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Kära Gastrovänner!

J

ag vill börja med att önska Er alla en god fortsättning på det nya året. Hoppas
att ni fick njuta av lite ledighet kring storhelgerna. I mellandagarna kom så
vinter till stora delar av vårt avlånga land, med möjlighet till såväl skridsko
som skidåkning. I Uppsalatrakten har en bitande kyla hållit i sig i flera veckor,
och dagens -1oC får närmast betraktas som en värmebölja.
SGFs styrelse har, som nämndes i föregående nummer av Gastrokuriren,
under hösten påbörjat arbetat med att upprätta ett långsiktigt samarbete med
en kongressarrangör. Efter att styrelsen gjort en noggrann bedömning och
genomgång av de åtta intressant anbud vi fått in, kunde vi fatta ett enhälligt
beslut vid vårt styrelsemöte strax för julhelgen. Som kongressarrangör under
2017-2019 kommer vi ha glädjen att fortsätta vårt samarbete med MCI.
Vid SGFs årsmöte i Uppsala maj 2015 diskuterades ett förslag kring ny
styrelsesammansättning som framlagts av dåvarande styrelse. Årsmötet tog
ett principbeslut att uppdra till den nuvarande styrelse att utarbeta ett modifierat förslag till ny styrelsesammansättning, baserat på grundförslaget och
beaktandes den diskussion som fördes vid årsmötet. Styrelsen sammansättning
och arbetssätt är en viktig fråga för att kunna även fortsättningsvis ha en god
kompetens i styrelsen och möta de frågor och utmaningar som vi ställs inför,
inte minst utbildningsfrågorna. Styrelsen har nu under hösten arbetat vidare
med frågan och vi kommer lägga fram ett modifierat och vidareutvecklat förslag till medlemmarna att ta ställning till och diskussion vid årsmötet i Visby.
Övrigt styrelsearbete har varit fokuserat på färdigställande och uppdatering av vårdprogram, varav några kommer att presenteras på Gastrodagarna
i Visby. Här vill jag passa på att tacka alla kollegor runt om i landet som
har varit, eller är, engagerade i detta viktiga arbete. Fokus har även legat på
Gastroskolan. Kursutbudet för våra ST-läkare har uppdaterats, och vi jobbar
för en mer långsiktighet såväl avseende kursutbudet som på det ekonomiska
planet. Som tidigare nämnts pågår ett arbete med en fusionsprocess mellan
FSGS och SEGP. Arbetet har fortskridit planenligt under hösten. Till våren
kommer vi påbörja funderingarna kring hur vi skall kunna säkerställa en god
vidareutbildning av våra färdiga specialistläkare. En utmaning så god som
någon med tanke på rådande LIF-avtal och stora sparpaket inom landstingen.
Avslutningsvis vill jag hälsa Er alla varmt välkomna till Gastrodagarna i
Visby!

Marie Carlson
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Teach the teacher - ett annorlunda
upplägg för kurs i koloskopi
För att höja kompetensen inom koloskopi
i Sverige, genomfördes under hösten 2015
en kurs i Karlstad. Konceptet för denna
utbildning var att man skulle utbilda skopister som redan är duktiga inom området – och att under kursen lägga fokus på
hur de sedan ska utbilda andra. Förutom
teknik stod alltså pedagogik på schemat.
Gastrokuriren var med under de två sista
dagarna av kursen.

Ö

verläkare Stefan Willmarsson arbetar på endoskopimottagningen på
Centralsjukhuset i Karlstad. Han
berättar att det var när han och hans kollega
Lotta Langer, endoskoperande sjuksköterska,
deltog vid UEG Week i Wien år 2014 som
Rolf Hultcrantz, professor i gastroenterologi
vid Karolinska Institutet, kom med en fråga
till honom.
Etablerad kvalitetskontroll saknas

Frågan var om Stefan och Lotta var intresserade av att vara med och undersöka om det

fanns möjlighet att introducera en ny typ av
utbildning i Sverige baserat på erfarenheten
av ett utbildningssystem som funnits i England under många års tid.
– Vi blev väldigt överraskade och glada att
just vi blev tillfrågade – vi är ju ett landsortssjukhus, berättar Stefan.
Bakgrunden var att det inte finns någon
etablerad kvalitetskontroll för endoskopiska
undersökningar, vare sig nationellt, eller på
generell nivå för landstingen, förklarar Rolf.
– När man i Storbritannien startade med
screening för kolorektalcancer för tio år
sedan, kom man snart på att alla inte var
lika duktiga på att utföra en screeningundersökning, fortsätter Rolf.
Ska identifiera bra framtida lärare

SCREESCO (Screening of Swedish colons)
är en studie där totalt 200.000 svenskar i
åldern 59 - 62 år kommer att följas under
fem år. 20.000 av dessa kommer att erbjudas
en koloskopiundersökning. Studien kommer

att inkludera individer under tre år, 2014 2016.
Rolf är projektledare för studien.
– Efter att SCREESCO startat, insåg vi
att vi hade liknande problem som de i Storbritannien. Olika sjukhus hittar olika många
fynd, säger han.
Rolf understryker att om man inte gör
screeningen noggrant, missar man många
polyper som kan utvecklas till cancrar.
– Det är ju stor skillnad mot en vanlig
koloskopiundersökning när man har en
patient med symptom.
I Storbritannien satsade man därför på
att utbilda de som redan var duktiga – på
att ytterligare höja deras nivå. Rolf berättar
att han då fick idén att i Sverige satsa på
en utbildning enligt den brittiska modellen. Han tog då kontakt med Roland Valori,
gastroenterolog som även är National Clinical Director for Endoscopy, i Storbritannien.
– Roland hade redan genomfört utbildningar i England, Norge, Danmark och flera

Rolf Hultcrantz

Per Hedenström, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, får öva på att ta emot instruktioner.
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andra länder. Hans koncept var att deltagarna först får visa upp vad de kan för varandra. Därefter ska de träna på hur de ska lära
varandra att bli ännu bättre. Tanken är att
ett antal bra framtida lärare ska identifieras,
förklarar Rolf.
Därför har han tagit initiativet till att – i
samarbete med SGF och endoskopiutskottet
– skapa denna kurs.
– Det övergripande målet är enkelt: Att
minska dödligheten i kolorektalcancer i
Sverige!
Två erfarna skopister från varje region

Stefan anser att man måste få till en kvalitetshöjning på endoskopister i Sverige.
– Det föreligger skillnader mellan sjukhus
idag. Man kan på vissa håll stöta på en attityd
som går ut på att endoskopin är något som
man kan sköta lite vid sidan om.
Han menar att det behövs en kvalitetssäkring och en redovisning av den egna verksamhetens resultat vad beträffar dessa frågor:
• Hur ofta når vi fram till målet (cekum)?
• Hur ofta hittar vi polyper?
• Hur ofta hittar vi adenom?
Efter att ha träffat Rolf och diskuterat
kursupplägget, kom Stefan och Lotta fram
till att de ville vara med och prova att starta
upp en sådan utbildning. De for först tillsammans med Rolf till England för att vara
observatörer på en liknande utbildning som
Roland Valori, i samarbete med två övriga
lärare, genomförde där.
– Vi tyckte det var fantastiskt bra, och
insåg att detta har de arbetat länge med –
att skapa ett bra kursupplägg. Kan vi få igång
ett liknande arbete i Sverige skulle det innebära en ordentlig kvalitetsökning, förklarar
Stefan.
Rolf hade ansökt om – och blivit beviljad – medel av SKL för kursen, och därför
drog man igång. Två erfarna skopister från
varje sjukvårdsregion antogs, dvs. totalt 12
deltagare som delades i två grupper om sex.
Roland blev kursledare och tog Don
MacIntosh, gastroenterolog med stor utbildningserfarenhet från Kanada, med sig till
Sverige för att hjälpa till.
Varva teori och praktik

Först samlades alla i gruppen i Karlstad
under början av oktober för en s.k. ”upskillkurs”. Då hade man en gemensam teoretisk
genomgång av skopiteknik på kvällen, och
dagen efter genomfördes en heldag då kursdeltagarna skoperade vanliga patienter.
– Deltagarna gjorde undersökningarna,
Roland och Don observerade, kommenterade och gav tips, berättar Stefan.
4

Bengt Sundbaum, Sunderby sjukhus, övar på att förklara för Don som i övningen anser sig ha problem med att passera sigmoideum.

Kvällen därpå och dagen därefter repeterades det hela med den andra gruppen.
Utöver att vara kursarrangörer, ingick
Stefan och Lotta även i varsin grupp.
– Under den här första delen var det också
avsikten att Roland skulle få en känsla av
gruppens nivå – så han kunde lägga upp
den fortsatta kursen på bästa sätt, fortsätter
Stefan.
Under slutet av november återvände sedan
grupperna till Karlstad. Den första dagen
ägnades åt teori med inslag av olika övningar,
den andra dagen utförde deltagarna en
koloskopi på en patient som följdes av de
övriga i gruppen på en TV-skärm inne i ett
angränsande rum. Då tränade de på det de
talat om dagen innan.
Det var när den andra gruppen genomförde dessa två dagar som Gastrokuriren kom
på besök.
Fyra stadier av kompetens

Don från Kanada inledde med att summera
de sex deltagarnas erfarenhet av att lära ut.
– Tidigare har det handlat om er kompetens som skopister – nu är det lärandet till
andra som står i fokus, sa Don.
Han införde ett begrepp som han kallade
för ”conscious competence”.
– När man står inför att lära sig något nytt
så kan man inget om det, och det kallar vi
för ”unconscious incompetence”. Under
inlärningen inser man vad man inte kan –
”conscious incompetence” och sedan tränar
man och uppnår ”unconscious competence”.
Don jämförde detta med att lära sig att
fickparkera en bil. Från början vet man inte
alls hur man ska göra, sedan tränar man
på det, blir bättre och till slut kan man
genomföra proceduren utan att tänka på vad
man gör. Det innebär att man har uppnått
unconscious competence.
– Det är på den nivån som de flesta exper-

Don MacIntosh

ter befinner sig. Det vi nu ska tala om är
hur man går vidare och uppnår det vi kallar
”conscious competence” – det innebär att
man tar en avancerad uppgift och delar upp
den i små delar. Det är det som krävs för att
man ska kunna lära ut något som är komplicerat. Och det måste man träna på!
Roland förklarade att de inte på två dagar
kan räkna med att nå conscious competence.
– Men vi vill att ni ska reflektera över
vad det är ni behöver medvetandegöra för
er själva – vad det är ni behöver strukturera
upp, och vi ska försöka ge er ett ramverk för
detta, sa han.
Skapa en struktur med hjälp av frågor

En av de frågor de båda lärarna uppehöll sig
vid var när man som lärare tar över skopet
från den man undervisar.
– Om patienten får ont, stoppar man och
drar tillbaka. Men hur många gånger gör
man detta?
Föreligger det ett säkerhetsproblem, ska
läraren avbryta och ta över – det var de båda
noga med att framhålla.
– Det viktiga är förväntningarna för den
som instrueras. Tala vid behov om innan,
att ni räknar med att under ett skede ta över
undersökningen, sa Roland.
gastrokuriren 1 · 2016
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Don påpekade att den som är lärare måste
veta vad problemet är – och hur man ska
lösa det.
– Ställ er själva följande frågor: Har jag
förklarat det här? Förstod eleven min förklaring? Låt denne återberätta. Om problemet
kvarstår – följde de era instruktioner som
överenskommet? Eller ligger uppgiften utanför elevens kompetens? Om svaret på dessa
frågor är ja och problemet kvarstår – ta över
skopet, sammanfattade han.
Roland underströk att nyckeln till framgång ligger i just denna struktur med frågor.
– Den gör er till bättre lärare.
Don fortsatte med att påpeka att man
måste vara vaksam på att inte störa eleven
när denne skoperar.
– Stå inte i vägen för skärmen och tala med
eleven. Stig åt sidan, följ det som sker och var
beredd på att ingripa. Om ni ser något som
ni vill kommentera – stoppa undersökningen
först. Jag tror inte vi är medvetna om hur

mycket vi stör våra elever, sa han.
Läraren ska förstå vad elevens problem är

Strukturen för den feedback man ger eleven
är mycket viktig.
– Läraren måste kunna analysera händelseförloppet, och sedan kunna översätta det till
feedback. Därför måste man bli bra på att
observera, sa Roland.
De flesta – framför allt doktorer – brukar
vara väldigt självkritiska. Via en övning som
gick ut på att en av deltagarna fick i uppgift
att under fem minuter leda en diskussion om
hur man ska utföra en polypektomi i höger
kolon, och sedan ge feedback på hur denna
leddes, blev behovet av en struktur tydligt.
– Det är viktigt att man bedömer gruppen
man ska diskutera med. Om det t.ex. är en
6 mm polyp – skulle du lyfta den först? Låt
frågan gå runt och samla in svaren, fortsatte
Roland.
Ställ öppna frågor, ha en öppen diskussion
som leder till ett take home message, sammanfattade han.
– Det kan bli en lång och vindlande diskussion, men den bör leda till att skopisten
får klarlagt för sig själv vad man bör göra
annorlunda nästa gång.
– Meningen med de öppna frågorna är
att läraren ska förstå vad eleven har problem
med, sa Don.
Nya erfarenheter och kunskaper skapar
intresse

