
• Om undersökningen är ofullständig, vad är orsaken?
• Om undersökningen klassificeras som negativ, är det negativa
resultatet tillförlitligt?
• Om det är ett positivt resultat, är den morfologiska beskrivningen av fyndet tillförlitligt?
Bilddokumentation bör användas vid alla endoskopiska undersökningar.
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Sammanfattande rekommendationer

• Bilddokumentation bör vara rutin vid alla endoskopiska
undersökningar.
• Både normala och patologiska fynd bör dokumenteras på ett
strukturerat sätt.
• Bilddokumentation bör ingå i utbildningen av endoskopister.
Referenser:
1. Rey JF, Lambert R; ESGE Quality Assurance Committee. ESGE
recommendations for quality control in gastrointestinal endoscopy:
guidelines for image documentation in upper and lower GI endoscopy.
Endoscopy. 2001;33(10):901-3.
2. Rex DK. Still photography versus videotaping for documentation of
cecal intubation: a prospective study. Gastrointest Endosc. 2000;51 (4
Pt 1):451-9.
3. Teuffel W, Stettin J. Electronic documentation in endoscopy: present
status and future perspectives from a company standpoint. Endoscopy.
2001;33(3):276-9.
4. Cafazzo JA, Theal JJ, Medad I, et al. Digital video for the documentation of colonoscopy. Gastrointest Endosc. 2004;60(4):580-4.
5. Huber DA. Pictures in the endoscopy suite. Gastroenterol Nurs.
2005;28(2):140-1.
6. Asfeldt AM, Straume B, Paulssen EJ. Impact of observer variability on
the usefulness of endoscopic images for the documentation of upper
gastrointestinal endoscopy. Scand J Gastroenterol. 2007; 42(9):1106-12.
7. Cotton PB, Saxton JW, Finkelstein MM. Avoiding medicolegal complications. Gastrointest Endosc Clin N Am. 2007;17(1):197-207.
8. Aabakken L, Rembacken B, LeMoine O, et al. Minimal standard
terminology for gastrointestinal endoscopy - MST 3.0. Endoscopy.
2009; 41(8):727-8.
9. Powell N, Knight H, Dunn J, et al. Images of the terminal ileum are
more convincing than cecal images for verifying the extent of colonoscopy. Endoscopy. 2011; 43(3):196-201.
10. Valori R, Rey JF, Atkin WS, et al. European guidelines for quality
assurance in colorectal cancer screening and diagnosis. First Edition
Quality assurance in endoscopy in colorectal cancer screening and
diagnosis. Endoscopy 2012; 44: SE88–SE105.

35

riktlinjer bilddokumentation

Rekommenderad bilddokumentation vid de vanligaste endoskopiska undersökningarna.

1

2
Esofago-gastro-duodenoskopi (Figur 1).

3

Bilderna tas i nummerordning från nummer ett till åtta, där åtta visar
den mest distala delen av undersökningen.
Bild 1. Övre esofagus cirka 20 cm från tandraden, för att få överblick
över esofagus.

5

Bild 2. Cirka 2 cm proximalt om Z-linjen är särskilt viktigt för att bekräfta
att en noggrann undersökning av detta område har utförts.
Bild 3. Cardia inversion. Ger även en överblick över fundusregionen.
Bild 4. Övre delen av den stora kurvaturen i ventrikeln. Bilden ger efter
inblåsning en god överblick över övre delen av ventrikeln.
Bild 5. Angulus, partiell inverterting. Vid positionering av endoskopet
inverterat framför angulus. Antrum, angulus och fundus blir undersökt.
Bild 6. Antrum och pylorus har blivit undersökt.
Bild 7. Duodenal bulb. Bilddokumentation från pylorusringen visar hela
bulben.

4

6

7
8

Bild 8. Duodenum. Visar att en fullständig undersökning utförts om
bilden tas vid papillen.
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Rekommenderad bilddokumentation vid de vanligaste endoskopiska undersökningarna.

7

5

6

4

Ileo-koloskopi (Figur 2).
Bilderna som tas vid avlägsnandet av koloskopet från högsta till lägsta,
bild nummer tio till ett.
Bild 1. Rektum efter inversionsmanöver. Visar den mest distala delen
av rektum. Denna bild tas vanligen som avlutande bild.

8

Bild 2. Rektum fr.o.m. cirka 2 cm ovanför linea dentata.
Bild 3. Sigmoideum, illustrerar de mest vanliga åkommorna i
sigmoideum.
Bild 4. Vänsterflexuren är en relativt fast punkt.

9

10

3

Bild 5. Kolon transversum. Direkt oralt om vänster flexur ger en bild
över vänstra transversum.
Bild 6. Den hepatiska flexuren är en annan referenspunkt som
vanligtvis kan identifieras, vilket bekräftar undersökning av
tjocktarmen fram till denna punkt.
Bild 7. Kolon ascendens. Oralt om höger flexur, bilden visar den
uppåtstigande delen av kolon.
Bild 8. Ileo-cekal valveln. Detta är en fast referenspunkt placerad på
den uppåtstigande kolon ascendens.

2
1

Bild 9. Cekum med visualisering av appendixöppningen. Bilden
bekräftar att den del oralt om ileo-cekal valveln har granskats.
Bild 10. Terminala ileum. Visar att en fullständig ileokoloskopiundersökning utförts.
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avhandling martin rejler

Quality improvement in the care
of patients with inflammatory bowel disease
A study with special reference to patients’ experiences, clinical
redesign and performance measurements in a population-based setting

Respondent: Martin Rejler, Institutionen för klinisk och experimentell medicin IKE, Hälsouniversitet
Linköping och The Academy for Improvement in Health and Wellfare, Hälsohögskolan i Jönköping
Disputationsdatum: 2 november 2012
Handledare: Professor Boel Andersson-Gäre

E

n rad studier har klarlagt att det
finns ett gap mellan vad som är
medicinskt möjligt att göra och vad
som verkligen görs för den enskilda patienten eller patientgruppen inom hälso- och
sjukvården. Det gäller även för vården av
patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Syftet med avhandlingen var
att beskriva, studera och utvärdera ett förbättringsarbete inom vården för patienter
med IBD med särskilt fokus på patientuppföljningens utformning, utvecklandet
av mätetal för vården av patientgruppen
och patienternas egna erfarenheter av att
leva med sjukdomen. Patientpopulationen
rekryterades från mag-tarmmottagningen
vid medicinkliniken, Höglandssjukhuset,
Eksjö, Sverige.
Förbättringsarbetet genomfördes med
hjälp av upprepade förändringscykler
under några år i början av 2000-talet. För
att studera vårdkvalitén hämtades data från
patienternas årskontroller som inkluderade
information om personens identitet, kön,
sjukdomsduration, medicinering, livskvalitet samt laboratorieresultat och sparades
i ett nyskapat lokalt IBD-register. En gång
om året inhämtades dessutom uppgifter
rörande sjukhusinläggningar som var associerade med tarmsjukdomen. Samspelet
mellan patienten, personalen och mottagningen studerades genom att applicera
en modell för kliniska mikrosystem och en
modell som beskrev uppbyggnaden av vård
av kronisk sjuka. Förbättringsarbetet som
helhet studerades med hjälp av en retrospektiv, deskriptiv analys med kvantitativa
inslag. Ett flerdimensionellt mätverktyg,
Värdekompassen, och Donabedians ram-
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verk för mätning av kvalité lades senare
samman för att skapa ett kvalitetsramverk
för utvärderingen av vården för patienter
med IBD. Ramverket testades med hjälp av
befintliga data från det lokala IBD-registret.
Slutligen intervjuades tjugo patienter om
sina upplevelser av att leva med IBD.
Förbättringsarbetet gav upphov till flera

förändringar i utformningen av uppföljningen av patienterna: En specialistsjuksköterska bemannade mottagningen under
dagtid och kunde erbjuda patienter som
kontaktade kliniken en tid på mottagningen
inom två dagar. Årliga kontroller erbjöds
via telefonsamtal från en sjuksköterska eller
läkare eller som tidigare vid ett besök på
mottagningen. Årskontrollen förebereddes
genom ett brev, som inkluderade ett livskvalitetsfrågeformulär och instruktioner för
provtagning av blodvärdet.
Sammantaget ledde förbättringsarbetet till

ett minskat antal sjukhusvistelser jämfört
med övriga Sverige. Förekomsten av anemi
i patientgruppen, 6%, var låg i jämförelse
med tidigare rapporter och korrelerade med
en ökad risk för inläggning på sjukhus. Erfarenheterna av att leva med IBD visade på
flera paralleller till andra kroniska sjukdomar. Att leva med IBD var associerat med
komplikationer i vardagen och att individen
anpassade sig i väntan på att återvinna sitt
tidigare liv. Allt överskuggades dock hela
tiden av en oro för att han eller hon eventuellt skulle behöva en toalett.

ett lokalt klinisk sammanhang och studeras
med hjälp av modeller för kliniska mikrosystem och en modell för uppbyggnaden
av vård av kronisk sjuka. Den inkluderade
vidare förslag till mätetal och ett ramverk
för kvalitetsuppföljning för IBD vård samt
redovisade patienters erfarenheter av att leva
med IBD Som helhet är denna avhandling
ett bidrag till att möta internationella strävanden att överbrygga gapet mellan den
bästa möjliga och den idag givna vården
för patienter med IBD.
Ingående arbeten:
I. Rejler, M., Spångeus, A., Tholstrup, J.,
Andersson-Gäre, B. (2007) Improved population-based care: Implementing patientand demand-directed care for inflammatory
bowel disease and evaluating the redesign
with a population-based register. Qual
Manag Health Care 2007;16:38-50.
II. Rejler, M., Tholstrup, J., Elg, M., Spångeus,
A., Andersson-Gäre, B. (2012) Framework
for assessing quality of care for inflammatory
bowel disease in Sweden. World J Gastroenterol 2012;18:1085-92.
III. Rejler, M., Tholstrup, J., Andersson-Gäre,
B., Spångeus, A. (2012) Prevalence of anemia
in inflammatory bowel disease: A population-based study in Sweden. Scand J Gastroenterol 2012;47:937-942.
IV. Rejler, M., Kjeldmand, D., Hedberg, B.
(2012) Always considering the potential need
for a toilet: A content analysis of 20 interviews with persons living with inflammatory
bowel disease. Submitted

Det viktigaste resultatet av denna avhandling är det övergripande exempel den ger på
hur ett förbättringsarbete kunde appliceras i
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avhandling nogol rahbin

Clinical and Molecular Features of Chronic
Hepatitis C Infection and Advanced Liver Disease
Respondent: Nogol Rahbin, Leg. Läkare, nogol.rahbin@karolinska.se
Disputation: 8 juni 2012, vid Karolinska Institutet
Opponent: Professor Gunnar Norkrans, Göteborgs Universitet
Huvudhandledare: Soo Aleman, specialist, Med. Dr., Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset
Bihandledare: Professor Rolf Hultcrantz, Professor Matti Sällberg

Bakgrund

Smitta med hepatit C virus (HCV) leder till
en kronisk infektion hos majoriteten, där
virusets non-structural (NS) 3 protein har
identifierats som ett nyckelprotein för att
etablera en kronisk infektion, bland annat
genom dess klyvning av T cell protein tyrosine phosphatase (TCPTP) som naturligt
förekommer i kroppens celler. Patienter
med kronisk infektion löper ökad risk att
utveckla levercirros och därmed hepatocellulär cancer (HCC). HCC-incidensen hos
HCV-infekterade cirrotiker har beräknats
vara mellan 0,5–5% i Västvärlden. Chansen
att uppnå framgångsrik behandling, definierat som sustained virological response (SVR),
är mindre hos patienter med levercirros och
det är inte helt klarlagt hur mycket SVR
minskar risken för HCC. Patienter som
utvecklat levercirros inkluderas numera
i surveillanceprogram med regelbundna
ultraljudsundersökningar av levern pga.
den ökade risken för HCC.
Delstudie I

1999–2005 vid Karolinska Universitetssjukhuset. Vi fann att endast 13% av genotyp
1-patienterna uppnådde SVR och generellt
var andelen patienter som uppnådde SVR
betydligt lägre än de siffror som rapporterats
i randomiserade kontrollerade studier. Hos
46% fick behandlingen avbrytas i förtid där
orsaken hos majoriteten var brist på virologisk respons (tabell 1).
Delstudie III

I denna multicenter-studie utvärderade vi
hur uppnådd SVR efter kombinationsbehandling påverkar risken att utveckla HCC,
leverkomplikationer och död. Sammanlagt
351 svenska HCV-infekterade patienter med
Child Pugh klass A cirros från 6 olika sjukhus följdes prospektivt i medel 5,3 år, upptill
8,6 år. Riskerna för HCC, leverkomplikation och död var markant reducerade hos
patienter som hade uppnått SVR. Incidensen för HCC beräknades till 1.0% hos SVRpatienter jämfört med 1.9% hos patienter
utan SVR (tabell 2).

Här undersökte vi huruvida användandet av andra generationens kontrastmedel
(Sonovue®) vid ultraljudsundersökningar av
levern ökade detektion av HCC och förbättrade karaktärisering av leverlesioner hos
HCV-infekterade patienter med levercirros.
Totalt 49 patienter ingick i studien inom
ramen av ett surveillanceprogram och 96
ultraljudsundersökningar – före och efter
kontrasttillförsel – analyserades retrospektivt. Vi fann att kontrastförstärkt ultraljud
ökade den diagnostiska säkerheten. Antalet
diagnosticerade maligna lesioner ökade från
en innan kontrast till tio stycken efter kontrast (figur 1).

Delstudie IV

Delstudie II

Konklusion

I den andra studien analyserades effektiviteten och toleransen av kombinationsbehandling med peg-interferon och ribavirin hos
104 HCV-infekterade patienter med Child
Pugh klass A levercirros behandlade mellan

Sammanfattningsvis visade vi att det finns
ett omvänt samband mellan NS3- och
TCPTP-nivåer hos kroniskt infekterade
HCV-patienter, vilket tillsammans med
tidigare data stödjer att NS3:s klyvning av
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I den fjärde studien undersökte vi om det
finns en association mellan NS3-detektion, T cell protein tyrosine phosphatase
(TCPTP) klyvning och kliniska parametrar
hos patienter med kronisk HCV-infektion.
Vi etablerade en ny metod att detektera NS3
genom Immunoprecipitation- och Western
blot-metoder. Leverbiopsier från 69 patienter med kronisk HCV-infektion analyserades. NS3 kunde detekteras hos 44.9%
av dessa. Vi fann ett omvänt förhållande
mellan NS3- och TCPTP-nivåer. Detektion av NS3 var inte associerat med några
kliniska parametrar.

TCPTP är en mekanism för HCV att etablera en kronisk infektion. Vidare fann vi
att andelen HCV-infekterade cirrotiker som
uppnår SVR efter behandling i en klinisk
verklighet är lägre än de siffror som anges i
randomiserade kontrollerade studier. Detta
kan återspegla att patienter med sämre förutsättningar att klara behandlingen ofta
utesluts i dessa studier. Vi visade även att
risken för HCC, leverkomplikationer och
dödlighet minskade signifikant hos patienter som hade uppnått SVR, men den kvarstående risken på 1% per år att utveckla
HCC hos denna grupp motiverar fortsatt
surveillance. Slutligen konstaterade vi att
kontrastförstärkt ultraljud ökar den diagnostiska säkerheten hos HCV-infekterade
cirrotiker, men ytterligare studier behövs
för att evaluera rutinmässig användning av
kontrast i surveillanceprogram.
Delarbeten:
I. Nogol Rahbin, Anna-Karin Siösteen, Anders
Elvin, Lennart Blomqvist, Karin Hagen, Rolf
Hultcrantz, Soo Aleman. Detection and characterization of focal liver lesions with contrast-enhanced ultrasonography in patients
with hepatitis C-induced liver cirrhosis. Acta
Radiologica, 2008, 49, 251-257.
II. Eliya Syed, Nogol Rahbin, Ola Weiland, Tony
Carlsson, Antti Oksanen, Markus Birk, Loa
Davidsdottir, Karin Hagen, Rolf Hultcrantz,
Soo Aleman. Pegylated interferon and ribavirin combination therapy for chronic hepatitis
C virus infection in patients with Child-Pugh
Class A liver cirrhosis. Scandinavian Journal of
Gastroenterology, 2008, 43, 1378-1386.
III. Soo Aleman, Nogol Rahbin, Loa Davidsdottir,
Ola Weiland, Nina Rose, Hans Verbaan, Per
Stål, Tony Carlsson, Hans Norrgren, Anders
Ekbom, Fredrik Granath, Rolf Hultcrantz.
Long-term impact of treatment induced
sustained virological response in 351 Swedish
patients with hepatitis C cirrhosis. Manuscript.
IV. Nogol Rahbin, Lars Frelin, Soo Aleman, Rolf
Hultcrantz, Matti Sällberg, Erwin Daniel
Brenndörfer. Non-structural 3 protein expression is associated with T cell protein tyrosine
phosphatase and viral RNA levels in chronic
hepatitis C patients. Submitted for publication.
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Figur 1.