Roland Valori

I Storbritannien har man en checklista där
man individuellt registrerar hur en individ
som utför polypektomier följer det nationella

Roland har i den här övningen problem med att reducera en loop. Lotta Langer, Centralsjukhuset
Karlstad, övar på att förklara.
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protokoll som finns upprättat för proceduren.
– Det utgör ett kompetensramverk – vad
individen gör bra, och vad denne behöver
bli bättre på. Det används i hela England i
kolonscreeningprogram. Individen följs med
detta protokoll fram tills dess att denne är
tillräckligt kompetent att självständigt utföra
polypektomier, sa Roland.
Don påpekade att även en erfaren pilot
måste flyga simulator varje år, och blir då
bedömd av andra piloter.
– Jag tycker det är något som vi borde
ta efter.
Han medgav att det kan finnas svårigheter med att få kollegor som utfört många
endoskopier att kanske ”lära om” och
utvecklas.
– Men det sprider sig. När några kommer
tillbaka till sin klinik med nya erfarenheter
och ny kunskap så har det inneburit att fler
har blivit intresserade, sa han.
Via videoinspelningar fick deltagarna se
olika polypektomier (samtliga med brister
i utförandet) och sedan bedöma dessa med
utgångspunkt från det engelska protokollet.
Roland berättade också att fr.o.m. slutet
av 2016 ska samtliga sjukhus i Storbritannien
årligen redovisa sin polypdetektionsrate.
Utvärderande diskussion med läraren

Nästa dag ägnades åt koloskopier. En deltagare utförde, och en annan hade rollen som
lärare. Roland och Don turades åt att övervaka. De övriga följde skeendet på skärm i
ett angränsande rum.
Efter en av undersökningarna, diskuterade
Roland med en deltagare den undersökning
han just utfört.
– Vilka problem uppstod under den här
undersökningen, frågade han.
Det visste deltagaren. Tillsammans diskuterade de hur dessa löstes, samt vilka alternativa sätt som man kunnat tänka sig att
göra det på.
Efter undersökningen diskuterade även
först den deltagare som övat som lärare
med den som varit elev (den som utförde
undersökningen) händelseförloppet. Don,
som var övervakare för denna session, diskuterade därefter med deltagaren som varit
lärare hur denne fungerat i sin roll som handledare. Diskussionen mynnade i några take
home messages för eleven respektive läraren.
Under dessa koloskopier fann man bl.a.
en misstänkt cancer och hos en patient med
Crohns sjukdom kunde man se inflammation, trots att patienten stått på azatioprin
under flera år.
5
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Kunskap om lärande

En av kursens deltagare var Gabriele Wurm
Johansson som till vardags arbetar på
endoskopikliniken på SUS i Malmö. Gabriele är även ansvarig för endoskopiutskottet
i SGFs styrelse.
Vi frågade henne vad hon tyckte om
kursen.
– Jag tycker det här är den bästa kurs jag
har varit med om i hela mitt liv, svarar Gabriele utan att tveka det allra minsta.
Gabriele förklarar detta med att hon
anser att kursen är så välkonstruerad, och
innehåller så mycket kunskap om lärande.
– Det har jag aldrig tidigare varit med om.
Själva upplägget med riktiga träningssitutioner med diskussion efteråt – och en
målsättning med denna träningssituation,
tycker Gabriela var fantastiskt bra.
– Båda delarna är lika viktiga – att skapa
teoretiska förutsättningar, och sedan få
omsätta dem i praktiken.

David Öberg, Sunderby sjukhus, övar med Per Hedenström, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Kompetenta och entusiastiska lärare

Gabriele förklarar att redan efter den första
delen av kursen så fick hon mycket att fundera över om sin egen roll som handledare
för endoskopikurser. Det handlade om hur
man kan utveckla och optimera utbildningen för elevens bästa.
– Det har förändrat mig. Man möter de
som ska lära sig på ett helt annat sätt – man
ska utbilda dem, inte bara korrigera fel. Även
jag har lärt mig att jag kan förbättra min
teknik.
Gabriele vill också lyfta fram de båda
internationella lärarna Roland och Don.
– De är otroligt kompetenta, entusiastiska
och brinner för utbildning. Samtidigt är de
väldigt åtkomliga och tillgängliga – och
dessutom synnerligen trevliga människor,
fortsätter hon.
Gabriele hoppas därför att kursen kan
hjälpa till att skapa en strukturerad utbildning för endoskopi i Sverige.
– Vi måste lämna konceptet ”see one,
do one, teach one” som i för hög grad har
påverkat svensk gastroenterologi. Men till
det behövs det också resurser...
Hon hoppas det kommer att arrangeras
fler sådana här kurser.
– Jag önskar att fler får gå den här utbildningen, och att på så sätt endoskopin förs
framåt i Sverige.
Pedagogisk metod

Vi ber även Stefan att summera sina erfarenheter.
– Att få delta i den här kursen, framför
allt i upskill, har påverkat mig på många sätt
6

De kursdeltagare som inte utförde koloskopin, följde vad skedde via en TV-skärm.

– både i teknik, och hur jag fungerar som
undersökare, säger han.
Stefan påpekar att det har varit en stor
fördel för endoskopiavdelningen som helhet
att ha kursen förlagd dit.
– Den övriga personalen har också fått
en kick. De har sett och tagit intryck från
Roland och Don.
Patienterna har fått mindre sedering, men
trots det varit mer komfortabla under undersökningarna. Det i sin tur har inneburit att
de varit mer delaktiga, och i högre utsträckning själva kunnat vända på sig, fortsätter
Stefan.
– Det innebär en förbättring av arbetsmiljön för personalen.

Stefan anser att en av fördelarna är att de
lärt sig en pedagogisk metod.
– Förhoppningsvis kan deltagarna sprida
idéerna vidare. Det är applicerbart även
utanför endoskopin – det finns många andra
områden.
Han konstaterar att om vi i Sverige kan
bygga upp ett liknande system av strukturerat lärande som kursen lär ut, så kan vi också
höja kvaliteten på koloskopier.
– Och då upptäcker vi fler polyper. Har vi
sedan en bra teknik när vi tar bort dem, kan
vi minska insjuknandet i tjocktarmscancer,
summerar Stefan.
Per Lundblad
gastrokuriren 1 · 2016
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BUKHINNECANCER GABRIELLA PALMER

Peritoneal carcinomatosis Bukhinnecancer
Bukhinnecancer (peritoneal carcinomatosis) har de senaste 20 åren behandlats
framgångsrikt med omfattande excision
av tumörangripna organ (cytoreductiv surgery-CRS) kombinerat med sköljning direkt i bukhålan med varm cytostatika (hypertherm intraperitoneal chemoterapy:
HIPEC).

K

olorektalsektionen vid kirurgiska
kliniken på Akademiska sjukhuset
i Uppsala var först i Norden med
denna behandling och har sedan 20 år erbjudit kurativt syftande behandling för bukhinnecancer. Sedan hösten 2012 har Karolinska
universitetssjukhuset och Malmö universitetssjukhus etablerat enheter för denna
typ av kirurgi samt under 2013 även Östra
sjukhuset i Göteborg. När nu patienter med
bukhinnecancer inte längre behandlades på
en enda klinik uppstod ett behov av att ha
gemensamma riktlinjer för att erbjuda likartad behandling för alla patienter i Sverige.
Därför har de fyra universitetsklinikerna
bildat ett nationellt nätverk med samarbete som video konferenser, nätverksmöten
samt rundfrågor via mail. Varannan vecka
har vi videokonferens med diskussion av
svåra bedömningsfall där även expertis från
Amsterdam medverkar. Via mail diskuteras
behandlingsfrågor, cellgiftsval och komplikationsbehandlingar. En gång per termin
träffas vi och diskuterar policy frågor.
Gemensamma indikationer för CRS och
HIPEC har etablerats för samsyn om vilka
patienter som bör erbjudas denna vård.
Syftet med denna artikel är att belysa samarbetet, samtidigt l informera om indikationer, utredning, behandling och uppföljning
av patienter med bukhinnecancer i Sverige
som nätverket har enats om.
Vilka patienter med bukhinnecancer bör
rekommenderas behandling med CRS och
HIPEC?

Behandlingen anses etablerad för patienter
med pseudomyxoma peritonei (PMP) med
ursprung i blindtarmen, bukhinnecancer
vid tunn-, tjock- och ändtarmscancer, samt
även den sällsynta cancerformen mesoteliom. Bukhinnecancer med ursprung i
bröst, gallvägar, bukspottkörtel, magsäck och
gastrokuriren 1 · 2016

Tabell 1. Gemensamma riktlinjer avseende patienter med bukhinnecancer
Inklusionsdiagnoser:
1.
Pseudomyxoma peritonei (PMP), primärt + recidiv
2.
Mesotheliom, primärt + recidiv
3.
Kolorektal cancer + tunntarmscancer, primärt eller vid recidiv
Exklusionkriterier:
1.
Karnofsky performance scale < 60-70
2.
Fjärrmetastasering – undantaget begränsad operabel fjärrmetastasering, se nedan
3.
Tunntarmsengagemang som medför att < 1.5-2.0 m kan sparas (om kolonsegment
kan lämnas). Om permanent terminal ileostomi bör 2.5 m eftersträvas. Vid ev samtidig
ventrikelresektion / gastrektomi, bör än större restriktivitet eftersträvas och kolon kunna
sparas!!
4.
Lymfkörtelmetastasering bortom mesenterialroten (såsom paraaortala o mediastinala
körtlar)
5.
CC0 resektion bedöms ej kunna uppnås. Undantaget PMP där CC1 kan accepteras
6.
PC vid pancreascancer, gallvägscancer, bröstcancer, etablerad carcinos vid ventrikelcancer
7.
Patienter som ej tål kemoterapi
Tabell 1.

Tabell 2. Patienter med bukhinnecancer som ska diskuteras på nätverkets gemensamma
MDT konferens.
Relativa kontraindikationer
1.
Levermetastasering vid kolorektal cancer. Operation kan övervägas om begränsad levermetastasering.
2.
Tumörengagemang som innebär resektion av duodenum / pancreas.
3.
Pleuralt engagemang.
4.
Progress under neo-adjuvant kemoterapi. Undantaget PMP och mucinös cancer (svarar
dåligt på systemisk kemo men bra på locoregional).
5.
Recidiv av peritoneal carcinos (kolorektal canceer) inom 12 månader - om komplett cytoreduktiv kirurgi + HIPEC vid primärkirurgi
Övriga patienterkategorier
1.
Mesotheliom, goblett carcinoid, sarkom, urachuscancer (pga deras ovanliga förekomst)
2.
Ovarialcancer. Bevisläget mer oklart; kombination med systemisk kemoterapi mer effektivt. Nationell konsensus önskvärd
3.
PCI score för kolorektal cancer > 20
4.
Alla recidiv av bukhinnecancer >12 månader
5.
2nd opinions
Tabell 2.

urinvägar behandlas för närvarande inte med
CRS och HIPEC på grund av dåliga resultat. Äggstockscancer är en vanlig orsak till
bukhinnecancer, och kirurgi görs med CRS
men HIPEC behandling är inte etablerad
och forskning pågår. Behandling av bukhinnecancer med ursprung i sarkom, goblett
cacinoid och urachuscancer kan övervägas
men bör diskuteras inom nätverket (Tabell
1).