Tabell 1. Orsaker till prematurt avbrytande av behandling hos 104 HCV-infekterade patienter
med Child Pugh klass A levercirros.

Reason

Percentage

Insufficient viral response

21%

Mild/moderate adverse events

15%

Cytopenia

6%

Serious allergic reaction

1%

Pancreatitis

1%

Death

2%

Tabell 2. Incidens av HCC, leverkomplikation och död per 100 personår för patienter
med och utan sustained virological response (SVR).
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Välkommen till SYGs kurs

Avancerad diagnostisk endoskopi, polypektomi och
mukosektomi i kolon
Kursen ges på Ersta sjukhus i Stockholm 14-15 mars 2013
Denna kurs är riktad till dig som har viss endoskopisk erfarenhet och är intresserad av att förbättra din diagnostiska
förmåga och polypektomi/mukosektomiteknik.
Undervisningen kommer att ske genom katedrala, interaktiva föreläsningar och praktiska övningar på
gristarmsmodell. Föreläsare är Edgar Jaramillo, Ersta sjukhus, Eduard Jonas och Björn Törnqvist, Karolinska
universtitetssjukhuset. Kursen är godkänd av SGFs utbildningsutskott. För utförligt kursprogram besök www.syg.se
Deltagaravgift på 1500kr inkluderar övernattning och mat på Ersta Hotell och Konferens under de 2 dagarna samt
kursmiddag första kvällen. Deltagaren står själv för resa. Antalet deltagare är begränsat till 15 st, medlemmar i SYG
har företräde.
Anmälan sker senast den 4:e mars till Fariba Sandougchi på e-post fariba.sandoughchi@karolinska.se
Kursen hålls i samarbete med:

42

Ga str ok ur i r e n 1 • 2013

syg spalten

SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt
Bästa SYG-medlem,
Vintern har hittills hållit landet i ett järngrepp men när
detta trycks borde det finnas hopp om tö och ljusare
tider.
Jag vill tacka alla er som deltagit i webbenkäten. Vi fick in
36 svar vilket motsvarar ca 60% av alla medlemmar. Svar har
inkommit från Skåne i söder till Västerbotten i norr. Något fler
män än kvinnor har svarat, 69% går i det nya ST-systemet och
i genomsnitt har man gått 2,6 år av sin ST. På gruppnivå har
man deltagit i ca 2 kurser per år varav 1 certifierad SK-kurs.
Dock råder en spridning från 0,2 kurser till 3 kurser per år,
ju längre tid som förflutit av ST, desto fler kurser har man
hunnit med i snitt. Hela 1/3 uppger att det är svårt att komma
iväg på kurser och de vanligaste uppgivna anledningarna till
detta är begränsad platstillgång, bemanningsbehov i den
kliniska verksamheten och ekonomiska skäl, i fallande ordning. I princip alla har full frihet att söka kurser inom landet
men somliga har begränsningar vad gäller internationella
kurser. Uppseendeväckande och oroande är att 1/3 av de
tillfrågade ST-läkarna uppgav att de har 0 timmar avsatta
för studier per vecka!
Vad gäller endoskopi så har hela 86% av de tillfrågade
påbörjat endoskopiutbildning. De som ännu ej börjat befann
sig samtliga inom de första 18 månaderna av sin ST. Alla som
skoperade gör gastroskopier och 65% gör även koloskopier. 1/3 av alla som börjat skopera hade ingen formaliserad endoskopiutbildning och 45% hade ingen utbildnings/
utvecklingsplan. Endast 39% har gått någon form av kurs i
endoskopi och flertalet av dessa går i nya ST. 26% saknade
utbildad handledare under sin endoskopiutbildning. Slutligen uppgav 23% att de har svårigheter att få regelbunden
skopitid efter genomgången skopiutbildning.
Sammanfattningsvis ser det ut som att vi efterhand får gå
så många kurser som krävs för godkänd ST även om det kan
vara trögt i början. Det är olyckligt att så många upplever att
de har svårt att komma iväg på kurser pga. platsbrist och
detta är något som förs vidare i SYGs kommunikation med
SGFs utbildningsutskott. Glädjande är att se att man inte är
förhindrad att söka kurser utanför sitt eget landsting men
man skulle önska en större generositet vad gäller utländska
kurser/konferenser då det inhemska utbudet inte alltid är
tillräckligt.
Alltför många saknar tyvärr regelbunden tid för studier
i sin kliniska vardag och detta är något som ni måste föra
fram till era arbetsgivare. Som ST skall man ha regelbunden
tid avsatt för självstudier och handledning.
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Positivt är att det stora flertalet fått lära sig endoskopera
och de flesta redan under de första åren av sin ST. Nedslående
är däremot att den gamla bilden av läkaren som ställs ensam
med ett endoskop i sin hand och en klapp på axeln inför
sitt nya uppdrag, i alltför stor utsträckning verkar vara sann.
Hur kan det komma sig att så stor andel av oss läkare inte
har vare sig en adekvat utbildningsplan, handledning eller
ens teoretisk utbildning innan vi släpps fria med en så pass
avancerad uppgift som endoskopisk diagnostik och terapi?
För att få godkänt på delmål 6 (endoskopi) i ST-utbildningen
krävs att man genomgått kurs. Arbetsgivarna verkar även ha
en otillräckligt utnyttjad resurs i oss ST-läkare då nästan en
fjärdedel uppger att de har svårighet att få endoskopera efter
genomgången utbildning. Antalet genomförda skopier per
år är också i många fall i underkant. Något att tänka på när
man diskuterar brist på endoskopister.
Resultatet i denna enkät kommer att användas i de diskussioner om framtida utbildningar som vi i SYG för med
utbildningsutskottet i SGF. Utbildningsutskottet å sin sida
för dialogen vidare till Socialstyrelsen som i nuläget ansvarar
för SK-kurser.
I övrigt verkar det som att tidsplanen för ny ST och specialitetsindelning var alltför optimistisk. Socialstyrelsen meddelar
att man skjuter på införandet då en rad nya frågor tillkommit
och tiden för att kunna genomföra reformen till årsskiftet
13/14 bedöms vara för knapp.
Jag vill än en gång tacka alla er som svarade på webbenkäten. Den information vi fått från er är mycket viktig och det är
väldigt roligt att ha en levande dialog med er medlemmar.
Vill återigen påskina att era röster blir hörda och att ni har
möjlighet att påverka er situation. Ser fram emot att träffa
en hel del av er på endoskopikursen i Stockholm och än fler
på Gastrodagarna i Örebro där vi traditionsenligt håller en
lunch med patientfall och paneldiskussion.

Ha det gott!
Adam Carstens
Ordförande SYG
info@syg.se
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Basal utbildning i abdominellt ultraljud för gastroenterologer och kirurger
Tid: 12–14 juni 2013 (3 dagar).
Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm.
Antal deltagare: 15 st.
Kursansvarig: Stephan Haas.
Syfte: Kursen riktar sig till blivande gastroenterologer och kirurger som önskar basala
kunskapar och färdigheter i abdominellt ultraljud. Den teoretiska delen avhandlar
grundläggande kunskaper om ultraljudsfysik och organrelaterade föreläsningar
(lever med gallblåsa, mjälte, njurar, tarm, pankreas mm) med möjlighet för frågor och
diskussion. Mer än hälften av kursen består av praktiska övningar som kommer att ske i
små grupper (5 deltagare med en handledare vid varje ultraljudsapparat).
Sista anmälningsdatum: 2013-05-01 till Stephan.Haas@karolinska.se
Kursavgift: 4 500 SEK inkl moms.