Vilka är exklusionskriterierna?

För att denna omfattande kirurgi ska övervägas måste patienten ha ett gott allmänt
tillstånd och tåla cellgiftsbehandling. Patienter med mindre än 60-70 på Karnofsky
performance scale bedöms inte klara av
behandlingen. Kontraindikationer är ickeoperabel fjärrmetastasering i lever, lungor
och lymfkörtlar paraaortalt. Omfattande
tunntarmsengagemang utgör även en stark
9
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kontraindikation. Om mindre än 1,5-2m
av tunntarmsserosan är fri från carcinos får
patienten kort tarmsyndrom vid resektion
och prognosen bedöms som mycket dålig.
Denna bedömning kan dock påverkas av
flera faktorer som om kolon kan sparas, PCI
score och patientens ålder (Tabell 1).
Vilka patienter diskuteras inom nätverket?

Det finns patienter med bukhinnecancer
där det är svårt att bedöma nyttan av CRS
och HIPEC. Behandlingen innebär ett omfattande trauma för patienten och för en
patient som inte har en kurativ potential
är det viktigt att inte försämra livskvalitén i
livets slutskede. Dessa svåra patientfall diskuteras inom nätverket på videokonferenser. Exempel på dessa patientgrupper finns
i tabell 2.

Tabell 3. Preoperativ utredning vid bukhinnecancer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koloskopi
(Gastroskopi om primär ej känd)
CT thorax/buk (ej äldre en 2 månader om kolorektal cancer)
Tumörmarkörer: CEA, CA125, CA19.9,( CA15-3, CA 72-4)
Laparoskopi på kolorektal cancer för staging, PAD och cytostatica resistens om tillgängligt.
Cytologi pleura vid pleuralvätska
Thoracoskopi vid misstänkt överväxt pleura
MRT lever vid misstänkt levermetastas
PET vid oklara CT förändringar vid kolorectal cancer

Tabell 3.

Preoperativ utredning

Den preoperativa utredningen omfattar CT
thorax – buk, koloskopi, gastroskopi om
primärtumör inte är känd, tumörmarkörer
(CEA, CA125, CA19.9) och px från carcinomatos om diagnosen är oklar (Tabell 3). Vid
carcinomatos från kolorektal cancer görs ofta
en staging laparoskopi eller laparotomi för
att bedöma utbredningen av spridningen
i buken och det är framför allt viktigt att
bedöma spridning på tunntarm (Tabell
2). Både vid radiologisk och laparoskopisk
bedömning bestäms en sk PCI score- peritonealt carcinomatos index (Figur 1). Denna
score används som underlag vid bedömning
om patienten är möjlig att operera med överlevnadsvinst (Figur 2). Patienten måste även
tåla cytostatikabehandling. Vid MDT konferens vägs radiologi, PCI score, comorbiditet, allmäntillstånd samman vid beslut om
operation eller endast palliativ behandling.

Figur 1. Peritoneal carcinomatosis index.

	
  

Om carcinomatos upptäckts oväntat vid
en operation

Om carcinomatos är ett överraskningsfynd
vid operation ska man undvika tumörresektion och öppnande av bukhinnor. Detta
gäller såväl vid akut som elektiv kirurgi, på
grund av att carcinos tillväxer snabbt på råa
ytor vilket kan leda till inoperabilitet när
patienten senare kommer till tumörkirurgi.
Patienten bör endast avlastas om nödvändigt med stomi och px ska tas för att verifiera
carcinosen. Det är viktigt att dokumentera
carcinosutbredningen. Tunntarmen bör
undersökas noggrant och längden av frisk
tunntarm ska mätas. Notera skillnad på
engagemang av serosa och tunntarmsmeso
eftersom det är engangemanget av serosan
som kan göra patienten inoperabel (Tabell 2).
gastrokuriren 1 · 2016

Figur 2. Prognostic impact of the extent of carcinomatosis (ie, peritoneal cancer index; P < .001) on
overall survival. Elias D et al, JCO, 2010;28,63-38

Vanliga ställen för carcinos är under
höger diafragman ovanför levern, vid vänster diafragma, runt mjälten, i oment, på
tunntarmar och vid ligamentum Treitz och i
bäckenet. Om möjligt bör man bedöma PCI
score (Figur 1). Vid osäkerhet ring gärna ett

peritonealcentra för diskussion direkt från
operationssalen.
Operation av peritoneal carcinomatos

Vid cytoreduktiv kirurgi börjar man operationen med att bedöma tumörutbredningen
11
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och operabilitet, om en kurativt syftande
kirurgi bedöms uppnås reseceras primärtumören och all carcinos på peritonealaytor
och involverade organ. Resultatet av operationen dokumenteras av operatören med
en CC- score som står för Completeness of
Cytoreduction. CC-0 betyder att ingen makroskopisk tumör finns kvar, CC-1 att tumörförändringar mindre en 2.5mm finns kvar,
CC-2 att tumörer mellan 2.5mm-2.5cm finns
kvar och CC-3 där tumörer större än 2.5cm
finns kvar. Om CC-0-1 uppnås, sköljs bukhålan med 42 gradig cytostatika (HIPEC)
innan operationen avslutas med sutur av ev
serosarifter, rekonstruktion av tarmanastomoser eller framläggning av stoma.
Postoperativt vårdas patienten på IVA
alternativt på postop 1-2 dygn. Risken för
komplikationer är ökad jämfört med annan
stor kolorektal kirurgi pga den samtidiga
cellgiftbehandlingen. Totalt vårdas patienten
ca.10-12 dagar på kliniken som genomfört
CRS och HIPEC, tills risken för neutropeni har gått över, innan överflyttning till
hemortssjukhuset för fortsatt vård. Multidisciplinär behandling behövs både preoperativt, under operation och postoperativt.
Teamet kring dessa patienter inkluderar
inte enbart kirurger, onkologer, operatonssjuksköterskor och anestesiologer utan all
vårdpersonal inklusive dietister, kuratorer,
sjukgymnaster, stomiterapeuter, undersköterskor och kontaktsjuksköterskor.
Histopatologi

Om etiologin är kolorektalcancer bedöms
primärtumören på ett sedvanligt sätt och
cancerförekomsten dokumenteras i bortopererad vävnad. Vid bedömning av pseudomyxoma peritonei skiljer man på histopatologien
i själva primärtumören i blindtarmen och
på förekomsten av celler i slemmet/carcinosen i bukhålan. Svensk förening för patologi har uppdaterade riktlinjer (KVAST
dokument) om hur blindtarmspreparat och
pseudomyxom ska bedömas och klassificeras
(http://svfp.se/files/docs/kvast/gastrointestinal_patologi/Appendix%20130323%20ny.
pdf ). Pseudomyxom med enbart slem utan
maligna celler ingår i gruppen DPAM, vilket
innebär diffus peritoneal adenomucinosis
med förekomst av lätt dysplasi (högt differentierat) och har god prognos, PMCA, peritoneal mucinous carcinomatosis uppvisar
grav dysplasi (lågt differentierat) och sämre
prognos. Ytterligare finns det PMCA-i som
är en intermediär typ med moderat dysplasi.
Signetringceller kan förekomma och ger
en betydligt sämre prognos.
12
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ligheten för operation av patienterna finns
och vi kan till exempel erbjuda operation
på annan enhet om väntetiden på den egna
enheten är oacceptabel.
Nationellt register, nivåstruktuering och
forskning

Neoadjuvant cytostatika, HIPEC och adjuvant cytostatika

Neoadjuvant behandling ges inte som standard, men om den är given ska den vara
avslutad minst 5 veckor innan operationen.
HIPEC: Oftas ges i Sverige Oxaliplatin
intraperitonealt i 30 minuter i kombination
med 5-FU och Calciumfolinat intravenös
för kolorektal cancer. Vid tidigare toxicitet
Faktaruta 4
Uppföljningsprotokoll för patienter med
bukhinnecancer efter genomförd CRS
och HIPEC.
Post operativt 4-6v oftast på opererande
klinik. MDT rond för PAD svar och ställningstagande till adjuvant cytostatika
med telefonbesked till patienten samt
kopia av MDT antecking till remitterande
klinik samt remiss till vederbörande onkologklinik. Fortsatt uppföljning sker på
opererande klinik eller hemortsklinik efter
överenskommelse:
Pseudomyxoma peritonei (PMP):
DPAM (Ronnet); MUC-L (Bradley): LAMN
(Low grade Appendiceal Mucinous Neoplasm):
CT buk och tumörmarkörer* efter 6 och 12
månader och sen efter 2, 3, 4, 5, 7 och 9 år.
PMCA-I, PMCA (Ronnet); MUC-H (Bradley)
CT thorax/buk och tumörmarkörer* var 6e
månad i 2 år samt om 3 år.
Carcinos orsakat av kolorektal
cancer (CRC)
CT thorax/buk och tumörmarkörer* var 6e
månad i 2 år samt om 3 år.
Mesotheliom
CT thorax/buk och tumörmarkörer* var 6e
månad i 2 år samt om 3 år.
Second look
Som standard inte
* CEA, CA125, CA19.9,( CA15-3, CA 72-4, kontrolleras endast
i Uppsala)

14

kan kombination Oxaliplatin/Irinotecan
vara aktuellt. Vid pseudomyxoma peritonei
ges ofta Mitomycin C intraperitonealt i 90
minuter. Vid mesoteliom rekommenderas
Cisplatin/Doxorubicin intraperitonealt.
Adjuvant cytostatika: Om CC-0 och kemonaiva ges adjuvant cytostatica vid carcinos
orsakat av kolorektal cancer och kan även
ges vid pseudomyxom av typen PMCA-I
och PMCA.
Uppföljning

Nätverket arbetar med att etablera ett nationellt register för peritoneal carcinomatos
kopplat till det svenska kolorektalregistret.
Bukhinnecancer är en cancerdiagnos där
nationell nivåstruktuering är förslagen till
dessa 4 centra. Forskning pågår och gemensamma forskningsprojekt är planerade.
Svensk förening för kolorektal kirurgi
(SFKRK) har uppmuntrat detta samarbete
och peritoneala nätverksgruppen är nu en
etablerad arbetsgrupp i likhet med arbetsgruppen för laparoskopisk kirurgi.
Dokument om indikationer för kirurgi
och utredning är upplagt på föreningens
hemsida.
Patienter med misstanke om PMP, mesotheliom eller carcinos vid kolorektalcancer
ska remitteras till ett av dessa center för
kirurgi.

Patienterna bör följas med postoperativ
kontroll 6v och därefter varje halvår i 2 år
och sedan årligen med CT thorax- buk samt
tumörmarkörer. Del av dessa uppföljningar
kan skötas på hemmaklinik i samråd med
opererande klinik (Tabell 4).
Prognos

Histopatologi, CC score, tunntarmsengagemang och PCI är hörnstenar i bedömningen av prognosen. Patienter med CC-0
och DPAM har över 80 % 5 års överlevnad.
För patienter med kolorektalcancer, låg
PCI score och CC-0 kan man förvänta en 5
års överlevnad över 30 %. PCI är den viktigaste faktorn där patienter med PCI över 20
har en låg sannolikhet till långtidsöverlevnad
(Figure 2).

Helgi Birgisson

Förväntat behov och operationsutrymme
för bukhinnecancer

Vi vill kunna erbjuda en patient med bukhinnecancer en operation inom 4 veckor
efter avslutad utredning. Med fyra center i
Sverige kan vi säkerställa behovet som finns
för CRS och HIPEC i Sverige med nuvarande indikationer. Om profylaktisk HIPEC
för patienter med hög risk för att få carcinos
eller om patienter med äggstockscancer
visar sig ha nytta av HIPEC då skulle förutsättningarna ändras och sannolikt skulle
operationsutrymmet behövas fördubblas.
Möjligheten med samarbete kring tillgäng-

Gabriella Palmer

Gabriella Palmer
Helgi Birgisson
gastrokuriren 1 · 2016
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Ett samtal med Gabriella Palmer
om cytoreduktiv kirurgi och HIPEC
Redaktören fick möjlighet att tala med
Gabriella Palmer på Sektionen för Nedre
Abdominell Kirurgi på Karolinska, Stockholm – ett av de fyra centra som sedan
några år tillbaka rutinmässigt tar sig an
patienter med spridd kolorektal cancer
till peritoneum, där Gabriella har ansvaret
för just detta profilområde på Karolinska.
Utöver själva cancerkirurgin ingår även
patienter med den relativt ovanliga sjukdomen Pseudomyxoma Peritonei (PMP).