Avancerad abdominellt ultraljud för gastroenterologer
Tid: 18-19 september 2013 (2 dagar).
Plats: Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Antal deltagare: 15 st.
Kursansvarig: Hanns-Ulrich Marschall.
Syfte: Utbildningen är i första hand riktad till gastroenterologer som använder eller
är intresserade av att i framtiden använda transabdominellt ultraljud. Basal kunskap i
abdominellt ultraljud samt tillgång till ultraljudsapparat på hemsjukhuset behövs för att
kunna omsätta det man lärt sig.
Sista anmälningsdatum: 2013-07-31 till Hanns-Ulrich.Marschall@gu.se
Kursavgift: 2 500 SEK inkl moms.

Klinisk pankreatologi: akut och kronisk pankreatit
Tid: 19-20 september 2013 (2 dagar).
Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm.
Antal deltagare: 25 st.
Kursansvariga: Stephan Haas, Mathias Löhr, Ralph Segersvärd.
Syfte: Kursen vänder sig till blivande gastroenterologer som vill fördjupa sina kunskaper
inom klinisk pankreatologi. Kunskaper inom pankreatologi är förutsättning för en
effektiv handläggning av patienter med pankreassjukdomer och för ett gott samarbete
mellan kirurgi och medicin. Föreläsningar avhandlas av gastroenterologer, kirurger och
radiologer som diskuterar patogenes, etiologi, diagnostik, terapi och komplikationer av
akut och kronisk pankreatit.
Sista anmälningsdatum: 2013-08-01 till Stephan.Haas@karolinska.se
Kursavgift: 2 500 SEK inkl moms

Funktionella mag-tarmsjukdomar och gastrointestinala motilitetsrubbningar
Tid: 30 september – 4 oktober 2013 (5 dagar).
Plats: Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.
Antal deltagare: 25 st.
Kursansvarig: Hans Törnblom.
Syfte: Kursen syftar till att deltagarna tidigt under sin ST självständigt ska kunna
handlägga de vanligaste kliniska problemen inom funktionella mag-tarmstörningar
och gastrointestinala motilitetsrubbningar.
Sista anmälningsdatum: 2013-08-31 till hans.tornblom@gu.se
Kursavgift: 3 000 SEK inkl moms.
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endoskopi frågan

Endoskopifrågan?
Endoskopifrågan i förra numret visade den
nedre enteroanastomosen (bild 1) hos en gastric by-passopererad patient, visualiserad genom
ballongenteroskopi. Genom enteroanastomosen
gick man upp retrograd väg och kunde se pylorus
nedifrån (bild 2).

Under året som gått har vi presenterat fyra endoskopifrågor i Gastrokuriren och bland dessa har vi
dragit en vinnare som erhåller ett resestipendium
att användas till valfritt svenskt eller nordiskt gastromöte.
Vinnaren är: Ellionore Järbrink, Stockholm.
Grattis!
Till detta nummer har jag fått tag i ett intressant
fall från min kollega Yousef Hamad på Karolinska
Universitetssjukhuset i Stockholm.
Om ni tror att ni har rätt svar så maila till redaktören (charlotte.hoog@ki.se) och ni får förutom
äran att se ert namn i nästa nummer av Gastrokuriren, vara med i utlottningen av ett resestipendium till valfritt svenskt eller nordiskt gastromöte.
Vinnaren dras bland inkommande rätt svar under
året. Ni är också välkomna att skicka in ett eget
bidrag till Endoskopifrågan.
Charlotte Höög
Redaktör

Anamnes: 71-årig man med förmaksflimmer och pacemaker. Insjuknade
i prostatacancer 2004 och genomgick prostatatektomi. Recidiv 2008 som
strålbehandlades. Inkommer akut till sjukhuset pga. plötsligt debuterande frekventa diarréer och njursvikt. CRP lätt förhöjt. Inlades på infektionskliniken på misstanke om gastroenterit. Njursvikten bedömdes som
prerenal och orsakad av dehydrering och patienten vätskades upp. Diarréerna som var vattentunna och gulaktiga ville dock inte ge med sig. Alla
avföringsodlingar var negativa. Stoppande läkemedel som loperamid och
kolestyramin hade ingen effekt, diarréerna var lika vattniga oavsett dos.
Koloskopi gjordes och i distala rektum såg man denna bild:

Vad hade patienten drabbats av?
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Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige

Hej alla medlemmar!
Nu börjar vintern släppa sitt grepp om
oss och dagarna blir längre och ljusare.
Snart är våren här!

E

n del av oss har deltagit i Wien på
N-ECCO och ECCO. En fantastisk
kongress som erbjuder massor av information och kunskap.
Denna vår erbjuder många aktiviteter. Det

kommer att arrangeras flera utbildningar
för gastrosjuksköterskor i mars och april på
olika platser i landet. Håll koll på detta med
hjälp av kalendern som du hittar på FSGS
hemsida.

I maj är det dags för Svenska Gastrodagarna

i Örebro och programmet erbjuder i år extra
mycket innehåll eftersom nytt för i år är tre
parallellprogram istället för två. Jag hoppas
att vi i år också får se extra många sjuksköterskepostrar.
FSGS har nu flera stipendier på gång.
Nyligen har ansökningstiden gått ut för
vårt utbildningsstipendium som vi har tillsammans med Tillott. Just nu kan du söka
stipendiet som vi har tillsammans med
AbbVie. Läs mer om detta på vår hemsida.
Men vi har också en del nya slags stipendier
som vi snart kommer att gå ut med mer
information om. Så håll ögonen öppna!

I detta nummer av Gastrokuriren kan du läsa

ett reportage om Carina Nildalens kurs i
samtalsmetodik för sjuksköterskor samt en
artikel om specialistutbildning för sjuksköterskor.

Mycket nöje!

Susanna Jäghult
Ordförande i FSGS

Specialistsjuksköterskeutbildning
Den vård som bedrivs på sjukhus och inom
primärvården eller kommunen kräver
idag att många sjuksköterskor har en
specialistsjuksköterskeexamen. I nuläget
finns det 11 olika specialistsjuksköterskeutbildningar i Sverige.

måste synliggöras att kunskap och kompetens är viktigt och nödvändigt för att en
vård av hög kvalitet ska kunna upprätthållas.

S

sjuksköterskeförening) och detta är ett prioriterat område för SSF. Det finns ingen
specialistsjuksköterskeutbildning inom
gastroenterologi idag. Det har funnits och
det finns kurser inom vårt verksamhetsområde men ingen som berättigar till en specialistsjuksköterskeexamen. Sedan ett par år
tillbaka finns specialistsjuksköterskeutbildningar med inriktning mot medicinsk vård
eller kirurgisk vård. De universitet som ger
dessa utbildningar för tillfället är Linköping,
Göteborg och Karolinska Institutet. Den
kirurgiska inriktningen finns dessutom i
Uppsala och den medicinska i Malmö/Kristianstad. Det kan finnas ytterligare utbildningsorter. Lunds universitet har t.ex. fått
ställa in vårens utbildning.

pecialistsjuksköterskor är verksamma
inom många olika verksamhetsområden och vårdformer med skiftande
arbetsuppgifter. Detta ställer stora krav på
förmågan till självständigt arbete, vetenskapligt förhållningssätt, mångkulturell kompetens och professionellt ansvarstagande.
Idag råder en stor brist på specialistsjuksköterskor. Behovet av specialistsjuksköterskor är störst inom den högspecialiserade
vården, slutenvården, primärvården och
äldrevården.
För att stimulera grundutbildade sjusköterskor att läsa vidare måste det löna sig i
form av högre lön, särskilda tjänster och
möjlighet till betald vidareutbildning. Det

FSGS är en sektion inom SSF (Svensk

Eftersom dessa inriktningar ligger närmast

tillhands för våra medlemmar vill vi i FSGS
låta två av våra medlemmar som läser/läst
den kirurgiska inriktningen dela med sig
av sina synpunkter på utbildningen till oss.
Vi tycker att det vore bra om vi kunde
starta en diskussion angående specialistsjuksköterskeutbildning. Har du egna erfarenheter eller synpunkter vore det önskvärt att du
delar med dig till oss andra i FSGS. Gastrokuriren är ett bra forum för att nå ut till våra
medlemmar. Vill du vara med och tycka till!
Hör av dig till monica.wahlin@lj.se

Monica Wåhlin
Sekreterare FSGS

Alla vinner!

I Cancerfondens Rikslotteri är alla vinnare. Du kan vinna en miljon kronor,
drömresor eller mat. Vi kan vinna kampen mot cancer.
Ring 020-78 11 79 eller gå in på cancerfonden.se
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Specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård
Enligt Högskoleverkets rapport 2010;5R
finns det sedan 2003/2004 114 utexaminerade specialistsjuksköterskor med inriktning inom kirurgisk vård.

L

inköpings hälsouniversitet startade
2003 en uppdragsutbildning i samarbete med sydöstra regionen. 2011
övergick utbildningen till att tillhöra universitetets ordinarie program. På länssjukhuset
Ryhov i Jönköping finns det 8 utbildade
specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård
och ytterligare en under utbildning.
Utbildningen ligger på 60 hp och ger en

magisterexamen, innan 2009 utfärdades
även en kandidatexamen. Huvudsakligt
ämnesområde som studerats är omvårdnadsvetenskap med inriktning mot kirurgisk vård, därutöver har även medicinsk
vetenskap och beteendevetenskap ingått.
Verksamhetsförlagd utbildning ingår också
i programmet.
Specialistsjuksköterskor med inriktning
mot kirurgisk vård arbetar i specialiserad
vård med omvårdnad vid akuta och komplexa kirurgiska tillstånd. Alternativ till
inriktning mot kirurgisk vård är t.ex. endokrinologi, gastroenterologi, gynekologi,
neurokirurgi, ortopedi eller plastikkirurgi.
I enighet med vetenskap och beprövad
erfarenhet skall specialistsjuksköterskan ha
kompetens och ansvara för att leda, planera,
handleda och utföra en målinriktad omvårdnad vid komplexa kirurgiska tillstånd. Specialistsjuksköterskan skall ha beredskap för att
bedöma och tolka patientens reaktioner, initiera och kritiskt värdera alternativa omvård-

nadsinsatser vid akuta komplexa kirurgiska
tillstånd och ur sekundärpreventivt perspektiv förutse och förebygga komplikationer.
Dessutom skall specialistsjuksköterskan ha
kunskap för att möta och stödja patient och
närstående i olika livssituationer vid livslång
kronisk sjukdom.
Att leda omvårdnadsarbete innefattar
ansvar för mentorskap och återkoppling
till medarbetare.
Med utgångspunkt från individens livssituation skall specialistsjuksköterskan självständigt kunna kritiskt värdera, identifiera
och bedöma förändringar, avvikelser och
symtom hos patienten och kunna anpassa
bemötande, prevention och behandling.
Specialistsjuksköterskan skall också ha ett
kritiskt förhållningssätt, beredskap för ett
livslångt lärande, initiera och ansvara för
omvårdnad, patientsäkerhetsarbete, förbättringsarbete och kvalitetsutveckling på
evidensbaserad grund.
Efter att ha jobbat i ca 10 år inom kirurgin

känner vi oss som specialister. Studierna till
specialistsjuksköterska ger en fördjupning
och en bekräftelse på att det man gör är rätt
eller fel. Variationen i utbildningen att söka
evidensbaserad kunskap, varvat med verksamhetsförlagd utbildning på operation,
narkos, UVA, IVA, patologen, akuten, gå
bredvid en specialistläkare, palliativ enhet,
hjärtsjukvården och genom föreläsningar,
fördjupningsarbeten i grupp eller individuellt stärker kunskapen.
Men vad gör vi annorlunda nu än innan
utbildningen? Inget. Så länge ingen kompetensbeskrivning finns ges samma arbetsuppgifter till sjuksköterskor oavsett om de bara

har grundutbildning eller specialistutbildning. Specialistsjuksköterskeutbildningen
känns då bara snarare som en fördjupning
än en specialisering.
Ökade krav medför ett ökat behov av
vidareutbildning för sjuksköterskorna. I
samtal som utredningen fört med verksamhetschefer, chefssjuksköterskor och
vårdutvecklingsledare så framgår dock att
arbetsuppgifterna mellan grundutbildade
och specialistutbildade sjuksköterskor inte
skiljer sig så mycket, så länge sjuksköterskan stannar i kliniskt arbete. Det gör att
många specialistutbildade väljer en karriär
med bättre arbetsförhållanden, till exempel
färre nattpass, eller högre lön, som en chefskarriär. För att motivera sjuksköterskor att
vidareutbilda sig och stanna i det patientnära arbetet, är det viktigt att differentiera
arbetsuppgifter bättre än i dag.
Socialstyrelsen gör inte, som tidigare,
kompetensbeskrivningar. I stället är det,
verksamhetschefen eller motsvarande som
dels fördelar arbetet på ett sådant sätt att
kraven på god vård uppfylls, dels ansvarar
för att den personal som ska utföra olika
arbetsuppgifter har den kompetens som
krävs.

Agneta Aasa
Specialistsjuksköterska
inom kirurgisk vård
Länssjukhuset Ryhov

Ingen ska vara ofrivilligt ensam.
Röda Korsets frivilliga gör livet lättare för många ensamma i Sverige
– varje dag. Med ditt bidrag kan vi hjälpa fler.
Stöd oss med 100 kr genom att sms:a ALDRIG ENSAM till 72 900
eller ge din gåva på bankgiro 900-8004. Tack!

50

Ga str ok ur i r e n 1 • 2013

FSGS

Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige

Specialistsjuksköterska inom
medicinsk vård
Specialistsjuksköterskor med inriktning
mot medicinsk vård t.ex. endokrinologi,
gastroenterologi, infektionssjukvård, kardiologi, lungmedicinsk vård, nefrologi eller
reumatologi, arbetar med omvårdnad vid
akuta och kroniska komplexa medicinska
tillstånd i sluten eller öppen specialiserad
vård.

och infektionsavdelning. Det är en stor
fördel att utbildningarna integreras. Vi har
stort utbyte av varandras erfarenheter och
föreläsningarna inom gastroenterologi var
mixade så man fick en bra bredd.
Vi inväntar en kompetensbeskrivning
från Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård.

S

Anna Skiöld
Sjuksköterska
Länssjukhuset Ryhov

Utbildningen finns i bl. a. Linköping sedan

Jag läser själv den kirurgiska inriktningen

men har kontakt med dem som går den
medicinska inriktningen. De som läser
utbildningen nu jobbar främst på MAVA

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

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

För dig som vill veta mer:
http://www.liu.se/utbildning/pabyggnad/
MASM1?l=sv
http://www.liu.se/utbildning/pabyggnad/
MASK2?l=sv
http://www.utbildning.gu.se/program/program_
detalj/?programid=V2KIV

Anette Persson (ledamot)
Magtarmmottagningen,
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
anette.persson@lj.se

http://www.utbildning.gu.se/program/program_
detalj/?programid=V2MEV
http://ki.se/?d=11786&a=93625&l=sv&academic
Year=12%2F13&url=%2Fselma%2Fselma%2F
programme%2F2KV12
http://ki.se/?d=11786&a=93625&l=sv&academic
Year=12%2F13&url=%2Fselma%2Fselma%2F
programme%2F2MV12
Högskoleverkets utredning om sjuksköterskornas
olika specialistutbildningar finns på:
http://www.hsv.se/download/18.7b9d013127a9e
59c048000232/1005R-sjukskoterskor-specialistutbild.pdf
Socialstyrelsen redogör för hur regelverket ska
tolkas i skriften Vem får göra vad i hälso- sjukvården och tandvården? Socialstyrelsen 2004.

Välkommen till FSGS:s årsmöte onsdag 29/5 kl. 16.30 i
samband med Svenska Gastrodagarna 2013 i Örebro.
Plats: Conventum(lokal meddelas senare).
Handlingar finns tillgängliga på hemsidan fsgs.se senast 15/5.
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Susanna Jäghult (ordförande)
Gastromottagningen
Danderyds sjukhus AB
182 88 Stockholm
susanna.jaghult@ds.se

Ann-Christin Jaensson (kassör)
Mag-tarmmottagningen
Medicinkliniken
391 85 Kalmar
ann-christin.jaensson@ltkalmar.se

pecialistsjuksköterskans arbetsuppgift är att initiera och ansvara för
omvårdnad, patientsäkerhetsarbete,
förbättringsarbete och kvalitetsutveckling
på evidensbaserad grund. Utbildningen
bidrar till ett kritiskt förhållningssätt och
beredskap för ett livslångt lärande.
2011. Man använder problembaserat lärande
(PBL) som pedagogiskt verktyg och studenterna indelas i basgrupper där man arbetar
kring patientfall. Utbildningen är delvis
på distans men har även föreläsningar och
gruppträffar i Linköping. Man har viss integration mellan de olika specialistsjuksköterskeutbildningarna. Framför allt integreras
utbildningarna inom kirurgisk- och medicinsk vård så att man kan delta på varandras
föreläsningar om man vill och har en del
föreläsningar gemensamt. Verksamhetsförlagd utbildning ingår i programmet.
I första hand antas sökande med kandidatexamen och tolv månaders yrkeserfarenhet som sjuksköterska. Övriga behöriga
antas i mån av plats. Utbildningen uppfyller
kraven för generell magisterexamen.