V

årt samtal kom i första hand att
handla om cancerpatienter och de
nya rön som framkommit kring en
särskild grupp som inte för länge sedan enbart erbjöds palliation.
Välutbildade kirurger – bra för hela verksamheten

Hipec-ingrepp är resurskrävande och kräver
särskild vårdkedja. Har cytoreduktiv kirurgi
med HIPEC (Hyperterm per-operativ
kemoterapi) tagit stora resurser från övriga
patientgrupper på Karolinska - och hur
motiverar man i så fall det sett till nyttan
för enskilda patienter?
– Jag vill inte se det på det sättet, utan snarare är HIPEC och cytoreduktiv kirurgi med
sin utveckling en etablerad behandling som vi
dels frigjort resurser till, och som går parallellt
med våra övriga åtaganden.
Alla kollegor är med i denna process
och även om jag är ansvarig för verksamheten så är den inte förbehållen några få
på sikt. Detta är viktigt – det är på så sätt vi
håller all kirurgi på vår enhet lika betydelsefull
för såväl patienter som kollegor. Något som i sin
tur innebär välutbildade kirurger – till godo
för hela verksamheten.

Personalens hälsorisker är små

Hälsoaspekter för kirurg och övrig operationspersonal – ni hanterar uppvärmda cellgifter in i bukhålan medan ni själva står runt
operationssåret?
– I början fanns det en motiverad oro för
detta. Vi exponeras öppet för höggradigt toxiska kemikalier. Men flera säkerhetsanalyser
har gjorts – och jag kan endast svara för svenska
förhållanden – som visar att om man följer
gängse rutiner med fullgod skyddsutrustning
så är hälsoriskerna små för kirurg och övrig
personal.
Selektion av patienter är viktigt

Den cytoreduktiva kirurgin, som ju är en del
av HIPEC-kirurgins koncept, är omfattande
och kan nog sägas vara laparaskopins motsats. Är det tänkbart att i framtiden utföra
dessa operationer med titthålskirurgi och då
så att säga med sluten bukhåla?
– Det förekommer i andra delar av världen, men är tekniskt krävande och vi finner
det svårt att i sådant sammanhang garantera
kirurgisk radikalitet. Däremot underlättas
själva HIPEC-delen (sköljning med varm
cytostatika) av en sluten bukhåla. Men i nuläget är vi – och många andra – tveksamma till
laparoskopi annat än i staging-sammanhang
inför beslut om HIPEC/CRS.
Vilken är den viktigaste faktorn för ett

lyckat resultat vid HIPEC-operationer?
- Selektionen av patienter och möjligheten
att uppnå kirurgisk radikalitet.
Processen kring patienten är avgörande

Det är en relativt sett hög komplikationfrekvens efter HIPEC-kirurgi : 30% – vad kan
man i sammanhanget säga om patienternas
framtida livskvalitet?
– Det finns en avhandling här i Sverige som
belyser detta av Johan Hansson (Loco-regional
Treatment of Peritoneal Carcinomatosis: Survival, Morbidity and Quality of Life, 2009,
reds anm). I den framkommer att patientens
sex första månader efter ingreppet är en tung
period – ofta beroende på tidigare komplikationer till följd av immunsuppression och dålig
läkning. Generellt är tiden för återhämtning
att betrakta som längre jämfört med liknande
cancerkirurgi i kurativt syfte.
– Här vill jag verkligen betona en sak; hela
processen kring patienten, vilken behandling
som blir aktuell och risken för komplikationer,
är – och måste vara – väl förankrad i multidisciplinära beslut och gemensamma överenskommelser baserad på vetenskap och erfarenhet.
Här är patienten den som självfallet ska ha full
information om hur vi tänker och resonerar.
– Detta är oerhört viktigt och är enda sättet
att arbeta på i modern tid, understryker Gabriella.

En etablerad behandlingsform

Finns det enligt vårt synsätt här i västvärlden
en skyldighet att just i Sverige tillhandahålla
denna specialiserade form av cancerbehandling? Skulle vi bli tvungna att skicka patienterna utomlands annars?
– Kort svar; ja. Det är en etablerad behandlingsform med förbättrade chanser till
överlevnad vid avancerade sjukdomstillstånd
och inte minst patienterna själva är medvetna
om detta.
16
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Önskar bättre radiologi och evidensläge
för kemoterapi

Rent spontant som kirurg – vad är det du
saknar när det gäller kunskaper/vetenskapligt
fält inom HIPEC-kirurgin?
– En svårighet är den radiologiska utredningen för att bestämma tumörutbredningen,
framför allt på tarmarna, något som är avgörande för att bedöma om kirurgin är möjlig
att få radikal. Ett bättre evidensläge för valet
av kemoterapi för de olika typerna av carcinomatos.
Studier och internationellt samarbete

Vilka studier finns det nationellt och på
Karolinska i synnerhet? Finns det till exempel ett nationellt kvalitetsregister?
– Vi har en ”Nationell peritoneal nätverksgrupp” där vi helt öppet redovisar våra resultat och jämför i syfte att få till en allt bättre
staging inför ingreppen – vi kommer också att
koppla dessa data till det nationella kolorektala
registret.
– Ett otal studier pågår; överensstämmelse
staging (PCI) mellan röntgen och faktisk verk-
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lighet, prevention av njursvikt postoperativt
och inte minst en rad omvårdnadsprojekt som
belyser livskvalitet – vi har bildat en särskild
FOU-grupp kring ämnet inför kommande
ansökningar om anslag.
Det internationella utbytet – ligger Sverige
i paritet med utvecklingen i andra länder?
– Det tycker jag. Vi är i ständig dialog med
andra internationella centra i Europa som
Holland och Storbritannien. Med dessa tar vi
även upp svåra fall – på så sätt kan vi hela
tiden jämföra och värdera våra ingrepp internationellt.
”Vi skönjer en framtid med helt nya
möjligheter”

Och framtiden – kommer HIPEC-kirurgin
att influera andra specialiteter som gynekologi eller liknande vad det gäller avancerad
cancerbehandling?
– Ja, framför allt inom gynekologin. Men det
är något varje specialitet får driva själv, även
om vi naturligtvis alltid hjälper till om man
så önskar i uppstartsskedet, avslutar Gabriella
med ett leende och tillägger innan hon beger

sig till ännu en operation;
– Visst är det en utmaning att ta sig an just
denna patientgrupp, det kan ibland kännas
tungt och motigt med en känsla av rejäl uppförsbacke innan målet nås. Samtidigt ska man
komma ihåg att det inte var länge sedan dessa
patienter, med spridd cancer till bukhinnan
och övriga organ, var helt utan hopp.
– Nu skönjer vi en framtid med helt nya
möjligheter – och till det krävs hela teamet. Jag
vågar påstå att vi, inom ramen för de resurser
vi har på nuvarande Karolinska, fått till en
unik vårdkedja med dedikerade medarbetare
hela vägen. Jag är oerhört stolt att få arbeta
med dem alla.
– Och avslutningsvis; det finns inget bättre
för någon kirurg än då man med patient och
anhöriga kan glädjas över att ha besegrat sjukdomen. Det är det centrala för mig och mina
kollegor och det bär en genom allt det tunga
på vägen dit…

Ulrik Lindforss
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GASTRODAGARNA 2016 VISBY 11-13 MAJ

Välkommen till
Gastrodagarna!
Svensk Gastroenterologisk Förening hälsar dig
välkommen till Svenska Gastrodagarna 2016!

Mötet kommer i år att hållas under några förhoppningsvis soliga dagar i Visby på Gotland. En
stimulerande miljö perfekt för lärande, samtal och
kunskapsutbyte.
Kom och presentera din egen forskning, se liveendoskopi och fördjupa dina kunskaper inom fettleversjukdom, esofagusvaricer, gastroenterologiska
aspekter på övervikt, cancer vid inflammatorisk
tarmsjukdom, mikroskopisk kolit, obskyr gastrointestinal blödning, värdebaserad vård, anorektala
motilitetsrubbningar och mycket mer! Missa inte
postgraduate kursen, som i år har temat inflammatorisk tarmsjukdom.
Konferensen har de senaste åren haft ett stadigt
deltagarantal och samlar ca 500-700 deltagare årligen. I programmet återfinns som vanligt en blandning av nationella och internationella experter.
Platsen för mingelkvällen är i en av Visbys medeltida historiska byggnader och konferens middagen
kommer att ge smak av det gotländska köket.
Missa inte chansen att vara med på årets Gastrodagar! Registrera dig idag på Gastrodagarnas hemsida:
www.gastrodagarna.svenskgastroenterologi.se
Varmt välkommen önskar den lokala organisationskommittén och Svensk Gastroenterologisk
Förening!

www.gastrodagarna.svenskgastroenterologi.se
gastrokuriren 1 · 2016
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Nils G. Kock Workshop
The Continent Ileostomy

30 – 31 mars 2016
Sektionerna för kolorektalkirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra och
Linköping samarrangerar en internationell workshop där vi går igenom teori och
praktik vid anläggande och revisioner av kontinent ileostomi (Kock´s reservoar).
Tid och plats:

Målgrupp:
Innehåll:
Antal platser:
Pris:
Resa och boende:
Kursledare:
Kurssekreterare:

Onsdagen den 30 mars: Experimentellt Biomedicinsk Centrum.
Torsdagen den 31 mars: Östra Sjukhuset.

IBD-intresserade kolorektalkirurger samt gastroenterologer.

Djur-operationer + teori dag 1. Live-operationer + förel dag 2.
16 stycken. Först till kvarn! Möjlighet till fler deltagare dag 2.
900 EUR. Kursmaterial, kaffe, lunch och kursmiddag ingår.
Arrangeras och betalas av kursdeltagarna.

Mattias Block, Göteborg och Pär Myrelid, Linköping.
lisbeth.i.larsson@vgregion.se, tfn: 031-343 44 26.
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Tankar om att lära ut endoskopi
Endoskopins roll i den kliniska vardagen
har under många år växt, utvecklats och
genomgått stora förändringar. Utbildningen av endoskopister har däremot till
övervägande del fortsatt vara av traditionell mästare-gesäll karaktär och skett direkt på patienter.

D

etta förhållande håller dock på att
ändras i takt med att strukturerad
simulatorträning blivit en reell
möjlighet. Numera kan en effektiv träning
av grundläggande endoskopisk teori och
undersökningsteknik genomföras i en lugn,
undervisningsanpassad miljö utan risk för
patientskada, och de olika momenten kan
upprepas tills avsedd färdighet uppnåtts.
Ett övergripande mål med en strukturerad
simulatorbaserad utbildning är att endoskopisterna är betydligt bättre förberedda när de
ska börja prestera ”i skarpt läge” - de startar
på en högre utgångsnivå, och deras fortsatta
färdighetsutveckling kommer att basera sig
på både ett väldefinierat och säkert sätt att
genomföra undersökningarna och en solid
teoretisk grund. Detta gör dem förhoppningsvis även bättre rustade att på sikt lära ut

endoskopiska färdigheter till yngre kolleger.
I dagsläget är ingen simulator helt verklighetstrogen utan får främst betraktas som ett
hjälpmedel för att möjliggöra strukturerad
praktisk färdighetsträning. Detta gör att det
oftast inte räcker att endast ha tillgång till en
simulator att träna på, utan undervisningen
behöver drivas i formen av en kurs alternativt med dedikerade, erfarna handledare
som har möjlighet att aktivt undervisa och
ge återkoppling till studenten. Hittills har
nationellt endast ett fåtal kurser inom basal
endoskopi funnits tillgängliga vilket gjort
att långt ifrån alla blivande endoskopister
kunnat erbjudas möjligheten att genomgå
denna form av utbildning.
Kurser i basal endoskopi i Malmö-Lund

Författarna driver sedan 2008, tillsammans
med flera engagerade och erfarna lärare,
kurser i basal endoskopi förlagda till både
Lund och Malmö. Kurserna omfattar såväl
teoretisk utbildning som praktisk träning,
och vänder sig till läkare inom endoskoperande specialiteter som är i början av sin
endoskopiska utbildning. Hittills har drygt
160 kolleger utbildats och söktrycket har

Simulatorträning under handledning av
Martin Lindsten.

successivt ökat. Kursdeltagarna brukar vara
relativt jämt fördelade mellan både olika specialiteter och rent geografiskt (från Luleå i
norr till Ystad i söder).
Under kursdagarna får deltagarna både
teoretisk och praktisk undervisning. Antalet
deltagare är begränsat till 16. De praktiska
delarna är förlagda till Practicum Clinical

Kursdeltagare från kursen 2011 tillsammans med kurslärarna Ervin Toth, Gabriele Wurm Johansson och Artur Nemeth.