FSGS styrelse 2013

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

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

Anna Nordström (suppleant)
Gastromottagningen
Danderyds sjukhus AB
182 88 Stockholm
anna.nordstrom@ds.se

Agneta Aasa (suppleant)
Specialistsjuksköterska inom
kirurgisk vård
Kirurgkliniken
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
agneta.aasa@lj.se
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Kurs i samtalsmetodik
Tio gastrosjuksköterskor gick under våren
2012 en kurs i samtalsmetodik som syftade till att förändra sättet att tänka kring,
och jobba med, patienter.
De träffades vid sammanlagt sex tillfällen
på Danderyds sjukhus i Stockholm.
Gastrokuriren fick en intervju med kursledare Carina Nildalen och sjuksköterska
Ulrika Fyrhake som var en av deltagarna.

S

yftet med utbildningen är att förstärka
kommunikationen mellan vårdgivare
och patienten, så att denne kan öka
sin egenvårdsförmåga.
– För att klara av det behövs kunskap om
hur en förändring går till och en öppenhet,
nyfikenhet till egen utveckling av sitt sätt
att arbeta förklarar Carina.
Att drabbas av en kronisk sjukdom ställer oftast stora krav på en förändring av sitt
beteende, understryker hon.
En jämlik relation

Carina är idag ansvarig för hälso- och sjukvårdsområdet på kommunikationsbyrån
Burson-Marteller, men i grunden är hon
utbildad sjuksköterska och utbildad kognitiv samtalsterapeut.
– 1990 startade jag ett utbildningscenter
för patienter med kronisk njursjukdom.
Mitt uppdrag var att patienten själv skulle
klara av att hantera sin sjukdom hemma.
Jag informerade och informerade, hade
checklistor jag prickade av, men någon
vidare egenvårdsförmåga utvecklade jag
inte, minns hon.
Hon upptäckte att det var avgörande att
man måste skapa en jämlik relation där två
personer arbetar tillsammans för att nå en
förändring och det krävs också en organisation där man tar vara på patientens förmåga.
Hon föreläste därefter om sina erfarenheter
på olika platser i världen.
– Jag utbildade mig sedan till kognitiv
psykoterapeut, och började därefter arbeta
här, berättar Carina.
– Patienten ska bidra med det den är
– det handlar om karaktärsdrag, levnadsvanor och andra faktorer som påverkar hur
patienten kan ta ansvar för sin sjukdom.
Därför är det nödvändigt att patienten är
delaktig i den plan som ska upprättas, säger
Carina.
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Carina Nildalen och Ulrika Fyrhake.

Olika nivåer patienten kan
befinna sig på

Ulrika Fyrhake är sjuksköterska som arbetar
på Gastromottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, i Stockholm.
Hon var en av deltagarna i kursen. Ulrika
har arbetat som sjuksköterska i 23 år, och
under större delen av dessa har hon varit
verksam inom gastroenterologin.
– Jag har alltid varit intresserad av kommunikation, så när jag fick erbjudandet om
att gå denna kurs kändes det självklart att
tacka ja, säger Ulrika.
Kursen gav henne ett annat synsätt, den
innebar att hon värderar hur hon själv beter
sig i kontakt med patienten på ett annat sätt
än tidigare, förklarar hon.
Det innebar samtidigt att innehållet blev
lättare att ta till sig – eftersom man använder
sig själv som instrument.
– Det gjorde att kursen var väldigt rolig att
genomföra – jag såg fram mot varje ny träff!
– En beteendeförändring sker i olika faser.
När man förstår vilket steg patienten befinner
sig i har jag konkreta verktyg för hur jag ska
bemöta patienten för att nå en förändring.
Kartläggning

En av de första faserna i förändringsprocessen är att patienten är ambivalent till att
genomföra en förändring, förklarar Carina.

– Man talar inte om för doktorn eller
sjuksköterskan att man inte tar sin medicin
till exempel, utan man håller med om att det
är bra och att man bör göra det när man är
på kontroll säger hon.
Det påverkar i sin tur hälsopersonalen
som kan känna sig maktlös, vilket kan skapa
irritation.
– Kursen koncentrerar sig på strategier
för hur man går vidare med dessa patienter.
Därför måste man börja med en kartläggning för att hitta den nivå där patienten
befinner sig – och också förstå vad patienten
sätter igång för process hos vårdgivaren.
– Om jag har den kunskap som krävs
för att identifiera var patienten befinner
sig, kan jag också ta fram en metod, säger
Ulrika.
– Det innebär dessutom att mötet blir
mer intressant: Vem är den här personen
som kommer in i rummet? Tidigare bestod
mötet ofta av en envägskommunikation –
typ ”den här broschyren eller webbsidan ska
du läsa”, förtydligar Carina.
Tidskrävande – men också
tidsbesparande

Båda två framhåller att det är viktigt att
patienten får möjlighet att öppna sig och
redogöra för sin syn och sin övertygelse om
hur hälsotillståndet bäst ska hanteras.
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– Det är svårt, jag tycker att jag själv bara
har kommit en bit på vägen. Men jag har
insett hur viktigt det är att lyssna på patienten, och ta in det denne säger, fortsätter
Ulrika.
Carina framhåller att det är viktigt att
man är genuint intresserad av den andra
människan, att man inte ser patienten som
ett hinder att utföra det man ska göra.
– Tidigare var jag väldigt inställd på att
just informera. Jag har förändrats, men det
är svårt att exakt beskriva den process jag har
gått igenom i mitt tänkande, säger Ulrika.
Hon anser dock att hon i sin kliniska
vardag ofta inte får tillräckligt med tid för
att kunna tillämpa den här samtalsmetodiken fullt ut.
– Förhoppningsvis behöver man kanske
inte tillämpa den vid varje samtal. På vår
avdelning har vi tankar om att starta upp en
sköterskemottagning, och vid en sådan blir
den här samtalsformen mer naturlig som en
grund för det vi ska arbeta med, berättar hon.
Carina och Ulrika tillägger att det är realistiskt att tro att processen på sikt faktiskt
kommer att spara tid – eftersom den leder
till en friskare och tryggare patient.
Fråga efter patientens tankar

För att kunna genomföra den här typen av
samtal måste man skapa trygghet och tillit
hos patienterna.
– Och det även om samtalet endast varar
under tio minuter. Jag menar att det faktiskt
går – det handlar om sättet att lyssna, om att
jag visar att jag är intresserad av dem, säger
Carina och får medhåll av Ulrika.
– Den attityden ska prägla allt vi gör, och
det är inte alltid så enkelt. Man måste öva,
säger Ulrika.
Hon återkommer till att hon känner att
hon är på väg, och hon hoppas att hon blir
allt bättre på det.
– Ju mer man lyssnar på patienterna,
desto mer lär man sig om vad det är som
påverkar människor.
– Det är en resa, man måste fundera över
”hur svarade jag”, fortsätter Carina.
Vi ber om ett konkret exempel, och
beskriver en ung man med ulcerös kolit
som är nydiagnostiserad och som fortfarande befinner sig i en förnekelsefas. Hur
börjar man ett samtal med honom?
– Börja med frågan ”Vad tänker du nu”?
Då kommer svaret säkerligen att bli ”Vet
inte”. Då frågar man: ”Vad är det du inte
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vet”? Patientens tankar brukar vara en god
hjälp att komma närmare. Vad vi ofta frågar
är ”Hur känner du dig?” – vilket ofta kan
bli ett hinder att komma in, svarar Carina.
– Avsluta samtalet med frågan ”Vad har
varit viktigast för dig under det här samtalet”? Svaret ger oftast spännande information, alltför ofta är det inte det svar som
vi förväntade oss. Beroende på vad svaret
blir – ge patienten en hemuppgift som är
skriven på ett papper, tipsar Carina.

Kursen har inneburit flera
saker för mig: Dels en insikt i
hur stor del jag själv har i hur
ett samtal utfaller, dels har den
gett mig ett helt nytt synsätt
på mitt arbete: om information
och att man måste omarbeta
stora delar av vården.
Ska inte uppfattas som kritik

Ulrika beskriver att det under kursen har
gått upp för henne att det är en konst – som
inte är helt enkel att bemästra – att genomföra ett samtal.
– Jag kan ibland brottas med känslan
av att jag ”leker terapeut”, och att det kan
kännas som om att jag ”snokar”. Men det
gör jag inte, slår hon fast.
Hon tillägger att det också kan vara lite
svårt om man är den enda på sin arbetsplats
som har gått den här utbildningen.
– Min utmaning som kursledare är att det
jag talar om inte i första hand ska uppfattas
som kritik av dem som arbetar i hälso- och
sjukvården, säger Carina.
– Samt även att förstå och inse att alla de
som deltar inte är lika entusiastiska som jag!
– Det är tyvärr enkelt att falla tillbaka i
det gamla upplägget av samtalen, tillägger
Ulrika.
Enbart information räcker inte

Ändå är de bägge överens om att det här
synsättet har framtiden för sig.
– Jag tror helt enkelt att vi inte har något
val, säger Carina.
Hon anser att vi går i rätt riktning, men
konstaterar även att det finns en tradition av
rådande hierarki mellan patient och vårdgivare som utgör en motkraft.

– Traditionen säger att det finns de som
vårdar, och det finns de som blir omhändertagna. Det finns dock en positiv sida av
det: Man blir sjuksköterska för att man vill
hjälpa andra, man vill ta hand om människor. Det är här vi kommer in och säger
att du ska hjälpa den här individen att ta
hand om sig själv!
– Samtalsmetodiken är en förutsättning
för att sjukvården i framtiden ska uppfylla det
som huvudmännen begär, påpekar Ulrika.
Utvecklingen i sjukvården innebär att
antalet vårdplatser minskar, att man vill ha
ut fler patienter till primärvården och att
patienterna i högre grad ska klara sig hemma
osv. Detta är politiska beslut som är tagna, så
det kommer att bli så, påpekar de.
– Hur ska det vara möjligt om vi inte
klarar av att utveckla patientens egenvårdsförmåga, frågar Carina.
Hon återkommer till det faktum att
enbart information i sig inte leder till en
hälsofrämjande förändring.
– Om det vore så, skulle ju t.ex. ingen
röka, konstaterar hon.
Måste handskas varsamt
med information man får av patienten

Carina framhåller att det finns oerhört
många destruktiva krafter som drar i människor idag – och att det är dessa som leder
till att man inte tar sin medicin, äter fel osv.
– Jag tror inte alla dessa krafter fanns förr.
Där ligger vår utmaning – att utmana dessa
krafter, eftersom de hela tiden provocerar
människor bort från en hälsosam väg. Men
det går inte längre att bara tala om för människor hur de ska leva.
– Kursen har inneburit flera saker för
mig: Dels en insikt i hur stor del jag själv
har i hur ett samtal utfaller, dels har den
gett mig ett helt nytt synsätt på mitt arbete:
om information och att man måste omarbeta stora delar av vården. Man måste också
göra något med den information man får av
patienten – samt tänka på att handskas varsamt med den informationen, säger Ulrika.
– Sjukvården måste förändras på så sätt
att alla som är verksamma i den har samma
synsätt, avslutar hon.
Per Lundblad

Fotnot: Carina Nildalen talade om
”evidence-based communication” på
Gastrodagarna i Malmö 2012. Läs mer om
det i Gastrokuriren 3/12.
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ANNONS

Hej alla medlemmar
Vi är nu inne i mars, ljuset börjar så sakta
återvända och medan vi väntar på att våren
skall komma på riktigt kan vi i detta nummer
ta del av trevliga berättelser från två av våra
stipendiater till SADE-mötet, som i år firade
30 år och hölls i Göteborg.

I

detta nummer får vi även ta del av en berättelse från nätverksträffen för skoperande
sjuksköterskor som i november 2012 hölls
på Sophiahemmet i Stockholm och i år 2013
kommer att hållas i Gävle, datum, lokal och
program meddelas under våren.
Det är också dags att börja fundera på vårens
aktiviteter. Det finns en hel del att välja på.
Getinges kurs i Endoskopihygien som hålls
i Stockholm 15–16 april. Svenska Gastrodagarna i Örebro i maj, då även föreningens årsmöte äger rum. Programmet är lite utökat och
ser intressant ut och en dag
bjuds vi in på studiebesök,
vilket alltid är trevligt.
Om du har någon fråga
eller skrivelse till årsmötet är
du välkommen att kontakta
oss i styrelsen innan.

Utbildningsstipendier som går
att söka nu är:
ESGENA/UEGW
COOK’s UEGW
Getinges kurs i Endoskopihygien som
hålls under hösten 2013
Ansökan skall vara oss tillhanda senast
30 april.
Se vår hemsida för kriterier.

Styrelsen har glädjen att tilldela
följande stipendier:
Svenska Gastrodagarna:
Inger Gustafsson,
sjuksköterska, Uppsala
Vibeke Björgen Ljung,
undersköterska, Södertälje
Lars Ahlgren,
Endoskoperande sjuksköterska,
Stockholm
Olympusstipendiet:
Lisbeth Johansson,
sjuksköterska, Stockholm

Åsa Jirvelius
Sekreterare SEGP

Kallelse till
SEGP:s årsmöte
Årsmötet hålls på Conventum i Örebro
30 maj kl 16:30–17:30
Lokal: meddelas senare.
Ingen separat föranmälan krävs.
Dagordning:
1. Mötet öppnas
2. Godkännande av kallelsen
3. Godkännande av dagordning
4. Val av mötets ordförande
5. Val av mötets sekreterare
6. Val av två justeringsmän
7. Föregående mötesprotokoll
8. Verksamhetsberättelse
9. Kassörens rapport
10. Revisionsberättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Medlemsavgiften
13. Inkomna frågor/skrivelser
14. Val av ny styrelse
15. Val av två revisorer
16. Val av valberedning
17. ESGENA
18. Övriga frågor
19. Nästa årsmöte
20. Mötet avslutas

Nätverksträff för skoperande sköterskor

N

ätverksträffen för skoperande sjuksköterskor ägde i år rum på Sophiahemmet i Stockholm 8–9 november 2012.
Samtliga skopister från Erstagruppen och
Karlskronagruppen samt utbildningsansvariga var inbjudna och glädjande nog hade
17 st möjlighet att komma. Vi samlades vid
lunchtid då Petra ... från Medhouse bjöd på
lunch. Dagen fortsatte med föreläsningar.
Marjo Kapraali föreläste om malabsorption
och diarré. Därefter föreläsning av Mikael
Lördal angående polyper och uppföljning.
Dagen avslutades med att Robert Stig talade
om polypektomier och att undvika postpolypektomiblödning. Stockholm Gastro
Center bjöd sedan på en njutbar middag
på restaurang Beirut Café där stämningen
var hög!
Fredagen började med en föreläsning av

Niklas Myrin och Martin Petrovic från
Olympus som pratade om diatermi. Därefter kom Anders Widmark från Sophiahemmets högskola och informerade om
den pågående endoskopiutbildningen för

Ga s t r okurire n 1 • 2013

sjuksköterskor som nu pågår på Sophiahemmet med 17 deltagare.
För dem som hade möjlighet visades
SGC:s endoskopienhet med en kort rundvandring.
Vi planerade också nästa års nätverksträff
som eventuellt kommer att gå av stapeln i
Karlstad eller Västerås.

Ett stort tack till föreläsarna och alla
andra som gjorde dessa dagar möjliga!
Nästa möte hålls i Gävle hösten 2013.
Datum, lokal och program meddelas under
våren.
Pia Gallardo
Mia Pengel
Catharina Wallenkampf
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STÖD WWF

Djurrikets kungar och drottningar behöver hjälp. Trots att de är både starka och listiga
har de ingen chans emot ett skarpladdat gevär. I femtio år har vi arbetat med att
förhindra dödandet i skyddade områden runt om i världen. För att sätta stopp för den
avancerade tjuvjakten arbetar vi med myndigheter för att både skärpa lagarna och få
dem att tillämpas. Vi jobbar också för att efterfrågan på olagliga produkter ska minska.
Se vad du själv kan göra för att rädda de jagade djuren på wwf.se
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Hjälp oss rädda
de starkaste

Reseberättelse från SADE 2013
SADE som i år firade 30 år gick av stapeln
i Göteborg. Ett välarrangerat möte som
hölls på det moderna Clarion Post Hotel
(Scandinavium Association for Digestive
Endoscopy).