22

gastrokuriren 1 · 2016

SADE 2016

Skills Center Lund eller Malmö. Här ligger
fokus på färdighetsträning i diagnostiska
gastro- och koloskopier inklusive biopsering samt grundläggande kännedom om
endoskop och övrig utrustning. Undervisning och träning sker både på datorbaserade
simulatorer och plastmodeller med riktiga
endoskop och staplar. Åtta deltagare delar
på 5-7 stationer, så mängden praktisk träning
blir riklig.
Filosofin bakom undervisningen är att ge
deltagarna ”ett säkert sätt” att genomföra en
endoskopi på (en princip man sedan länge
använder sig av inom kurser i basal kirurgisk teknik, BKT). Det finns givetvis många
tekniker att genomföra en bra undersökning på, men kursledningen har tagit fram
ett strukturerat sätt att lära ut tekniker för
gastro- respektve koloskopi. Återkoppling till
deltagarna sker fortlöpande. Examinationen
sker så att man registrerar parametrar när
studenten genomför en gastro- respektive
koloskopi, och därefter jämförs resultaten med nivåer definierade utifrån erfarna
endoskopisters resultat.
Den teoretiska undervisningen sker vid
Endoskopienheten i Malmö, och omfattar

bl.a. undervisning i indikationer, diagnostisk
och behandling av gastrointestinala sjukdomar, hygien vid endoskopi, remisshantering,
endoskopiberättelsens uppbyggnad, sedering
och samarbetet med patologen. Man får även
kännedom om mer avancerade endoskopiska
tekniker såsom ERCP, tunntarmsendoskopi
och endoskopiskt ultraljud.
En viktig del av kursen är live-endoskopier
där deltagarna får tillfälle att ställa frågor och
bilda sig en uppfattning om hur gastro- och
koloskopier genomförs i praktiken. Dessa
är integrerade med den teoretiska undervisningen.
Examination sker genom att förvärvad
kunskap om bilddiagnostik testas med hjälp
av mentometer och med hjälp av inspelade
endoskopifall.
Alla föreläsningar delas ut som digitala
handouts, inkl. olika nationella och internationella riktlinjer. Kortfattade manualer
som rör undersökningsteknik delas ut i pappersform.

sannolikt fortsätta öka, och fler kursplatser
behövs för att alla blivande endoskopister ska
kunna beredas möjlighet till denna effektiva
utbildningsform. Det är därför välkommet
att en nationell arbetsgrupp påbörjat arbetet
med att ta fram ett gemensamt, nationellt
kurskoncept, och vi ser fram emot att tillsammans med övriga kursgivare och handledare fortsätta att driva denna utveckling
– så att alla blivande endoskopister i hela
landet får en så god start som möjligt på sin
endoskopiska karriär!

Tankar om framtiden

Behovet av en strukturerad, basal simulatorbaserad utbildning inom endoskopi kommer

Martin Lindsten

specialist i allmänkirurgi
VO Kirurgi Ystad
Skånevård Kryh
martin.lindsten@skane.se
Ervin Toth

specialist i gastroenterologi
Gastrosektionen
Skånes Universitetssjukhus
Malmö
ervin.toth@med.lu.se

endoskopi frågan

Endoskopifrågan
36-årig sjökapten som insjuknat ombord
med blödningsanemi.
Utredning

•
•
•

•

Koloskopi x2 ua.
Gastroskopi påvisade ovanstående
polyp. Px visade enbart för hyperplastisk slemhinna.
EUS utan uttalad vaskularisering och
med god skiktning utan lågekogena områden som vid benign polyp.
Finnålsaspiration med 25 G-nål
enbart med sparsamt benignt utbyte.
Polypen receserades med ESD.

Diagnos?

Ni som nu har en god uppfattning om vad
detta är mejla svaret till redaktören:
ulrik.lindforss@ki.se.
Mot årets slut ämnar vi se om vi kan få
ihop till en vinnare (häng på från början med
andra ord) och därtill lämpligt pris!

gastrokuriren 1 · 2016
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ÅRSMÖTE SGF
SGFs STYRELSE 2016

Kallelse till årsmöte
samt dagordning SGF

Marie Carlson
Ordförande
Sekt. för Gastroent. och Hep.
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala
Tel 018-611 42 49
marie.carlson@akademiska.se

Hans Strid
Tid: Onsdag 10/5 kl 16.30
Plats: Visby
Lokal: Visby Strand
Dagordning

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mötets öppnande
Frågan om stadgeenlig utlysning av
årsmötet
Fastställande av dagordning
Val av mötesordförande och sekr.
Val av två justeringspersoner
Genomgång av föregående årsmötesprotokoll
Genomgång av verksamhetsberättelse
Redogörelse av facklige sekreteraren
Rapport från endoskopiutskottet

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kassörens rapport
Revisionsberättelse
Beslut om ansvarsfrihet
Val av ny styrelse
Val av revisorer
Val av valberedning
Förslag till ny struktur för arbetsutskott
i Svensk Gastroenterologisk Förening
17. Beslut om nya stadgar för Svensk
Gastroenterologisk Förening
18. Övriga frågor
Förslag till ny struktur för arbetsutskott,
stadgeändringar samt styrelsens yttrande
däröver kommer att tillställas medlemmar
i Svensk Gastroenterologisk Förening via
e-post senast två veckor innan årsmötet.

Vice ordförande
Gastrosektionen,medicinkliniken
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
hans.strid@vgregion.se

Björn Lindkvist
Vetenskaplig sekreterare
Medicinmottagningen
Blå stråket 5
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
bjorn.lindkvist@vgregion.se

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

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

Marjo Kapraali
Facklig sekreterare
Gastrocentrum Medicin
Karolinska Universitetsjukhuset
171 76 Solna
08-585 800 00
marjo.kapraali@karolinska.se

Gabriele Wurm
Johansson
Endoskopiansvarig
Department of Clinical Sciences
Endoskopienheten, Skånes universitetssjukhus, 205 02 Malmö.
gabriele.wurmjohansson@ki.se

Ulrik Lindforss
Redaktör
Gastrocentrum Kirurgi
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Solna
08-517 700 00
ulrik.lindforss@ki.se

Valeria Castro
Ledamot (ordförande i SYG)
ST-läkare, doctorand
Medicinmottagningen
Blå stråket 5, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset,
413 45 Göteborg
info@syg.se
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SVERIGES YNGRE GASTROENTEROLOGER
SYGs STYRELSE 2016

Bäste SYG-medlem
Våren har börjat anlända och vi går mot
ljusare tider!

V

i i SYG och SGF har sedan länge
börjat med arbetet att planera
Gastrodagarna i Visby, vilket vi tror
kommer att bli årets event i Gastrosverige!
Många intressanta abstract är redan inne
och det vetenskapliga programmet är gediget
och mycket intressant!
Vi i SYG ser fram emot att träffa våra
medlemmar både under Gastrodagarna och
under Postgraduate kursen som hålls dagarna
innan. Dessutom så ser vi fram emot att tillsammans med er hålla Årsmötet som vi kallar
för, den 12 Maj kl. 12! Här skall vi välja en ny
styrelse och gå igenom verksamhetsåret för
2015/2016. Men dessförinnan ett interaktivt
IBD- case tillsammans med vår expertpanel
och vice- ordförande i SGF; docent Hans
Strid.
Hade du velat engagera dig i SYG, och
medverka i vår styrelse? Tveka då inte att
kontakta oss och vår valberedning! Deadline
1 april!
ST- läkarinventering

Vi i styrelsen vill tacka alla som har medverkat i vårt arbete att inventera antalet STläkare i Sverige!
Det är nämligen så att en liknande statistik
tidigare inte har funnits, vare sig ifrån vår
sida eller ifrån Socialstyrelsen. Något som

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

självklart är av vikt med tanke på planering
av kurser, av det framtida behovet av utbildade skopister och generellt gastroenterologer i Sverige.
Vi har än så länge kommit fram till att
det är:
• 94 sjukhus
• 118 ST- läkare; varav 100 är Gastro
ST-läkare och 18 är internmedicin STläkare med gastrointresse.
Så detta är Vi! Och alla Vi borde vara med
I SYG!

Ghazaleh Mohammadian
(vice ordförande)
ST- läkare, doktorand
Gastrocentrum, Karolinska
Universitetssjukhuset
14186 Stockholm.

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

UEG

UEG som Gastrodagarna satsar nu stort på
att engagera och motivera yngre kollegor,
detta genom att i större del inkludera yngre
kollegor i olika styrelser och evenemang.
Likaså är målet i UEG att Europa skall bli
mer rörligt och att vi som yngre gastroenterologer skall kunna söka placering på olika
center runtom i Europa med stipendium.
Vi i SYG förespråkar för en bredare internationell kontakt, och vi rekommenderar
våra medlemmar att söka till t.ex. det årliga
”Summer School” i Prag i juni. Här får man
en möjlighet att börja skapa ett nätverk inom
gastroenterologin, utan gränser!
Något UEG även gör årligen är att bejaka
alla våra imponerande kollegor som inom
forskningen kommit mycket långt, trots
deras ringa ålder. Detta genom att man delar
ut ett pris årligen till 10 kollegor runtom i
Europa; Rising Star.
Förra året, 2015, vann bl.a. vår Niklas
Björkström detta fina pris.
I år kan vi stolt presentera Omid SadrAzodi som har vunnit 2016 års Rising Star!
Vår vice- ordförande Ghazaleh har intervjuat honom. Grattis Omid, önskar vi ifrån
SYG!

Axel Josefsson
(kassör)
ST- läkare, med dr.
Medicinmottagningen,
Blå stråket 5, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset,
413 45 Göteborg
Ernesto von Greiff
(ledamot)
ST-läkare
Medicinkliniken
Västerviks Sjukhus
Östra Kyrkogatan 48
593 81 Västervik
	
  

Iréne Stenfors
(ledamot)
ST-läkare
Gastrokliniken,
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund

	
  

Tanja Ihle
(suppleant)
ST läkare, medicinkliniken
Sjukhuset i Torsby
Lasarettsvägen 8
68534 Torsby

Daniel Bergemalm
(suppleant)
ST-läkare, Medicine Doktor
Sektionen för gastroenterologi
Örebro Universitetssjukhus

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

Valeria Castro

Ordförande i SYG
gastrokuriren 1 · 2016
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Kallelse till årsmöte
Torsdagen den 12 maj 2016 kl. 12-13 i Visby
Dagordning

1.
2.
3.

Mötets öppnande
Godkännande av dagordningen
Val av mötets ordförande och sekreterare
4. Val av justeringshen
5. Genomgång av föregående årsmötesprotokoll
6. Genomgång av SYGs aktiviteter under
verksamhetsåret 2015/2016
7. Ekonomisk rapport
8. Val av SYGs styrelse för verksamhetsåret
2016/2017
9. Val av SYGs valberedning och revisor
för verksamhetsåret 2016/2017
10. Övriga frågor
11. Mötets avslutande
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Gå in på Svensk Gastroenterologisk
Förenings hemsida!

www.svenskgastroenterologi.se
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Omid Sadr-Azodi - Årets vinnare
av UEG Rising Star
Varje år håller UEG ett ”Rising Star Award”
där framgångsrika unga forskare i Europa
som även är framstående internationellt
får ett pris. Omid Sadr-Azodi är en av åtta
som fått detta prestigefyllda pris.

B

ara att SGF valde att nominera mig
är en ära och nu när jag har fått priset
är jag otroligt glad. Det är kul att min
forskning blir uppmärksammad på detta
sätt. säger Omid när vi sitter på Jöns Jacob
på Karolinska Institutet där vi båda en gång
har varit läkarstudenter. ”Karolinska Institutet har en forskningsanda och stimulerar till
forskning, vilket gav en motivation till mig”.
Omid började forska redan 2002 där han
gjorde ett projekt för att se om angiografi
vid PCI ökade risken för cancer. Efter det
provade han på experimentell forskning men
valde att disputera på ett kliniskt projekt om
livsstilsfaktorers påverkan på utvecklingen av
komplikationer efter kirurgi. Bland de studier som gav genomslag var en randomiserad
klinisk studie med rökstopp vid kirurgi. ”Du
kan tänka dig göra en dubbelblindad randomiserad studie som har med rökstopp att
göra, det var verkligen en utmaning” Men de
lyckades visa på att rökstopp 4 veckor innan
kirurgi ger en relativ risk reduktion på 49%
av komplikationer.
Rökstopp

Denna studie ledde till att flera kliniker i
Sverige har rökstopp som krav inför elektiv
kirurgi. Men efter att ha börjat på kirurgen
på Karolinska Huddinge blev han intresserad
av pankreas och ville veta etiologin bakom
akut pankreatit. ”Akut pankreatit har historiskt varit förknippat med alkohol eller
gallsten, men jag såg i kliniken att det inte
bara var dessa två som orsakade pankreatiten
och jag ville få reda på vad mer som kunde ge
akut pankreatit” säger Omid. Hans nyfikenhet och ambitioner ledde till upptäckten att
abdominell fetma ökar risken för att drabbas
av en akut pankreatit och att orala glukokortikoider ökar risken för denna sjukdom.
”Dessutom har vi sett att inte alla typer av
alkoholhaltiga drycker ger akut pankreatit,
utan det är sprit som ökar risken för akut
pankreatit”. Omid har en ambition att förbättra när han ser ett kliniskt problem och
30

Omid Sadr-Azodi

detta är något som driver honom. Han har
alltid blivit uppmuntrad av sina föräldrar och
velat utveckla kliniken. Nu är Omid docent
och driver en egen forskargrupp på Enheten
för epidemiologi på Institutionen för Miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet, där
han fortsätter med epidemiologiska studier
på pankreatit och tumörer i övre magtarmkanalen. Förutom forskare är han också specialist i kirurgi på Mälarsjukhuset i Eskilstuna
och klinisk verksam. Att vara både kliniker
och forskare driver Omid till att forska ”Det
ger mig möjlighet att fördjupa mig i det kliniska arbetet och förstå den bättre. Det gäller
dock att försöka hitta en balans”. Omid säger
att ”privatlivet är heligt” och när han inte
forskar umgås han med familjen och vänner,
reser, motionerar och gör ”lagom mycket
av allt”. För att kunna kombinera forskning
med kliniken måste man brinna för det man
gör anser Omid. Hans råd till kliniker som
vill forska är att först hitta en bra handledare och börja med ett mindre projekt och
sedan ha en konkret och definierad fråga.
”Man ska ha roligt när man forskar” säger
han med glimten i ögat. Vårt samtal avslutas
med ett patientfall med pankreatit som jag
gått och klurat på och efter samtalet blev jag

mer motiverad till att fortsätta forska och
hoppas på att ni också blir det! Stort grattis
till Omid Sadr-Azodi!

Ghazaleh Mohammadian

ST-läkare, doktorand
gastrokuriren 1 · 2016
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Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige

FSGSs STYRELSE 2016

Hej alla medlemmar!
Hoppas att ni alla haft sköna och lata dagar under julhelgerna. Kanske kopplade
ni av med ett nummer av Gastrokuriren.

I

FSGS håller vi just i skrivande stund på
att läsa och bedöma era inskickade stipendieansökningar. Glädjande så är det
i år rekordmånga ansökningar. Det finns ett
oerhört stort intresse av kompetenshöjande
aktiviteter bland er sjuksköterskor inom
gastroenterologi och hepatologi. Det som
är tydligt är också att många ansökningar
handlar om nystartade levermottagningar.
Detta område har verkligen exploderat sista
året och där det blivit tydligt att det är optimalt att det är sjuksköterskor som vårdar
och monitorerar dessa patienter. Vårt Hepatologinätverk är i full fart med att planera
för både utbildning och nätverksträff. En
utbildning är planerad till i höst och nästa
nätverksträff blir i samband med Svenska
Gastrodagarna i maj i Visby. Hepatologinätverket arbetar också med att se över befintliga
dokument gällande riktlinjer och patientinformation för att där det är möjligt skapa
gemensamma och nationella sådana. Har
du några frågor eller synpunkter angående
Hepatologinätverket så tveka inte att kontakta Maria Hjorth (maria.hjorth@ltdalarna.
se) eller Marie Andersson (marie.a.andersson@vgregion.se).
När det gäller information och utbildning
till våra patienter med IBD hoppas jag att ni

har glädje av och tipsar om vår egen hemsida
www.jagharibd.se. Lämna denna adress till
era patienter så kan de använda den som en
slags uppslagsbok.
Vi arbetar nu med de sista detaljerna
gällande den nationella kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor inom gastroenterologi och hepatologi. Detta sista arbete sker
tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening och vi hoppas på att kunna publicera
inom kort. Tanken är att ni sedan ska kunna
ha denna som stöd både vid planering av
utbildningar samt i den kliniska vardagen.
I maj är det som bekant Svenska Gastrodagarna och jag hoppas att få se så många
som möjligt av er där och framför allt den
11:e maj då FSGS har sitt årsmöte.
I detta nummer av Gastrokuriren kan du
läsa ett referat från Highlightsmötet i Göteborg. Mycket nöje!

Susanna Jäghult
(ordförande)
Stockholm Gastro Center
Danderyds sjukhus AB
182 88 Stockholm
susanna.jaghult@gastrocenter.se

Ann Tornberg
(vice ordförande)
Gastrokliniken
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund
ann.tornberg@skane.se

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

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

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

Susanna Jäghult

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

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

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

Maria Hjorth
(suppleant)
Mag-tarmmottagningen
Falu lasarett
791 82 Falun
maria.hjorth@ltdalarna.se
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Highlights i Göteborg 25 november
Jag hade åter igen förmånen att få delta
på Highlights. AbbVie arrangerar denna
dag tillsammans med en styrgrupp bestående av sjuksköterskor inom vårt arbetsområde. Utbildningsdagen äger rum
i Göteborg, Lund och Stockholm för att
så många som möjligt ska få möjlighet
att delta. För er som inte hade möjlighet
att vara med kommer här en sammanfattning av några av dagens föreläsningar.

D

agen inleddes av Stine Störsrud,
dietist och medicine doktor på
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
i Göteborg. Föreläsningen berörde kostbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom(IBD) och IBS. Malnutrition vid IBD
är vanligt och beror på flera faktorer som
t.ex. det minskade näringsintaget, malabsorption och ökade näringsförluster. Viktigt
att tänka på är att malnutritionen har en
negativ påverkan på det kliniska förloppet,
graden av komplikationer samt mortalitet.
Hos Crohnpatienter ses en viktnedgång hos
ca 75 % och vanligt förekommande är låga
nivåer av albumin, järn, B12 och folat. En
stor brist är att det inte finns några gemensamma rutiner för nutritionsbehandling på
landets sjukhus.
Nutritionsbehandlingens mål är att tillföra
patienten optimalt med energi, näring och
vätska, lindra symtom, öka livskvaliteten
och minska risken för komplikationer. Stine
betonade faran med nya kolhydratfattiga
dieter som prövas av en del patienter med
IBD. Vissa patienter kan besluta sig för att
avbryta den medicinska behandlingen och
istället ”kostbehandla” sin sjukdom. Det blir
ofta ett bristfälligt näringsintag och snabba
viktförluster när dessa introduceras. Och hur
påverkas sjukdomen på längre sikt?
Vetenskap och kostråd

Vad säger den vetenskapliga forskningen om
olika kostråd vid IBD? Jo, att det finns lite
evidens för specifika dietrekommendationer. Det som rekommenderas vid Crohns
sjukdom är att; minska fettintaget, undvika
stora mängder fullkornsprodukter, undvika
processad fet mat, om mejeriprodukter tolereras använda dessa samt att inte utesluta
några specifika födoämnen. Syftet med den
fettreducerade kosten är att minska diarré/
malabsorption och öka näringsupptaget
vid inflammation i distala ileum eller vid
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ileocekal resektion. Det finns en individuell tolerans för fett. Tänk på fettets kvalitet
och man kan också byta till MCT-fett(absorberas bättre, förskrivs av dietist). Vid
förträngningar rekommenderas små frekventa måltider, trådiga och svårsmälta livsmedel undvikes, maten ska tuggas väl och
konsistensanpassas. Vid ulcerös kolit finns
rekommendationer att inta mindre rött och
processat kött och mindre margarin.
När och hur man äter vid IBS är lika viktigt
som vad. Rekommendationerna är; ät små
frekventa måltider, anpassa mängden fibrer
individuellt, minska mängden fett, minska
mängden/undvika kolsyrad dryck, alkohol
och kaffe. Minska mängden laktos(tänk på
att använda Ca-berikade alternativ), prova
probiotika, minska mängden fruktos, minska
mängden resistent stärkelse samt att minska
mängden fermenterbara kolhydrater (FODMAPs). De sistnämnda absorberas inkomplett i tunntarmen och kommer istället nere
i tjocktarmen att fermenteras och brytas ner
av bakterier. Nackdelar med FODMAP-kost
är att prediktorer för respons saknas(vem
svarar på behandlingen?), rådgivning kräver
dietist med specialkunskap och tid, risk
för (mycket) begränsat livsmedelsval, risk
för näringsbrister, påverkan på livskvalitet

och socialt liv, kostnader och tillgänglighet.
Dessutom leder det till en osäker effekt på
mikrobiotian(FODMAP är prebiotika, så
vad händer i tarmen när bakterierna inte
får någon näring?). Detta kan leda till benskörhet, cancerutveckling och en försämrad
kolesterolsyntes med ökad risk för hjärt- och
kärlsjukdomar. FODMAP-dieten ska inte
vara livslång, max 4-6 veckor på strikt diet.
De nya rönen om intag av rött och/eller
processat kött lyftes också fram av Stine.
Metaanalys av 800 studier visar att det finns
en 17-18%lig ökad risk för koloncancer om
man äter 100 g rött kött per dag och/eller 50
g processat kött. Tillagningen påverkar också
cancerrisken. Livsmedelsverket rekommenderar att vi inte äter mer än 500 g rött kött/
charkprodukter i veckan.
Nytt om IBS

Därefter var det dags för Pernilla Jerlstad,
sjuksköterska från Sahlgrenska att uppdatera oss om IBS. Hon hade plockat ut några
intressanta abstract från året. Det första
handlade om att IBS-lika symtom är vanligt hos patienter med ulcerös kolit i djup
remission. Denna studie hade undersökt
297 patienter varav hälften var i djup remission. Hos 18 % av dessa fanns IBS-liknande
gastrokuriren 1 · 2016
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symtom. De hade mer GI-symtom, lägre
livskvalitet, högre nivåer av ångest, stress
och icke GI-symtom vilket kan jämföras
med UC-patienter med aktiv sjukdom (B.
Jonefjäll, L. Öhman, M.Simrén, H.Strid
Gastrodagarna 2015). Abstract nummer två
handlade om KBT vid IBS. 119 patienter fick
10 veckors KBT behandling i grupp. Olika
exponeringsövningar syftade till att minska
IBS-symtom och undvikande. Resultatet
visade att KBT i gruppformat har påtagliga
positiva effekter på; IBS-symtom, livskvalitet, mag-tarmrelaterad ångest och depression
och att detta bör användas kliniskt (P. Lindfors, I.Falk, S. Rydh, S. Steneby, B. Ljotsson
Gastrodagarna 2015). Sista abstractet visade
att hypnosbehandling hos IBS-patienter har
långvarig effekt. 85 patienter fick hypnosbehandling en gång i veckan under 12 veckor.
Efter 12 veckor hade 58 % effekt och efter ett
år var resultatet 62 %. De som hade snabb
klinisk respons efter sex veckor fick också
ett bättre långtidsresultat. Frågan är hur tillgänglig denna behandlingsmetod är ute på
landets sjukhus?
Att arbeta på mag-tarmlab