H

uvudtemat var under detta möte
Multidisciplinärt handläggande av
benigna strikturer i mag- tarm kanalen.
Föreläsningar som bestod av symtom,
etiologi, endoskopisk bild med medicinsk
och kirurgisk behandlingsalternativ. Lärorikt med de olika patientfallen som diskuterades vartefter.
Med deltagare från hela norden så var vi
över 200 personer.
Andra ämnen som avhandlades:

• Vad händer i vävnaden vid dilatation och
stentbehandling.
• Det visades alternativ på stentar; metall,
plast och resorberbara, vad väljer du?
• Olika metoder att träna endoskopi på
presenterades på ett roligt sätt med både
hemmabyggen av en rondskål och som
dockor i naturlig storlek.
• PEG: Pull- och Push-metoden jämfördes.
• Pull-metoden går ut på att man för ner
endoskopet och belyser var man vill punktera, gör ett litet snitt, för ner en tråd som
fångas. Drar ut tråden knyter på PEG:en
fäster med en platta vid huden. Fördelar:
mindre träning, billig men mera infektioner, något obehaglig för patienten.
• Push-metoden: Gå ner med ett endoskop, men vid behov ett nasalt skop om
det är stopp i esophagus och observera.
Man sticker in tre nålar/ankare syr fast
en platta, lyfter ventrikeln och punkterar, dilaterar eventuellt och för ner en
PEG-knapp. Fördelar: mindre infektioner, mindre obehag, praktiskt med knapp
direkt, men det krävs mera träning och
materialet är lite dyrare.
• En bra omvårdnadsföreläsning av två ssk
från Göteborg.
• Vad göra vid stopp i PEG: ex. spola och
aspirera ev. lösa upp med coca-cola, borsta.
• Vad göra vid läckageproblem och hudirritationer: ex. kontrollera plattans läge,
reglera mängd vätska i ballong, torr och
luftig bandagering.
• När gastrostomin åker ut: Se till att ha
extra i hemmet, även en mindre storlek
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Ordförande:
Ingrid Karström
Endoskopi
Kirmott 1
Centralsjukhuset
291 85 Kristianstad
Tel: 044-309 12 31
Ingrid.m.karstrom@skane.se

eller en enkel kateter. Var några råd som
delgavs. Här var ett ämne som jag tar med
mig för att jobba på hemma vid enheten.
De fria föredragen visade ytterligare på hur

tekniken gått framåt i endoskopins värld.
Att sätta diagnos med hjälp av kapslar i
tarmen och endoskopiska ultraljud är ett
par exempel.
Flera fina videosessioner med diatermikirurgi invärtes av mucosa-resektion visade
på stor precision.
Fredagen avslutades med en trevlig föreläsning om smärtfri koloskopi.
Med vatten, koldioxid och scopeguide
som hjälpmedel kan vi minska obehaget
vid koloskopi. Även patientens behov av
smärtstillande medel minskas betydligt.
Men inte minst hela teamets sätt att bemöta
patienten. Hur patienten blir mottagen,
information, avledande samtal (en av våra
doktorer brukar ta till barnbarnsknepet) och
teamets förmåga att samarbeta, alla delar
tillsammans formar patientens upplevelse
av undersökningen (känns som vi kommit
långt här på enheten).
Två intensiva men inspirerande dagar.

Möten och givande samtal med personal
från andra orter. Intressanta tips från utställare som vi kunde titta på vid pauser och
luncher. Gärna mera tid till sådana saker.
Många bra föreläsningar av vilka de flesta
hölls på en lämplig nivå.
Allt tillsammans sporrar till nya tag på
hemmaplan.
Så vill jag då tacka SEGP för stipendiet
som gjorde det möjligt för mig att resa från
Umeå till Göteborg. Det första mötet för
mig och jag hoppas kunna inspirera andra
att söka.
Ett ord på vägen som SADEs: Endast ett
entusiastiskt team kan klättra till toppen!

Tack för mig.
Margareta Lindberg
Endoskopiassistent i Umeå NUS

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

Iris Posserud

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

Ledamot:
Eleonor Johnson
Gastroenterologmottagningen
Ersta Sjukhus
Box 4622, 116 91 Stockholm
Tel: 08-714 65 14
Fax: 08-714 66 80
eleonor.johnson@erstadiakoni.se

Ledamot:
Gunilla Strand
Endoskopienheten
Ersta Sjukhus
Box 4622, 116 91 Stockholm
Tel: 08-714 63 09
gunilla.strand@erstadiakoni.se
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SADE 2013 i Göteborg
Jag hade förmånen att, tack vare stipendium från SEGP, få deltaga i SADE:s 30:e
möte, som hölls på hotell Clarion Post i
Göteborg.
Temat för årets möte var: Multidisciplinärt handläggande av benigna strikturer
i mag-tarm- kanalen.

J

ag går för närvarande ”Nationell Diplomutbildning i Gastrointestinal Endoskopi”
för sjuksköterskor, en distansutbildning
via Sophiahemmets högskola i Stockholm.
Mötet kändes därigenom extra angeläget
och givande. Förväntningarna var höga och
infriades tillfullo.
Första dagens föredrag handlade bl.a. om
handläggande av benigna esophagusstrikturer samt colonstrikturer. Man utgick från
ett patientfall och belyste det ur endoskopiskt, kirurgiskt och radiologiskt perspektiv.
Varje ”pass” avslutades med en diskussion/
frågestund. Mötesdeltagarna deltog flitigt
med frågor, synpunkter och delgivande av
erfarenheter.
Professor K-E Grund från Tyskland före-

läste om träning av endoskopister. Vi fick
se exempel på ett flertal mer och mindre
tekniskt avancerade modeller för basal och
avancerad träning.

58

Ett ”pass” på eftermiddagen ägnades åt
PEG. Det inleddes av Andreas Pischel från
Göteborg, som talade om tekniska aspekter
på PEG. Vad man ska tänka på innan PEGinsättning, indikationer, olika tekniker för
PEG-insättning, (push- och pull-teknik)
samt när man ska vänta med PEG. Därefter
följde föredrag av PEG-sköterskorna Jessika
Ryhlander och Lena Gustavsson från Göteborg, som behandlade omvårdnadsaspekter
kring PEG. Komplikationer vid insättning
och i efterförloppet togs upp samt nutritionsaspekter. Vi fick praktiska råd och tips på hur
man kan åtgärda problem som kan uppstå.
De har gjort (och gör) ett mycket viktigt och
bra arbete med denna patientgrupp, som ju
är i en utsatt position och många gånger inte
kan göra sin röst hörd. Därefter fick vi en
demonstration av PEXACT, en typ av PEG
som sätts in via direktpunktion.
Vid middagen hölls en högtidsföreläsning,
med anledning av SADE:s 30-årsjubileum,
av Peter Matzen från Köpenhamn. Den
handlade om SADE:s historia och endoskopins historia och utveckling. Vi njöt av
en utsökt middag som följdes av underhållning och dans till levande musik. Rockiga
”Locked in” spelade och det var fullt ös på
dansgolvet, kan jag lova.

Nästa dag behandlades benigna strikturer i gallvägar och pancreas. – Ofta är detta
komplicerade sjukdomstillstånd, som kräver
ett multidisciplinärt omhändertagande. Det
var intressant att höra om olika metoder för
diagnostik och behandling.
Vi hann också med att höra flera korta
föredrag och videopresentationer, där resultat redovisades från studier med nya diagnostiska metoder och behandlingsalternativ.
Ett mycket intressant föredrag fick vi av
Egdar Jaramillo från Stockholm, som handlade om smärtfri coloskopi. Han delade
med sig av sin kunskap på ett sätt som var
både inspirerande och lärorikt. Hans spontanitet gjorde det dessutom underhållande.
Avslutningsvis: Ett stort tack till arrangörerna och andra inblandade, som gjort
mötet möjligt.
Jag vill också passa på att tacka personalen
på GEA, Sahlgrenska sjukhuset, som visade
oss från Sunderby sjukhus sin endoskopienhet, och berättade om verksamheten. Det
var mycket givande och trevligt. TACK!
Marianne Nilsson
Sjuksköterska
Endoskopienheten, Sunderby sjukhus
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