Pernilla fortsatte sedan att berätta om sitt
arbete på mag-tarmlab. Hon pratade om hur
en patient med förstoppning utreds. T.ex.
med OATT (oroanaltransittidsmätning),
anorektal manometri samt balloon evacuation test. Det var mycket intressant att få
ta del av detta. Om det vid dessa undersökningar framkommer en bäckenbottendyssynergi kan det bli aktuellt med biofeedback

som Pernilla håller i. Vid det första besöket
avsätts gott om tid för patienten att prata
om sina problem och sin upplevelse av detta
och tid för sjuksköterskan att förklara och ge
information om undersökningsresultaten,
anatomin osv. Syftet med denna behandling
är att bli medveten om sina kroppsfunktioner och att lära sig styra dem. Det är möjligt
att viljemässigt förändra funktioner som normalt inte är viljestyrda. Patienterna fick 6-10
behandlingar varannan vecka med övningar
hemma(t.ex. 20 knip 5 g/dag). Sjuksköterskan är ett stort stöd för patienten och denna
trygghet är också betydelsefull för resultatet
av behandlingen.
Den sista föreläsningen jag vill dela med
mig av stod Marie Andersson, sjuksköterska
från Borås för. Hon pratade om levertransplantation. Överväg levertransplantation
innan patienten blir för sjuk. Det är många
undersökningar som ska göras och det tar
tid. Under utredningen och i väntan på
transplantation ska patienten tidigt informeras om vad de kan göra för att förbättra livskvalitén och minska risk för komplikationer.
De ska avstå alkohol, sluta röka, träna efter
förmåga samt att det är viktigt att optimera
nutritionen. I väntan på transplantation bör
uppföljningen inkludera; besök minst 1g/
månad, bedömning av encefalopati, Meld
score, nutrition, aktivitet och välbefinnande.
Regelbundna ultraljud, ev. CT samt kontakt
med Sahlgrenska/Karolinska Huddinge som
informeras om provsvar, status och ev. försämring.
Njursvikt är en vanlig komplikation efter

transplantation. 10 år efter transplantation
har GFR minskat med 40 %. 5-10% av
patienterna kommer att behöva dialys alternativt njurtransplantation. Det är därför viktigt att tidigt identifiera riskfaktorer. GFR
ska mätas årligen och urinsticka kontrolleras
regelbundet. Ev. byte av immunosuppressivt
preparat då tecken på njursvikt ses. Marie
pratade också om riskerna för hypertoni och
förhöjda blodfetter där det sistnämnda har
en multifaktoriell orsak. Förhöjda blodfetter är vanligt efter transplantation. I första
hand inriktas behandlingen på dietförändring, viktnedgång och träning. Om effekten inte är tillräcklig insätts farmakologisk
behandling.
Övervikt är också vanligt efter levertransplantation. 20 % av de transplanterade blir
överviktiga inom två år. Orsaken är bl.a. ett
förbättrat allmäntillstånd med god aptit.
Kortisonbehandling kan bidra. Vikten bör
kontrolleras och följas regelbundet. Kostråd
och träning är viktigt.
Osteoporos

En annan sjukdom som kan ses efter levertransplantation är osteoporos. Benförlusten
accelererar under de första tre till sex månaderna. Därefter sker ofta en ökning av benmassa och ofta ses ett bättre resultat än innan
transplantation. Riskfaktorer för benskörhet
är rökning, högt alkoholintag, ålder, kolestatisk leversjukdom, malnutrition, låg kroppsvikt, fysisk inaktivitet, steroidbehandling och
D-vitaminbrist. Uppmana patienterna till
fortsatt rökstopp. Rökning ger också ökad
risk för; sårinfektion, försämrad läkning,
kardiovaskulär sjukdom, maligniteter, KOL,
GRAFT- förlust pga. trombos i porta ven
och leverartär samt DVT.
Dagen innehöll fler föreläsningar men allt
kan inte återges här. Stort Tack till arrangörer och föreläsare för en mycket bra och
inspirerande dag!

Monica Wåhlin

för FSGS
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Hej alla medlemmar!
Det är nytt år och första Gastrokuriren har
många trevliga bidrag från våra medlemmar att bjuda på.

V

åren är snart på väg och det börjar
bli dags att tänka på Svenska gastrodagarna som hålls i vackra Visby
mellan 11-13 maj. Programmet ser mycket
lovande ut och jag hoppas att många av er
har möjlighet att delta. Som vanligt kommer
vi att hålla vårt årsmöte efter programmet
den 11 maj, kallelse med agenda finner ni i
en egen ruta.
Nytt för i år är ett resebidrag på 10 000
kronor att användas till att göra studiebesök
eller liknande. En skriftlig berättelse om vad
resebidraget har använts till är en kriterie och
berättelsen kommer senare att publiceras i
Gastrokuriren. På vår hemsida www.segp.
nu finns kriterier och ansökningsblankett.
Jag vill påminna om att när ni anmäler er
till UEG-week är det bäst att anmäla sig till
ESGENA-mötet eftersom man som sköterska då får gå på hela UEG-week.
I detta nummer av ”kuriren” bjuds det på
en mycket trevlig reseberättelse av
Åsa Appelgren - Svärd som gjort ett studiebesök i Spanien. Ulrika Tullberg har skrivit

en lika trevlig reseberättelse från UEG- week,
som hölls i Barcelona i oktober förra året.
Silva Flemark lämnar en rapport från Nätverksträffen för endoskoperande sjuksköterskor som hölls i Varberg 10 -11-december.
Vårdhandboken har nu uppdaterade
hygienriklinjer, där kan Ni läsa vilka nyheter
som gäller nu.
Medlemsavgiften är som vanligt 200 kr att
betalas på bankgiro nr 5828-8945 (Swedbank)
Till sist vill vi gratulera Elisabeth Brunius
från Norra Älvsborgs länssjukhus , Suzanne
Lord från Södersjukhuset och Anette Svensson från Värnamo sjukhus som fått resebidrag till Svenska gastrodagarna 2016

Åsa Jirvelius

sekreterare i SEGP

Kallelse till årsmötet under
Svenska Gastrodagarna

SEGPs STYRELSE 2016
Ordförande:
Ingrid Karström
Endoskopimottagningen
Centralsjukhuset
291 85 Kristianstad
Tel: 044-309 1400
Ingrid.m.karstrom@skane.se

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

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:
Helena Risvall
Endoskopienheten
Sunderby sjukhus
97180 Luleå
0920-283305

Agenda för SEGP:s årsmöte På Visby Strand

Onsdagen 11 maj 2016 kl 16.30
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Mötet öppnas
Godkännande av kallelsen
Godkännande av dagordning
Val av mötets ordförande
Val av mötets sekreterare
Val av två justeringsmän
Föregående mötesprotokoll
Verksamhetsberättelse
Kassörens rapport
Revisionsberättelse

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Medlemsavgiften
Inkomna frågor/skrivelser
Val av ny styrelse
Val av två revisorer
Val av valberedning
ESGENA
Övriga frågor
Nästa årsmöte
Mötet avslutas

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

Ledamot:
Gunilla Strand
Endoskopienheten
Ersta Sjukhus
Box 4622, 116 91 Stockholm
Tel: 08-714 63 09
gunilla.strand@erstadiakoni.se
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Reseberättelse från UEG-week
2015 i Barcelona
Mitt namn är Ulrika Tullberg och jag är
skoperande sjuksköterska på Danderyds
sjukhus. Jag fick, tack vare ett stipendium
från Boston Scientific, möjlighet att åka
till UEG week i Barcelona. Vilket privilegium! Vilken resa och vilken stad!

V

i lämnade Stockholm och Arlanda
tidigt lördag morgon för att hinna
med så mycket som möjligt av programmet. Kl 13 anlände vi förväntansfulla
direkt från flygplatsen. Mitt fokus ligger på
endoskopi, och då koloskopi är mitt huvudsakliga intresseområde la jag min energi på
de föreläsningar jag trodde skulle ge mig
mest input. Det fanns verkligen mycket att
välja på. Tyvärr är det mycket som löper
parallellt och därmed krockar, och ibland
var det svårt att välja!
Så vad talas det om?

Polyper talas det en hel del om. NICE och
andra sätt att klassa polyper är heta ämnen.
Både Fice och NBI är flitigt använda verktyg
för att bedöma pit pattern, vaskularisering
och färg. Personligen tycker jag att man
inte skall dra sig för att använda kromoendoskopi i form av Indigo Carmin då den
ofta är en bortglömd och outnyttjad resurs
men absolut har sin plats tillsammans med
ovan nämnda metoder. Efter att ha klassat
polypen efter NICE och Paris, storleksbedömt samt dokumenterat den, hur vill vi då
ta bort den? Radikalt och säkert såklart! För
att lyckas med att upptäcka, storleksbedöma
och klassificera behövs en noggrann inspektion av mucosan, vilket i sin tur kräver en
väl rengjord kolon. För att på ett adekvat
sätt avlägsna polyper krävs bra endoskopiteknik för att kunna ha rakt instrument
och bra arbetsposition. Glöm inte att ta
många bilder! Väj slynga efter polyp, inte
slynga efter gammal vana. Våga prova olika
sorters slyngor för att lära dig vilken som
passar dig bäst till vilken polyp. Små polyper
tas med fördel kallt, gärna med ”normal”
mucosa i slyngan för att säkerställa radikalitet. Enklast är att positionera polypen kl
5-6 i bild och därmed få bästa utgångsläget,
enligt Paul Fockens från Nederländerna.
Vidare demonstrerades en metod för att
lyfta polyper utan att injicera vätska under
gastrokuriren 1 · 2016

dem. Skopisten positionerade endoskopet
strax proximalt om polypen och sög in den i
sugkanalen i ca 5 sekunder varpå den ”lyftes”
på nästan samma sätt som med submusocal
injektion. Sedan var det bara att slynga! Han
förordade kallslyngning av små polyper: <
10mm för att undvika blödning pga diatermiskador i mucosan. Större polyper skall
dock varmslyngas, men de flesta polyper är
faktiskt <10mm. Däremot bör vi vara noggranna med radikalitet då det visat sig att det
vid upp till 10% av polypektomierna finns
polyprester kvar i resektionsranden. Detta är
vanligare i de större polyperna samt bland de
flacka sågtandade.Flacka sågtandade polyper
eller adenom (SSA/P) är fortfarande ett hett
ämne. Man tror att 15-30% av all kolorectalcancer (CRC) kommer av SSA/P, och kanske
är det dags att inför SSA/P Detection Rate
som ytterligare en kvalitetsparameter? Mer
om kvalitet i texten nedan.
Vi vet att SSA/P är svårupptäckta och
svåra att resecera radikalt. Dessutom vet vi
inte riktigt hur vi skall följa patienter med
SSA/P i övervakningsningsprogram. ESGE
rekommenderar 3 år för de >10mm utan dys-

plasi och för de med dysplasi, men evidensen
är väldigt låg. Ställ detta mot att ca 25% av
alla koloskopier som görs i Europa är surveillencekoloskopier. Till vilken nytta och till
vilken kostnad? I ESGE guidelines står att
läsa: ”When considering the lack of strong evidence to support post polypectomysurveillence,
and the substantial workload involved, a conservative approach would appear reasonable”.
Vad vet vi idag om polyper och deras
malignitetspotential? Vilka utvecklas till
cancer? Vi vet att det tar ca 10-15 år för ett
adenom att bli malignt och att endast ca 5%
blir maligna. Utöver det har vi SSA/P som
vi vet ännu mindre om.
Vad är kvalitet?

Över då till kvalitet. Vad menar vi när vi
talar om kvalitet? Tarmens renhetsgrad är
en stor del av kvalitén och bör skattas med
hjälp av ett validerat verktyg, och > 90% av
de tarmar vi undersöker skall vara ”excellent”
eller ”adequate” rengjorda.
Cekal intubations rate. Hur hög är din?
Vet du det? Den bör ligga på ca 90% men
gärna uppåt 95%.
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Adenoma detection rate och cancer detection rate. Kanske I en snar framtid SSA/P
detection rate. Withdrawal time och polyp
retrieval. Jag tror vi vet allt det där och
trots att vi gör vårt yttersta missar vi upp
till 22% av polyperna i tarmen, och cancer
uppstår i mellan 3-8% hos patienter som
genomgått koloskopi. Det finns mycket att
vinna på att ha bra utrustning, bildkvalitet
och teknik men vi måste också veta vad vi
tittar på, kunna klassa polyper och säkerställa
bästa sätt att ta bort dem radikalt. Vi bör
lära oss att utnyttja tekniken optimalt. Den
utvecklas ständigt och idag finns medel att
ta till såsom kromoendoskopi, NBI, FICE,
I-SCAN, autoflorecence , enhanced image
och magnifying image. ESGE har en guideline som heter “Advanced imaging for detection and differentiation of colorectal neoplasia”.
En personlig favorit

Cap har blivit en personlig favorit och har
ibland visat sig kunna vara ett bra verktyg för
ADR, dock till en högre kostnad.
För att bli duktiga på att klassificera polyper behöver vi träna mer. Vi behöver bli
mer japanska. I Japan finns, inte bara inom
endoskopi, en tradition av mästarledd träning dvs övervakad träning och handledning
på ett annat sätt än det som tyvärr länge varit
tradition i Sverige: ”See one, do one, teach
one”. Vi behöver också bli bättre på att bilddokumentera det vi gör. Det är ju trots allt
bilddiagnostik vi sysslar med. Vi behöver
kunna gå tillbaka och titta på bilder och
diskutera runt dem för att lära oss och lära
andra. ”A picture says more than a thousand
words”. Bilden är objektiv. Hur tar man bra
bilder? Det som skall dokumenteras behöver
vara rengjort från vätska, slem, bubblor eller
annat som kan skymma. Övning på att ta
bilder behövs för att de skall bli av god kvalitet och visa det som är intressant. Feedback
är alltid bra. Jämför dina bilder och din makroskopiska bedömning med mikroskopin.
Dela med dig av dina bilder i stora och små
sammanhang.
För den som vill lära sig mer avancerade
tekniker som ESD krävs att man lägger
mycket tid på att bla assistera för att lära sig
tillbehörens funktioner. Då ingår träning på
gristarmar, liksom övervakad och handledd
träning. Det krävs att du bemästrar grundläggande enkla tekniker innan du kan avancera till de svårare momenten. Här behövs
övning i att upptäcka, beskriva, identifiera
avgränsning, diagnostisera samt förutspå
invasionsdjup. Vilket är då bäst: ESD eller
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EMR? En bloc eller piecemeal? Enklast är
EMR och piecemeal men finns det möjlighet
att lära sig ESD på ett adekvat sätt och få ut
lesionen en bloc blir det en bättre analys av
preparatet.
Hur duktig är du?

Vi återgår till kvalitet. Hur duktig är du? Om
du skulle genomgå koloskopi, skulle du då
välja dig själv som skopist? Skulle det kännas
ok att bli skoperad av vilken slumpmässigt
utvald skopist som helst i Sverige? I Europa?
Det vi själva vill ha skall vi ge patienterna. Vi
behöver mäta och kontrollera kvaliteten på
det vi gör, om inte annat så åtminstone pga
Hawthorne-effekten vilket innebär att bara
genom kvalitetsmätningen blir vi bättre! Vad
är din cekal intubation rate? Din adenoma
detection rate? Hur lång är din withdrawal
time? Har du en adekvat resektionsteknik?

Blir det radikalt? Hur rena tjocktarmar har
dina patienter och hur skattar och dokumenterar du detta? Förutom dina mätbara kvalitéer, vad vet du om patientens upplevelse
av sin koloskopi och tiden före och efter?
Hur ser sederingstekniken ut? Många bieffekter? Hypoxi och blodtrycksfall? Det finns
mycket att tänka på! Å andra sidan talar fler
och fler om biomarkörer och frågan är om
vi i framtiden ens kommer göra diagnostiska koloskopier? Allt krut kanske läggs på
att hitta och ta bort det vi vet skall finnas
där efter blod- eller avföringsanalys enligt
Evelien Dekker som inledde på måndagen.
Vilka fantastiska dagar vi hade. Stort tack
till SEGP och Boston Scientific för mjöligheten att åka!
Ulrika Tullberg
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Reseberättelse Olympus
Resestipendium 2015
Mitt namn är Åsa Appelgren Svärd och arbetar på Karolinska Universitetsjukhuset
Huddinge, centraloperation. Jag arbetar
som operationssjuksköterska och är omvårdnadsansvarig för Endoskopiverksamheten på centraloperation.

V

år endoskopiska verksamhet är stor
både elektivt och akut. På senare
tid har vi även märkt en ökning av
behovet av att göra EUS (endoskopiskt ultraljud) under narkos vilket då ibland sker på
operationsavdelningen.
Med Olympus resestipendie blev det
möjligt för mig och min kollega Veronica
Fronda att resa till Santiago de Compostela i
Spanien för att se och lära mer om just dessa
undersökningar samt se hur deras verksamhet bedrivs där. Sjukhuset vi besökte heter
Hospital Universidad Santiago de Compostela och är ett center för pancreas sjukvård.
Sjukhuset är byggt år 2000 och var rent och
fräscht. Vi besökte Endoskopienheten där de
bedriver verksamhet på 4 salar. På varje sal
finns det trä skåp där de förvarar endoskop
och tillbehör. Mellan de två salarna där man
gör EUS finns ett litet diskutrymme där man
handdiskar EUS- skopen! De kan utföra upp
till 12 EUS undersökningar/ingrepp på en
sal per dag, så man hade inte tid att diska i
diskdesinfektor för endoskop. Man har även
ett diskrum med 4 diskdesinfektorer där man
diskar gastro och koloskop.
Många läkare från andra delar av landet

Sjuksköterskan ansvarar för att rätt patient
kommer upp på britsen och även att denne
ligger på det sätt som läkaren vill för att
underlätta undersökningen. Under undersökningen/ingreppet så hjälper sjuksköterskan läkaren att hålla patienten på önskat
sätt, samt att assistera. Läkaren ansvarar för
undersökningen och även för medicinskteknisk apparatur på salen, som att koppla
endoskopet till stapeln, felsöka och avveckla
endoskopet för rengöring.
Till detta sjukhus kommer många ”fellows”, dvs läkare från andra delar av Spanien och andra länder, som under en period
ska lära sig och bli bättre på endoskopiska
ultraljud. När vi var på besök var det minst
fyra ”fellows” på en sal! Vi blev imponerade
gastrokuriren 1 · 2016

över deras teamarbete på sal! Bra samarbete,
alla pratade med varandra och hade kul när
de jobbade. Men i våra ögon sett så kändes
patienten lite bortglömd. De jobbar och
tänker lite annorlunda än oss med hygienrutiner.
Vi blev väl mottagna och bemötta av personalen på endoskopienheten. Det är alltid
nyttigt och lärorikt att se hur andra arbetar
och har det.Vi hann även med att se lite av
Santiago de Compostela, en fantastisk vacker
gammal stad med den stora Katedralen
i centrum, där det sägs att aposteln Jacob
den äldres kvarlevor bevaras i en kista. Flera
miljoner pilgrimer vandrar varje år hit via
Jacobsleden med start i Le Puy i Frankrike
och är ca 160 mil lång. Jacob är Spaniens och
pilgrimernas skyddshelgon.

Vi hade en fantastisk fin resa med god mat
och spännande upplevelser.
Vi tackar Olympus och SEGP för att ha
gjort denna resa möjlig för oss!
Åsa Appelgren Svärd
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Nätverksträff för skopister
Varberg 10-11 dec 2015
Då var det dags igen för nätverksträff för
endoskoperande sjuksköterskor. Denna
gång var det Varberg/Halmstad som bjöd
in till träff dessa mörka regniga dagar på
Varbergs sjukhus. 29 skopister från hela
Sverige av 43 möjliga anslöt.

V

i samlades till en god lunch i matsalen för att sedan få en introduktion
och presentation av Hallands sjukhus av verksamhetschef Marie-Lois Ivarsson.
Nästa punkt på agendan handlade om
medicinskteknisk säkerhet och diatermi.
Tyvärr väldigt lite om diatermi! Då sista
punkten för dagen uteblev på grund av sent
återbud fick Sven-Olov Nyman, chef för
medicinskteknisk avdelning, en ny chans
och lotsade oss förtjänstfullt genom svårigheterna. Till exempel vilka risker finns och
varför gör det inte ont eller varför gör det
ont. Skall man använda bipolärt eller monopolärt, risk för överslag och stötar under plattan, brännskada. Skillnaden mellan blend
och koagulation. Mycket matnyttigt att
använda i vardagen som skopist.
Vi fick en ordentlig genomgång inom
hygien av mikrobiolog Viktoria Hessle från
Olympus som berättade om alla dessa 3,8
miljarder små organismer som kan ställa till
det men också hjälpa. Duktiga på att föröka
sig och överlista oss när vi försöker bekämpa

dem. Bäst är naturligtvis om vi kan samsas
och leva i symbios. Vi fick också reda på att
MRSA dessa fruktade resistenta bakterier
överlever gott på bussäten i 6 veckor!
Vi ansåg nog att vi var väldigt duktiga på
hygien men kommer nog alla att borsta våra
endoskop ytterligare några gånger bara för
att.
De vanligaste skadorna på endoskopen
blev också presenterade. Detta är ett oerhört viktigt ämne och riskerna ökar förstås
då det handlar om många användare och
handhavande. Skador på endoskopen ökar
och riskerna för översvämning av organismer som trivs i miljön plus att det blir dyrt.
Fullmatade med ny och gammal kunskap
avnjöt vi en god japansk middag på Restaurang Nami. Vi fortsatte efter det med mer
lättsmält utbyte av erfarenheter vilket är ack
så viktigt för en relativt ny yrkesgrupp.
Då vi vilat ut fortsatte vi dag två med
kardiolog Cecilia Rorsman, som lotsade
oss igenom pacemaker med eller utan ICD.
Hur de kan vara inställda och verka. Hur vi
kan påverka de med diatermi. Slutsats blir
att sörja för en god kommunikation med
kardiologen som är ett måste för en skopist.

ofolsedering.” Patienten som skall genomgå
koloskopi får här möjlighet att själv styra sin
sedering via infusionspump som styrs med
ett enkelt tumtryck. Inga överdoseringar,
andningsuppehåll eller andra potentiella
risker finns beskrivna med denna metod.
Det är faktiskt så att patienten ger sig själv
mindre mängd läkemedel än vad anestesipersonal hade gjort! Känslan av att själv ha
möjlighet att påverka och styra är givetvis
bra för de allra flesta.
Avslutningsvis fanns tid för oss skopister
att diskutera vår yrkesroll. Vilka arbetsuppgifter har vi och hur är de reglerade?
Hur mycket skoperar vi dvs utnyttjas vår
kompetens till fullo? Löner var förstås en
punkt. Vi känner nog alla att vi uppskattas på våra respektive arbetsplatser för våra
insatser, inte minst som koloskopister som
vi ju vet är en bristvara i Sverige. Vi fick
även beskåda Varbergs endoskopilokaler,
nya, fräscha och rymliga. Vi tackar Annika
Berggren Halmstad och Kristoffer Melander
Varberg för ett intressant och väl sammansatt
program. Nästa år på sensommaren styr vi
kosan norrut mot Stockholm för nästa nätverksträff.

Patientstyrd propoflsedering

Avslutningsvis anslöt så Peter Bengtsson,
anestesiolog som utvecklat ”patientstyrd prop-

Silva Flemark

skopist Ängelholm
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